
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNE 

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

Zápisnica 
č. 7  zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej  zo dňa  07.09.2016 

 

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

Miroslav Neset, Mgr. Antónia Majerová 

Ospravedlnená :  Soňa Čupková 

 

Poradní členovia: PhDr. Kata Piačková,  Ing. Janka Marcinková,  

Ospravedlnený:  Mgr. Dušan Plaček 

 

 Program:  

1. Predloženie dokumentu – Komunitný plán sociálnych služieb mesta Liptovský 

Mikuláš 

na roky 2016-2020 

2. Bytové a sociálne problémy 

 

K bodu 1) 

 Vedúca odboru sociálneho  predložila členom komisie sociálnej a bytovej  dokument 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš na roky 2016-2020, z ktorého 

obsahom boli členovia komisie elektronickou formou oboznámení dňa 11.08. 2016, pred 

verejnou prezentáciou dokumentu. 

Dňa 30.08.2016 bol dokument predložený a schválený na zasadnutí komisie finančnej 

Od 10.8.2016 do 31.08.2016 bol komunitný plán medializovaný, občania mesta boli vyzvaní 

na pripomienkovanie – neevidujeme žiadne pripomienky. 

Uznesenie komisie: členovia komisie sociálnej a bytovej odporúčajú predložiť Komunitný 

plán sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš na roky 2016-2020  na  rokovanie MsR 

a MsZ. 

Z prítomných členov komisie v počte štyri 

Hlasovanie:  

Za:  4                          Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 

 

Zasadnutia komisie sa nezúčastnila  p. Soňa Čupková. Materiál jej bol doručený elektronicky. 

K predloženému materiálu nemá žiadne pripomienky. 

 

K bodu 2) 

Na odporučenie primátora mesta budú pridelené nasledovné byty: 

Uvoľnený byt č. 30, 2- izbový na 3. poschodí, ul. P. Štraussa 876/9, L. Mikuláš bude 

pridelený xxx a yyy a ich synovi zzz  V súčasnosti býva rodina v 1-izbovom mestskom 

nájomnom byte na ul. Hviezdoslavovej 1871/2. Primátora mesta požiadali o výmenu do 

väčšieho bytu kvôli zlému zdravotnému stavu p. yyy, bývanie troch dospelých ľudí v jednej 

izbe je psychicky veľmi náročné 

Uznesenie komisie: akceptujeme návrh primátora mesta 

Z prítomných členov komisie v počte štyri   

Hlasovanie:  



Za:  4                          Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

Byt č. 39, 1-izbový na 5. poschodí na ul. Hviezdoslavovej 1871/2, L. Mikuláš, kde 

v súčasnosti býva rodina xxx,  odporúča p. primátor prideliť  ppp, nájomníčke mestského 

nájomného bytu na ul. P. Štraussa 876/13, L. Mikuláš. Ppp je matkou dvoch detí, je 

samoživiteľkou  a žiada o možnosť bývania v meste zo zdravotného dôvodu maloletých detí. 

Po presťahovaní do bytu na Hviezdoslavovej ulici bude jej súčasný byt odovzdaný do 

žrebovania 

Uznesenie komisie: akceptujeme návrh primátora mesta 

Z prítomných členov komisie v počte štyri   

Za:  4                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 

 

Na ulici Komenského 1982/4, sa na 2-poschodí uvoľnila garsónka č. 14 – byt prideliť    xxx, 

ktorá z paraolympiády v Južnej Kórey priniesla mestu Liptovský Mikuláš 3 zlaté medaily zo 

slalomu, zjazdu a superobrovského slalomu. V súčasnosti má menovaná trvalý pobyt v Dome 

Charitas sv. Kláry, nakoľko bola vychovaná v detskom domove. 

Uznesenie komisie: akceptujeme návrh primátora mesta 

Z prítomných členov komisie v počte štyri   

Za:  4                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 

 

Uvoľnený byt č. 19, 2-izbový, 3. poschodie, Nábrežie 4. apríla 4066/30, L. Mikuláš bude 

pridelený xxx , ktorá sa zúčastnila žrebovania, byt nevyžrebovala. Požiadala o priame 

pridelenie bytu, po rozvode musí spolu so synom opustiť rodinný dom, ktorý patrí  bývalému 

manželovi. Finančná situácia nedovoľuje aby si kúpila vlastný byt a nie je schopná vyriešiť 

bytovú situáciu iným spôsobom  

Uznesenie komisie: akceptujeme návrh primátora mesta 

Z prítomných členov komisie v počte štyri   

Za:  4                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 

 

Na zasadnutí komisie sociálnej a bytovej dňa 4. mája 2016 bola členmi komisie odporučená 

výmena bytov. Dôvodom výmeny bola rodina xxx, ktorá žije na ulici Hurbanovej 380/8, 

Liptovský Mikuláš v byte č. xx. V tom období bývala v byte zzz so svojou dcérou    yyy jej 

druhom lll a šiestimi deťmi. Rodina dlhodobo nemá platnú nájomnú zmluvu a voči mestu má 

záväzok vo výške skoro 4 000 eur. Voči rodine je vedené exekučné konanie, ktoré je zatiaľ 

neúspešné. 

