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MESTO LIPTOVSKY MIKULAS 
MESTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNE 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Zápisnica 
č.4 zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej zo dňa 06.04.2016 

Prítomní: MUDr. Voštináková Marta, Ing. Cukerová Silvia, Čupková Soňa, Mgr. Staroňová 
Ľubica, Mgr. Antónia Majerová 

Poradní členovia: PhDr. Kata Piačková, Ing. Janka Marcinková, Mgr. Dušan PIaček 

Program: 

1. Žrebovanie do mestských nájomných bytov 
2. Sociálne a bytové problémy 

K bodu 1). 
Členka komisie Ing. Sylvia Cukerová a p. Soňa Čupková skontrolovali a pripravili obálky 
k žrebovaniu. 
K žrebovaniu boli prizvaní žiadatelia o jednoizbový byt č . 11. na ul. Jura Janošku 1876/2, 
l. poschodie, Liptovský Mikuláš 
Pozvaných bolo päť žiadateľov, zúčastnili sa traja, dvaja sa ospravedlnili 
Víťazom žrebovania sa stala: 
Xxx , ul. 1. mája 1945/57, 031 01 Liptovský Mikuláš 

K žrebovaniu boli prizvaní žiadatelia o jednoizbový byt č. 27, ul. Komenského 1982/4, 3. 
poschodie. 
Pozvaní boli traja, zúčastnili sa dvaja 
Vít'azom žrebovania sa stal: 
Xxx, 032 14 Ľubeľa 
(komisia sa uzniesla, že v prípade neprevzatia bytu bude ponúknutý druhému žiadateľovi , ktorý 
sa dostavil k žrebovaniu - xxx , Jefremovská 613/1, Liptovský Mikuláš 

K žrebovaniu boli prizvaní žiadatelia o 2- izbové byty 
Pozvaných bolo jedenásť účastníkov, dostavili sa deviati 
Víťazmi žrebovania sa stali: 
2-izbový byt č. ll, 2. poschodie, Hviezdoslavova 1871/2, Liptovský Mikuláš - vyžrebovala, 
xxx Liptovský Mikuláš 
2-izbový byt č. 16, 2.poschodie, Pltnícka 4377/1,Liptovský Mikuláš - vyžrebovali xxx a yyy, 
Liptovský Mikuláš 
Predsedníčka komisie pripomenula víťazom žrebovania všetky práva a povinnosti nájomcu 
mestského nájomného bytu. 

K bodu 2) 
Xxx, Hlboké 4324/58, Liptovský Mikuláš požiadalo priame pridelenie bytu, spolu s manželkou 
yyy a synom. Doteraz bývali na uvedenej adrese v spoločnej domácnosti so starými rodičmi , 



ktorým bol pridelený l-izbový byt na ul. Komenského 1982/4, Liptovský Mikuláš. Pán xxx 
bude vykonávať v obytnom dome funkciu koordinátora medzi mestom a rómskymi 
obyvateľmi, opakovane boli zaznamenané sťažnosti na nájomníkov od obyvateľov okolitých 
bytoviek 
Uznesenie komisie: 
Členovia komisie odporúčajú uzatvoriť nájomnú zmluvu s dobou nájmu na 6 mesiacov, 
kontrolovať platobnú disciplínu, spolunažívanie s ostatnými obyvateľmi 
Hlasovanie: 
Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

xxx - požiadala o pridelenie nájomného bytu na ul. Športová 1190/2, kde bývala spolu s yyy 
a maloletou nnn, ktorú má yyy zverenú súdom do NOS. O maloletú sa od narodenia starala 
xxx. V súčasnosti p. yyy opustila spoločnú domácnosť, p. xxx žiada o pridelenie bytu, pretože 
byt bol vedený na nájomcu zzz. Chce požiadať úrad práce aby súd zveril maloletú do opatery 
jej . P. xxx uvádza, že na byte je dlžoba, chce pristúpiť kjej splácaniu, navrhuje po 30 € 
mesačne. 

Byt je užívaný bez nájomnej zmluvy, dlžoba na službách spojených s užívaním bytu je 
4.383 ,23 €. 
Uznesenie komisie: predvolať p. xxx , dohodnúť sa na splatení časti dlhu - navrhujeme 
polovičku dlžoby a potom splátky v čo najvyššej sume. Navrhovanou splátkou po 30 € by sa 
dlžoba splácala viac ako 12 rokov. 
Hlasovanie: 
Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

Xxx s manželkou - dostali sa do problémov s bývaním, zvalili bunku pri rodinnom dome 
starého otca p. xxx pána yyy na Palúčanskej 19/49, ktorá bola v zlom technickom stave. 
V súčasnosti sa potulujú po príbuzných, nikto ich nechce prijať na stálo. Manželia majú 14 
mesačnú dcéru. Príjem do rodiny je 720 €, p. xxx poberá invalidný dôchodok, príspevok na 
opatrovanie, rodičovský príspevok. 
Uznesenie komisie: odporúčame zaradiť do žrebovania o jednoizbový byt 
Hlasovanie: 
Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

Xxx - nájomníčka l-izbového bytu na ul. P. Štraussa 876/13 žiada o priame pridelenie 2-
izbového bytu v meste, žiadosť odôvodňuje zdravotným postihnutím otca detí, ktorý s nimi 
nebýva ale o deti sa stará. Otec detí býva na Nábreží Dr. A. Stodolu. 
Uznesenie komisie: navrhujeme, aby si p. xxx hľadala rodinu na výmenu bytu, alebo ju zaradiť 
do žrebovania. Pokiaľ pán primátor rozhodne o priamom pridelení akceptujeme jeho 
rozhodnutie 
Hlasovanie: 
Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

Komisia sociálna a bytová bola informovaná, že sa za obdobie posledného polroka stupňujú 
problémy so žiadateľmi o mestský nájomný byt, jedná sa o žiadateľov rómskeho pôvodu. 
Dožadajú sa vyriešenia bytovej otázky, informácie a argumenty pracovníčok sociálneho 
oddelenia neakceptujú. 



Žiadajú o osobné stretnutie s primátorom mesta a po ďalšom vysvetľovaní, že ani stretnutie s 
pánom primátorom okamžite nevyrieši ich bytový problém sú ešte agresívnejší, v kancelárii 
kričia, nechcú ju opustiť a často sa vyhrážajú. 
Pracovníčky oddelenia síce majú núdzový signalizátor napojený na mestskú políciu, ale aj po 
jeho použití nie je záruka bezprostrednej pomoci, pretože s klientami sú pracovníčky 

v bezprostrednom kontakte a často sa v kancelárii nachádza iba jedna ( druhá má napr. službu 
v centre služieb občanom mesta alebo je na šetrení v rodinách). 
Opakované ataky zo strany klientov pôsobia veľmi rušivo na plnohodnotnú pracovnú činnosť 
a sústredenie, nehovoriac už o pocite fyzického ohrozenia. 
Členovia komisie sociálnej a bytovej sprostredkujú túto informáciu vedeniu mesta, navrhujú 
napr. vytvorenie ochrannej bariéry v kancelárii a aspoň jeden deň v týždni (štvrtok) vytvoriť 
ne stránkový deň, tak ako majú aj iné inštitúcie 

'lif':'" 1 
Zapísa~~tónia ajerová 

tajOj'Čka ko isie 

/ '1, ~ J_ -/ 
MUDr. Marta V oštináková 
predsedníčka komisie 


