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MESTO LIPTOVSKY MIKULA S 
MESTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNE 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Zápisnica 
č. 8 zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej zo dňa 14.10.2015 

Prítomní: MUDr. Voštináková Marta, Ing. Cukerová Silvia, Bc. Neset Miroslav, Soňa 
Čupková Mgr. Antónia Majerová 
Ospravedlnená: Mgr. Ľubica Staroňová 

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

Program: 
1. Žrebovanie do mestských nájomných bytov 
2. Sociálne a bytové problémy 

K bodu 1). 
Členka komisie Ing. Sylvia Cukerová a Soňa Čupková skontrolovali a pripravili obálky 
k žrebovaniu. 
K žrebovaniu boli prizvaní žiadatelia o jednoizbové byty Č. 8. na ul. E. Penkalu 878/8, 2. 
poschodie a byt Č. 6. na ul. P. Štraussa 876/11, prízemie. 
Pozvaných bolo desať, dostavili sa siedmi. 
Vít'azom žrebovania sa stali : 

1- izbový byt Č. 8, ul. E. Penkalu 878/8, Liptovský Mikuláš, 2. poschodie - xxx s 
manželkou 

1- izbový byt Č. 6, ul. P. Štraussa 876/11, Liptovský Mikuláš, prízemie - xxx 

K žrebovaniu boli prizvaní žiadatelia o dvojizbový byt Č. 14, ul. E. Penkalu 877/3, 1. 
poschodie. 
Pozvaní boli šiesti, dostavili sa štyria 
Víťazom žrebovania sa stala: 
xxx, Liptovský Mikuláš 

Predsedníčka komisie pripomenula víťazom žrebovania všetky práva a povinnosti nájomcu 
mestského nájomného bytu. 
Členovia komisie navrhujú - v prípade neprevzatia niektorého z vyžrebovaných bytov bude 
byt pridelený náhradníkovi z prizvaných žiadateľov a to - 1- izbový byt p. xxx, Závažná Poruba 
2 izbový byt - p. yyy 
Pani yyy bola na žrebovaní 9-krát, byt nevyžrebovala, preto komisia navrhuje - v prípade 
uvoľnenia ďalšieho 2-izbového bytu pridelit' ho priamo menovanej. 

Na základe odporučenia primátora mesta bude 2 -izbový byt Č. 41, ktorý sa uvoľnil na ul. 
1. Mája 1913/l13A pridelený priamo - xxx a yyy Liptovský Mikuláš 
Uznesenie komisie: 
Členovia komisie súhlasia so stanoviskom primátora mesta 
Hlasovanie: z prítomných 4 členov 
Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 



Na odbor sociálny bola doručená žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov p. xxx ap. 
yyy nájomcov bytu Č .... na ul. P. Štraussa 762/2, Liptovský Mikuláš s p. zzz nájomníčkou bytu 
Č ..... na ul. Komenského 1982/4, Liptovský Mikuláš. Obe strany pri osobnom stretnutí uviedli, 
že výmenou bytov vyriešia svoje bytové požiadavky. Obe strany majú platné nájomné zmluvy 
a voči mestu Liptovský Mikuláš nemajú žiadne nedoplatky. 
Hlasovanie: z prítomných 4 členov 
Za : 4 Proti: O Zdržal sa: O 

Členovia komisie sociálnej a bytovej sa dohodli na ďalšom termíne zasadnutia na 25.11.2015, 
nakoľko sa budú prerokovávať dokumenty ako - plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Liptovský Mikuláš, Zmena VZN o poskytovaní sociálnych služieb a zmena Štatútu 
Klubu seniorov mesta Liptovský Mikuláš. 
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Zapísala: Mgr. Antóhia Majerová 

tajomníčí<:a komisie 
MUDr. Marta Voštináková 
predsedníčka komisie 