Na hovoroch primátora mesta s občanmi v časti staré mesto sa občania sťažovali na túto 

rodinu, označili  ju ako neprispôsobivú, hygienicky a sociálne zanedbanú a žiadali o riešenie 

situácie.  

V máji deti vyrastali len s otcom, pretože ich matka yyy bola vo výkone trestu a stará matka  

bola po cievnej príhode  imobilná a nerozprávala.  

Na stretnutí s exekútorom, kde sme žiadali o súčinnosť pro vyriešení situácie, nám bolo 

oznámené, že kým sa matka maloletých detí yyy nachádza vo výkone trestu nemôže 

v exekúcii pokračovať.  

Nezávisle od problémov s bývaním  úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom 

Mikuláši  navrhol, aby sa mesto stalo osobitným príjemcom všetkých štátnych dávok, ktoré 

rodina dostáva a sťahovalo si mesačne nájom a čiastku z dlžoby.   

Keďže  lll  je občanom Važca, mesto súhlasilo, že urobí výnimku  a vydá  súhlas na 

prechodný pobyt, aby  štátne dávky chodili na mesto  a nie do Važca. 



Sociálni pracovníci z úradu práce a mesta Liptovský Mikuláš navštívili p. lll a predniesli mu 

návrh  

- mesto nie je rozsudkom okresného súdu zaviazané nájsť rodine náhradné bývanie, 

napriek tomu ponúka bývanie v jednoizbovom byte v Hlbokom 

- rodine bude uzatvorená nájomná zmluva, mesto sa stane osobitným príjemcom a bude 

garantovať platby nájmu a dlžoby  

- p. lll  bude udelený prechodný (prípadne trvalý pobyt) v meste, aby nemusel chodiť 

pre financie do Važca 

- deti budú začlenené do vzdelávacieho procesu v komunitnom centre 

Pán  lll  ponuku mesta odmietol, hlavne sťahovanie do Hlbokého, ponúknutý byt je o 6m2 

menší ako ten v ktorom bývajú teraz, majú chorú starú matku. 

Po návrate p. yyy  z výkonu trestu sa dňa 5.8.2016 konalo stretnutie s rodinou. Ponuku mesta 

odmietli ale tvrdili, že budú platiť mesačný nájom a 100 eur splátku dlžoby každý mesiac. Ku 

7.9.2016 kedy zasadala komisia sociálna a bytová uhradila rodina jeden nájom vo výške 55,83 

€. 

Dňa 6.9.2016 sa p. yyy  dostavila na oddelenie správy bytov a nebytových priestorov 

oznámila, že nemohli zaplatiť dohodnuté sumy, pretože zomrela jej matka p. xxx  a mali 

výdavky s pohrebom. 

Uznesenie komisie: napriek tomu, že rodina nedodržala  sľúbené platby a mesto nie je 

zaviazané nájsť rodine náhradné bývanie,   odporúčame v spolupráci s exekútorom JUDr. ......   

uskutočniť presťahovanie rodiny z Hurbanovej ulice do bytu v Hlbokom. S xxx a yyy 

uzatvoriť dohodu o splátkach,  vydať súhlas k prechodnému pobytu p. yyy na adresu 

v Hlbokom č. 493/21 na obdobie jedného roka.  

Z prítomných členov komisie v počte štyri   

Hlasovanie:  

Za:  4                          Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 

 

 

Pani xxx , trvale bytom Sládkovičova 1309/1, L. Mikuláš, býva v bunke v Hlbokom spolu so 

svojím druhom  yyy  a dvomi deťmi. Bunka je napojená na vodu a elektriku na dom č. 

4323/53, kde je nájomníčkou p. zzz , matka xxx. Pani yyy  odchádza za robotou do Českej 

republiky a spolu s dcérou požiadali o možnosť, aby počas jej neprítomnosti mohla v dome 

bývať  dcéra s rodinou. Na dome nie sú žiadne dlžoby a pani  yyy  sa zaviazala, že naďalej 

bude platiť nájom. 

Uznesenie komisie: súhlasíme aby p. xxx  bývala počas neprítomnosti matky spolu s rodinou 

v jej dome. Po návrate matky z Českej republiky ani jedna z rodín nebude požadovať ďalší 

mestský nájomný byt, na bývaní sa musia medzi sebou dohodnúť. 

Z prítomných členov komisie v počte štyri   

Hlasovanie:  

Za:  4                          Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 
 Xxxx – v súlade so zápisnicou č. 3 zo dňa 16.3.2016 odporúčame uzatvoriť nájomnú zmluvu 

na byt v Hlbokom č. 2005/9 s pánom xxxx, ktorý jediný dodržal dohodnuté splátky na 

obdobie 6 tich mesiacov. 

 

 

 

Zapísala: Antónia Majerová                                                 MUDr. Marta Voštináková 

    tajomníčka komisie                                                             predsedníčka komisie 



 


