
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNE 

Štúrova 1989/41, 031 42  Liptovský Mikuláš 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 

Zápisnica 
č. 8  zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej  zo dňa  06.10.2016 

 

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

Čupková,  Mgr. Antónia Majerová 

Ospravedlnený: Bc. Miroslav Neset 

 

Poradný člen: Ing. Janka Marcinková 

Ospravedlnení:  Mgr. Dušan Plaček, PhDr. Kata Piačková 

 

 Program:  

1. Bytové a sociálne problémy 

 

K bodu 1) 

Byt č. 8, 1-izbový, bezbariérový na  prízemí, ul. Pavla Štraussa 876/13, L. Mikuláš,  odporúča 

p. primátor prideliť xxx s rodinou. Jedná sa o rodinu, kde sú  zdravotne postihnutí obaja 

rodičia  aj ich tri maloleté deti. 

Byt č. 20,  1-izbový, bezbariérový na prízemí, ul. Eduarda Penkalu 879/13, L. Mikuláš, 

odporúča primátor mesta prideliť xxx  s dvomi deťmi.  

Uznesenie komisie: akceptujeme návrh primátora mesta 

Z prítomných členov komisie v počte štyri   

Za:  4                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 

O výmenu bytov  požiadali  

Xxx a yyy – nájomníci 2-izbového bytu č. 32 na ul. Pavla Štraussa 795/5, L. Mikuláš  xxx , 

nájomníčka 1-izbového bytu č. 31 na ulici Pavla Štraussa 795/5, L. Mikuláš.  

Uznesenie komisie: súhlasíme s výmenou bytov 

Z prítomných členov komisie v počte štyri   

Za:  4                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 

Xxx a yyy nájomníci 1-izbového bytu č. 24  na ulici Komenského, L. Mikuláš a  xxx a    yyy, 

nájomníci 2-izbového bytu č. 60, Hlboké č. 4324/60, L. Mikuláš 

Uznesenie komisie: súhlasíme s výmenou bytov 

Z prítomných členov komisie v počte štyri   

Za:  4                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 

 

Xxx    nájomníčka bytu č. 3 na ulici Pavla Štraussa 762/2, L. Mikuláš požiadala mesto 

Liptovský Mikuláš, ako vlastníka bytu, o vydanie súhlasu k pobytu do mestského nájomného 

bytu pre občana Egyptskej republiky na obdobie 10 dní počas jeho návštevy v Liptovskom 

Mikuláši. 

Tento súhlas vyžaduje cudzinecká polícia v Žiline. 

Uznesenie komisie: súhlasíme s vydaním súhlasu 

Z prítomných členov komisie v počte štyri   

Za:  4                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 



 

 

xxx a yyy, ul. Hollého 1350/11, L. Mikuláš, podali žiadosť o možnosť užívania mestského 

nájomného bytu sestry p. xxx – zzz na ul. 1. mája 1913/113A, L. Mikuláš, č. bytu 16. Petra 

Balážová sa nachádza dlhodobo pracovne v Taliansku, na byte nie sú žiadne dlžoby. 

 Uznesenie komisie: neodporúčame dať do užívania byt občanom, ktorí nie sú uvedení 

v nájomnej zmluve. Pokiaľ majú záujem o mestský nájomný byt, nech si podajú žiadosť 

a zaradia sa do evidencie 

Z prítomných členov komisie v počte štyri   

Za:  4                          Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 

 

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu – bola doručená z oddelenia bytových a nebytových 

priestorov, kde upozorňujú, že na ubytovni býva p. xxx s manželom a maloletým dieťaťom. 

Rodine bola udelená výnimka z ustanovení domového poriadku, ale z dlhodobého hľadiska 

táto situácia nemôže pokračovať.  

Uznesenie komisie:  o udelení výnimky vieme, situácia rodiny bola konzultovaná na 

zasadnutí komisie sociálnej a bytovej. Rodina nie je vylúčená zo zoznamu žiadateľov o byt, 

napriek tomu, že nesplnila povinnosť vyplývajúcu z VZN č.1/2014/VZN o podmienkach 

prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom a nedoručila 

v stanovenom termíne príjmy za ukončený kalendárny rok. Rodina bude na túto skutočnosť 

upozornená a podľa výšky príjmov zaradená do žrebovania o 1 alebo 2 izbový byt. 

Z prítomných členov komisie v počte štyri   

Za:  4                          Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 
xxx – nájomníčka mestského nájomného bytu č. 12 na ul. Eduarda Penkalu 880/17, L. 

Mikuláš dlhodobo neplatila úhrady za nájom a služby spojené s užívaním bytu, čo viedlo 

k výzve na vypratanie bytu, ktorá nadobudla právoplatnosť. Pani xxx sa dostavila na 

oddelenie správy bytových a nebytových priestorov a dokladovala, že vyplatila celú dlžobu 

a taktiež všetky poplatky spojené s administratívou pri právnych úkonoch v procese 

vypratávania. Žiada o možnosť uzatvorenia  novej nájomnej zmluvy, tvrdí, že k  nedoplatkom 

už viacej nedôjde. 

Uznesenie komisie: navrhujeme ponechať  p. xxx( s ohľadom na jej maloletú dcéru, ktorú 

sama vychováva) na skúšobnú lehotu 6 mesiacov v mestskom nájomnom byte, bez nájomnej 

zmluvy. Vypratanie bytu je stále právoplatné, pokiaľ p. xxx nedodrží sľub a prestane  

uhrádzať nájom,  má mesto bez opakovaných právnych úkonov možnosť okamžitého 

vypratania bytu. V prípade, že platobná disciplína bude dodržaná po 6 mesiacoch uzatvoriť 

nájomnú zmluvu na užívaný byt. 

Z prítomných členov komisie v počte štyri   

Hlasovanie:  

Za:  4                          Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

Zapísala: Antónia Majerová                                                 MUDr. Marta Voštináková 

    tajomníčka komisie                                                             predsedníčka komisie 

 


