
MĚSTO LIPTOVSKY MIKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNĚ 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Zápisnica 
č. 6 zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej zo dňa 08.06.2016 

Přítomní: MUDr. Voštináková Marta, Bc. Neset Miroslav, Mgr. Eubica Staroňová, Soňa 
Čupková, Mgr. Antonia Majerová 
Ospravedlněná: Ing. Silvia Cukerová 

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

Program : 

Žrebovanie do městských nájomných bytov 
Dotácia z rozpočtu města Liptovský Mikuláš pre CSS ANIMA 
Sociálně a bytové problémy 

K bodu 1). 
Členovia komisie Bc. Miroslav Neset a Soňa Čupková skontrolovali a připravili obálky 
k žrebovaniu. 

K žrebovaniu boli přizvaní žiadatelia o jednoizbový byt č. 7. na ul, Pavla Straussa 762/2, 2. 
poschodie, Liptovský Mikuláš 
Pozvaných bolo pať žiadatel'ov, zúčastnili sa všetci 
Víťazom žrebovania sa stala: 
Xxxx I. Houdeka , Ružomberok, přechodný pobyt EubeFa 

Predsedníčka komisie připomenula víťazovi žrebovania všetky práva a povinnosti nájomcu 
městského nájomného bytu. 

V případe, že pani xxx byt nepřevezme ponúknuť ho nasledujúcemu v poradí, ktorý bol na 
žrebovaní. 

K bodu 2) 
Mgr. Michal Hanzlík, odborný referent odboru sociálneho oboznámil členov komisie sociálnej 
a bytovej so žiadosťou Centra sociálnych služieb ANIMA, ktoré požiadalo v zmysle čl. 3 ods. 
(1), písmeno b) VZN č. 12/2006/VZN o poskytovaní fínančných dotácií z rozpočtu o dotáciu 
priamym zapojením v rozpočte města - mimo grantových schém na projekt Podpora zvýšenia 
kvality života u seniorov , občanov s róznym druhom postihnutia - „Senior nehnevaj sa!" 



Uvedená žiadosť je v súlade s vyššie citovaným VZN, finančná čiastka je v súlade s danou 
oblasťou a schválená městským zastupiteFstvom schvaPovacím procesom z rozpočtu města pre 
rok 2016 v sociálnej oblasti. 
Požadovaná čiastka je vo výške 300 € 
Uznesenie komisie: 
Súhlasíme s poskytnutím finančnej dotácie 
Z přítomných členov komisie v počte štyri 
Hlasovanie: 
Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Nepřítomná členka komisie sociálnej a bytovej Ing. Silvia Cukerová svoj súhlas vyjádři la v e-
mailovej správě, ktorá je súčasťou zápisnice. 

K bodu 3) 
Xxx a yyy opakované žiadajú o možnost' získania izby v ubytovni města Liptovský Mikuláš. 
Raz im bola ponúknutá izba na 4.poschodí, v budově nie je výťah, pán yyy je po dvoch cievnych 
příhodách a ťažko chodí, preto izbu odmietli. 
Bývajú v Hlbokom v bunke bez vody, elektriky a sociálneho zariadenia. 
Za rodinu xxx intervenujú aj sociálně pracovníčky z Komunitného centra Nový svet Hlboké, 
Jedná sa o slušná rodinu, obaja poberajú starobný dóchodok vo výške cca 550 €, takže nájomné 
budú uhrádzať. Zdravotná dokumentácia o zlom zdravotnom stave p. yyy je doložená 
k žiadosti. 
Uznesenie komisie: 
Odporúčame, aby bola rod. xxx pridelená izba v ubytovni města Liptovský Mikuláš, zároveň 
žiadame o spoluprácu oddelenie správy bytov a nebytových priestorov, pokial' bude uvoPnená 
izba na niektorom z vyšších poschodí, vysvětlit' situáciu obyvatePom a vyměnit' izby tak, aby 
mohli xxx bývat' na 1. poschodí. 
Z přítomných členov komisie v počte štyri 
Hlasovanie: 
Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Dňa 27.05.2016 sa na oddelenie bytových a sociálnych vecí sa dostavil p. xxx, bytom , 
Liptovský Mikuláš so žiadosťou, aby došlo k výmene bytov medzi yyyy, zzz, ktorí bývajú 
v jednoizbovom byte na a jeho vnukom zzz a manželkou zzz, bývajú v Hlbokom .... ( 
biely poschodový domček). Žiadosť odóvodnil tým, že v rodině yyy čakajú tretie dieťa a lepšie 
by sa im bývalo v domčeku a on bude mať vnuka .... pod kontrolou . 
V ten istý deň p. yyy s partnerkou doručili žiadosť o výměnu bytu. Příjem do rodiny yyy tvoří 
rodičovský príspevok a přídavky na deti vo výške 251 €. 
Od júla 2015 eviduje oddelenie bytových a sociálnych vecí žiadosť o výměnu bytu manželov 
zzzz, ktorý bývajú na Ráztockej v dome, ktorý má 3 izby a kuchyňu. yyyi vzhPadom na ich 
zdravotný stav chcú ísť do bytovky dol-izbového bytu. Příjem do rodiny tvoria dóchodkové 
dávky vo výške cca 400 €. 
Uznesenie komisie: 
Neodporúčame výměnu bytov medzi rod. xxx a rod. yyy má bytová otázku vyriešenú a bolo 
mu pánom primátorom umožněné, aby po odchode starých rodičov xxx (bývajú na 
Komenského ulici) ostal bývat' s rodinou v dome v Hlbokom. 
Odporúčame oslovit' rodinu yyy a uskutočniť výměnu s rodinou zzzz na Ráztockej ulici. 



Z přítomných členov komisie v počte štyri 
Hlasovanie: 
Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Zapísala: Antonia Majerová 
tajomníčka komisie 

MUDr. Marta Voštjnáková 
predsedníčka komisie 


