
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNE 

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

Zápisnica 
č. 10  zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej  zo dňa  09.11.2016 

 

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

Miroslav Neset, Soňa Čupková,  Mgr. Antónia Majerová 

 

Poradný člen: Ing. Janka Marcinková, PhDr. Kata Piačková 

Ospravedlnení:  Mgr. Dušan Plaček,  

 

 Program:  

1. Žrebovanie do uvoľnených  mestských nájomných bytov 

2. Bytové a sociálne problémy 

 

K bodu 1) 

Byt č. 9, 1-izbový, bezbariérový, 2.poschodie, ul. Jura Janošku 2120, L. Mikuláš,  odporúča p. 

primátor prideliť  xxx.. Jedná sa o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, pripútanú na 

vozík  

Uznesenie komisie: akceptujeme návrh primátora mesta odporúčame , aby po uzatvorení 

nájomnej zmluvy p. Poliak požiadal o zmenu trvalého pobytu do Liptovského Mikuláša 

Z prítomných členov komisie v počte  päť   

Za:  5                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 

K žrebovaniu boli prizvaní žiadatelia o jednoizbový byt, z desiatich pozvaných sa dostavili 

piati. 

Byt č. 36, 1-izbový, 4. poschodie, ul. Hviezdoslavova 1871/2, L. Mikuláš vyžrebovali    xxx 

a yyy  , L. Mikuláš (nájomníci garsónky) 

  

Byt č. 46, 1- izbový, 5.poschodie, ul. Hviezdoslavova 1871/2, L. Mikuláš vyžrebovala xxxx, 

prechodne  , Liptovský Mikuláš 

 

Členovia komisie  sociálnej a bytovej odsúhlasili, že tí pozvaní žiadatelia, ktorí sa nedostavili 

na žrebovanie bez ospravedlnenia, nebudú pozvaní do nasledujúcich dvoch žrebovaní. (mená 

žiadateľov sú v prezenčnej listine zo žrebovania) 

Z prítomných členov komisie v počte  päť   

Za:  5                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 

Xxx a yyy vyžrebovali 1-izbový byt a odovzdajú garsónku č. 28  na ul. Hviezdoslavovej 

1871/2, L. Mikuláš. Uvoľnenú garsónku ponúknuť tým žiadateľom, ktorí sa do žrebovania 

dostavili a to v poradí – p. .......... 

Z prítomných členov komisie v počte  päť   

Za:  5                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 

 

xxx -  rozsudkom Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši bolo manželstvo Silvie a Pavla 

xxxxx rozvedené, deti boli zverené do osobnej starostlivosti otca. Mestský nájomný byt 



v ktorom manželia bývali užíval p. xxxx za obdobie polroka sporadicky, deti bývali u jeho 

rodičov, z dôvodu strachu z matky.  Nájomná zmluva na predmetný byt bola uzatvorená do 

31. 12.2015, už vtedy boli v rodine rozpory a manželia sa nevedeli dohodnúť na podaní 

a podpísaní spoločnej žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy. xxx počas celej doby  nájomné 

a služby spojené s užívaním bytu uhrádzal. Byt užívala p. xxx bez prispenia k platbám. 

V súčasnosti žiada p. xxxx o možnosť uzatvorenia nájomnej zmluvy na užívaný byt bez 

bývalej manželky. Prehlásenie, že opúšťa spoločnú domácnosť mu odmieta p. xxxx podpísať. 

Uznesenie komisie: odporúčame vydať kladné stanovisko k žiadosti a následne uzatvoriť 

nájomnú zmluvu s p. xxxx aj bez písomného prehlásenia bývalej manželky, že dobrovoľne 

opúšťa spoločnú domácnosť. 

