
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNE 

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

Zápisnica 
    č.  3  zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej  zo dňa  14. marca 2018 

 
 
Prítomní:  MUDr. Voštináková  Marta,  Mgr. Neset Miroslav, Soňa Čupková, Ing. Silvia 
Cukerová, Mgr. Ľubica Staroňová, Mgr. Antónia Majerová 
  
Poradní členovia:  PhDr. Kata Piačková,  Ing. Janka Marcinková  
  
 Program : 

   
1.  Prehodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš 
2.  Problematika sociálna a bytová 
 
K bodu 1) 
 Mgr. Hanzlík predložil členom komisie sociálnej a bytovej zoznam organizácií, ktoré požiadali 
o grant a odporučených finančných dotácií z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2018 – 
oblasť podpory – sociálna a humanitárna  oblasť. 
Komisia sociálna a bytová prerokovala žiadosti podané v zmysle grantovej výzvy z finančných 
dotácií z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš. 
O grant požiadalo  11 žiadateľov, ktorí splnili požadované kritériá v zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 12/2009/VZN v znení VZN č. 5/2013 o poskytovaní finančných dotácií 
z rozpočtu mesta. 
Komisia jednohlasne navrhla výšku poskytnutého príspevku pre jednotlivých žiadateľov, čo 
odsúhlasil svojím podpisom primátor mesta. 
Výzva bola v rámci grantovej sféry uverejnená na stránke mesta Liptovský Mikuláš, zverejnený 
bude aj zoznam organizácií, ktoré požiadali o grant a odporučených dotácií z rozpočtu mesta 
Liptovský Mikuláš pre rok 2018 
Z prítomných členov komisie v počte päť 
Za:  5                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
 Zoznam organizácií, ktoré požiadali o grant a odporučených finančných dotácií z rozpočtu 
mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2018 v oblasti podpory – sociálna a humanitárna oblasť je 
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice č. 3 zo dňa 14.03.2018 
 
 
K bodu 2) 
xxx -  vnučka pani yyy býva na adrese Hlboké xxx spolu so svojimi dvomi deťmi. Pani xxx je 
dlhodobo chorá. Nájomná zmluva je v súčasnosti neplatná a k 28.02.2018 vznikla na 
nájomnom a službách spojenými s užívaním bytu dlžoba 525, 20 €. xxx požiadala o súhlas 
aby sa pri obnovení nájomnej zmluvy stala spolu s pani xxx nájomníčkou bytu a zároveň sa 
zaväzuje, že splatí vzniknutú dlžobu. 
Uznesenie: po splatení  dlžnej čiastky súhlasíme, aby sa xxxx stala druhou nájomníčkou bytu 
Za:  5                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
 
Dňa 13.03.2018 sa na odbor sociálny dostavila yyy, dcéra yyy, ktorí bývajú na adrese Hlboké 
xxx. Rodina býva v byte dlhodobo bez platnej nájomnej zmluvy a k 28.02.2018 majú na 
nájomnom dlžobu 7551,08 €. 



Mesto podalo žalobu na Okresný súd Liptovský Mikuláš o vypratanie bytu. Pojednávanie sa 
uskutočnilo 13.3.2018 a po opise situácie v rodine – rodičia a sestra xxx sú vážne chorí 
a v byte sa nachádzajú tri maloleté deti, bolo pojednávanie odročené s tým, že  xxx má 
požiadať mesto o prehodnotenie situácie a prípadnému stiahnutiu žaloby. 
Uznesenie komisie: neodporúčame stiahnuť žalobu, rodina žiadnu šancu o splácanie dlžoby 
nevyužila, nebola dodržaná žiadna dohoda o splácaní. Dcéra žalovaných xxx  yyy, ktorá bola 
pre psychickú poruchu umiestnená v ústavnej starostlivosti. V súlade  so zákonom 305/2005 
Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení zákonov, § 65 
ods. (5) a ods. (8) na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia – príspevok na tvorbu 
úspor, bola mestom založená vkladná knižka, na ktorú jej mesto šetrilo. V septembri 2016 bola 
yyy odovzdaná vkladná knižka so sumou skoro 3500 €. Požiadali sme rodinu aby aspoň určitou 
čiastkou znížila dlžobu, ktorá už vtedy presahovala 5000 €, bolo to prisľúbené – nesplnené. 
Dňa 23.10.2017 sa xxx písomne vyjadrila k žalobe a listom Okresnému súdu sa zaviazala, že 
do konca roka 2017 splatí každý mesiac 1000 €. Nedošlo ani ku splácaniu dlžoby ani riadneho 
nájmu. 
Z prítomných členov komisie v počte päť 
Za:  5                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
 
Rodina xxx – na zasadnutí komisie 17.1.2018 bolo odporučené oddeleniu správy bytov 
a nebytových priestorov písomnou formou upozorniť rodinu xxx, že im po uplynutí nájomnej 
zmluvy nebude umožnené opakované uzatvorenie zmluvy.  
Po doručení oznámenia sa na odbor sociálny dostavila p. xxx, žiadala o šancu preukázať 
nápravu v správaní a dodržiavaní hygieny. Dňa 31.01.2018 sme vykonali previerku v rodine – 
o termíne bola rodina upovedomená. Domácnosť bola uprataná, doma bol p. xxx s dvomi 
menšími deťmi. Zistili sme, že francúzske okno v miestnosti je rozbité – prelepené lepiacou 
páskou. 
Dňa 16.2.2018 bola vykonaná previerka bez ohlásenia – v domácnosti bol znovu neporiadok, 
zápach, žiadna varená strava. 

            Dňa 13.3.2018 sme sa dozvedeli od sociálnych pracovníčok Nadácie J&T, že pani xxx podala 
žiadosť o finančnú podporu – na depozit. Sociálne pracovníčky písomnou formou podali 
správu zo šetrenia v rodine, ktorá je súčasťou zápisnice. 

            Spáva bola odoslaná aj na ÚPSVaR v Liptovskom Mikuláši. 
Uznesenie komisie:  k náprave v rodine nedošlo, trváme na stanovisku zo dňa 17.1.2018 – 
neumožniť predĺženie nájomnej zmluvy a trvať na vysťahovaní z bytu. 
Z prítomných členov komisie v počte päť 
Za:  4                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 
 
 
Členovia Komisie sociálnej a bytovej sa informovali o stave domu na ulici Vrbickej 319/67, 
ktorý mal byť po presťahovaní p. xxx z bezpečnostných dôvodov asanovaný. 
Dom je v stave asanácie – fotodokumentácia je súčasťou zápisnice 
 
 
Rodina  xxx, ktorá bola presťahovaná z pôvodného rodinného domu, ktorý bol majetkom mesta 
Liptovský Mikuláš na ulici Palúčanskej yyy do rodinného domu na ulici Okružnej yyy, Liptovský 
Mikuláš, žiada o vydanie súhlasu k trvalému pobytu do nového miesta bydliska. 
Uznesenie komisie: po predložení potrebných dokladov (podnájomné zmluvy, súhlas 
nájomníka firmy InDevel s.r.o., navrhujeme vydať súhlas k trvalému pobytu tým rodinným 
príslušníkom, ktorí sú v podnájomnom vzťahu) 
Z prítomných členov komisie v počte päť 
Za:  5                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 
 



 
 
 
 

 

Zapísala: Mgr. Antónia Majerová                                        MUDr. Marta Voštináková 

       tajomníčka komisie                                                             predsedníčka komisie 

 
 
 

 