Z prítomných členov komisie v počte  päť   

Za:  5                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 

xxxx užívateľka bytu č. ... na ul. Komenského 1982/4 podala písomnou formou  na komisiu 

sociálnu a bytovú žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na jej meno s odôvodnením, že dňa 

7.11.2016 vykonali pracovníci OSBaNP kontrolu v ich  nájomnom byte, kde býva spolu 

s ročným synom a otcom. Pri kontrole bol dokázaný čierny odber el. energie zo spoločných 

priestorov, čo môže byť dôvodom k nepredĺženiu nájomnej zmluvy. xxxx taktiež upozorňuje 

na otcov alkoholizmus, na časté zdržiavanie sa cudzích ľudí aj ľudí bez domova v ich byte, 

Napriek upozorneniam z jej strany, otec pod vplyvom alkoholu nikdy neuposlúchol 

aby od tohto správania ustúpil, bol agresívny a nadával. Je možné, že na nájomnom je dlžoba, 

aj k tomuto záväzku chce xxxxx pristúpiť. 

Po konzultácii s OSBaNP bolo zistené, že nájomná zmluva bola uzatvorená do 31.10.2016 

a o predĺženie nikto nepožiadal. Dlžoba je evidovaná len za jeden mesiac. 

Uznesenie komisie:  odporúčame  riešiť vypratanie a odovzdanie bytu zo strany p. yyy 

vzhľadom na porušovanie domového poriadku ( čierny odber elektrickej energie zo 

spoločných priestorov bytového domu a schádzanie sa ľudí bez domova v byte p. yyyy). 

Následne po odovzdaní bytu bude byt na odporučenie komisie sociálnej a bytovej pridelený 

xxxx 

Z prítomných členov komisie v počte  päť   

Za:  5                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 

Xxx  a yyyy požiadali písomnou formou o pridelenie mestského nájomného bytu, list bol 

zaslaný primátorovi mesta, komisii sociálnej a bytovej a vedúcej odboru sociálneho. 

Dôvodom žiadosti je zlý zdravotný stav p. yyyy, ktorý je imobilný, nevie  rozprávať, je 

potrebné ho umývať, kŕmiť. Manželia bývajú v bunke bez vody, sociálneho zariadenia 

a elektrickej energie. 

Uznesenie komisie: berieme na vedomie žiadosť rodiny xyxy, momentálne nie je k dispozícii 

adekvátny byt, pokiaľ sa uvoľní 1-izbový byt, odporučíme primátorovi mesta priame 

pridelenie bytu. 

Z prítomných členov komisie v počte  päť   

Za:  5                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 

xxxx – písomnou formou požiadala o vyradenie z evidencie žiadateľov o mestský nájomný 

byt, svoju bytovú situáciu vyriešila inou formou. 

Uznesenie komisie: akceptujeme žiadosť o vyradenie 

Z prítomných členov komisie v počte  päť   

Za:  5                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 



Členovia komisie sociálnej a bytovej sa informovali o stave sťahovania sa rodiny xyxyxy , 

z Hurbanovej ulice č. 380 do Hlbokého. 

V súčasnosti rodina naďalej býva v pôvodnom byte na Hurbanovej ulici, exekúcia sa 

nevykonala, JUDr.  xyxyx  je so stanoviskom komisie oboznámený. 

Dohoda ktorá bola v auguste 2016 zapísaná na OSBaNP  o splátkach sa nedodržiava, rodina 

zaplatila nájom a pohľadávku len raz – v septembri. 

Uznesenie komisie: trváme na dodržaní predchádzajúcich uznesení, rodinu je potrebné 

presťahovať do bytu v Hlbokom, prípadne nech si hľadajú ubytovanie iným spôsobom. 

Nájomná zmluva je dlhodobo neplatná, dlžoba na nájomnom sa nespláca, nespláca sa ani  

mesačný nájom. Jedná sa už o druhý byt kde rodina zanechala dlžobu a byt v zdevastovanom 

stave. 

Z prítomných členov komisie v počte  päť   

Za:  5                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Antónia Majerová                                                 MUDr. Marta Voštináková 

    tajomníčka komisie                                                             predsedníčka komisie 

 

 


