
, , v 

MESTO LIPTOVSKY MIKULAS 
MESTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNE 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Zápisnica 
Č. 3 zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej zo dňa 16.03.2016 

Prítomní: MUDr. Voštináková Marta, Ing. Cukerová Silvia, Mgr. Ľubica Staroňová" Mgr. 
Antónia Majerová 

Ospravedlnení: Bc. Miroslav Neset, Soňa Čupková 

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

Prizvaná: Mgr. Erika Sabaková 

K bodu 1) 
Komisia sociálna a bytová prerokovala žiadosti podané v zmysle grantovej výzvy z finančných 
dotácií z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš. 
O grant požiadalo 9 žiadateľov, všetci splnili požadované kritériá v zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia Č. 12/2009NZN 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. 
Nerozdelená finančná čiastka bola komisiou navrhnutá na zabezpečenie prepravnej služby 
v rámci zákona 448/2008 Z.z. zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona Č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vybraným 
poskytovateľom tejto služby. 
Zoznam organizácií, ktoré požiadali o grant a odporučených finančných dotácií z rozpočtu 
mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2016 v oblasti podpory - sociálna a humanitárna oblasť je 
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice Č. 3 zo dňa 16. 03. 2016. 

Členovia komisie sociálnej a bytovej žiadajú o propagáciu a zviditeľnenie prepravnej služby, 
ktorú pre zdravotne postihnutých občanov vykonáva v Liptovskom Mikuláši Červený kríž. 

Poradný člen komisie sociálnej a bytovej Mgr. Dušan PIaček navrhuje, aby na ďalšie zasadnutie 
komisie sociálnej a bytovej bola prizvaná PhDr. Guráňová - prehodnotenie percenta 
spoluúčasti žiadateľovo grant. 

K bodu 2) 
Na žrebovaní dňa 02.03.2016 boli vyžrebované dva jednoizbové byty - na ulici 
Hviezdoslavovej 1871/2 byt Č. 47 a na ulici Komenského 1982/4 byt Č. 27. 
Víťazka žrebovania na ul. Hviezdoslavovej p. xxx byt neprevzala, z technických dôvodov 
neprevzala byt ani víťazka žrebovania na ul. Komenského, p. yyy Komisia sociálna a bytová 
navrhuje byt na Hviezdoslavovej ulici ponúknuť p. yyy 
Byt Č. 27 na Komenského 1982/4 dať opätovne do žrebovania. 
Hlasovanie: z prítomných 3 členov 



Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

Na ulici E. Penkalu 880/19 je opäť užívania schopný 2-izbový byt č.21 , predchádzajúci 
nájomník neodovzdal kľúče od bytu a odišiel. Následne bol z SSE, a.s. odmontovaný 
elektromer z odberného miesta. V decembri roku 2015 sa nám podarilo cez rodinných 
príslušníkov byt prevziať späť do správy mesta. 
Písomnou formou podala žiadosť o možnosť pridelenia tohto bytu nájomníčka malého 2-
izbového bytu na ulici Hviezdoslavovej 1871/2 - xxx so synom. V blízkej budúcnosti chce 
svoju rodinu rozšíriť o partnera, preto žiada o viacmetrážny byt. Svoj súčasný byt odovzdá do 
žrebovania. 
Stanovisko komisie: byt bol dlhodobo neobsadený, odporúčame prideliť ho žiadateľke, ktorá 
má dobrú platobnú disciplínu a vráti 2-izbový byt v centre mesta. 
Hlasovanie: z prítomných 3 členov 
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

Na Komenského ulici 1982/4 sa uvoľnil byt č .... - primátor mesta navrhuje prideliť ho p. xxx 
a yyy, ktorý bude vykonávať v bytovke funkciu koordinátora medzi mestom a rómskymi 
obyvateľmi. 

Akceptujeme rozhodnutie primátora mesta 
Hlasovanie: z prítomných 3 členov 
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

Na ulici Vrbickej 1894/12 sa uvoľnilI-izbový byt č. 83 na piatom poschodí. Komisia sociálna 
a bytová navrhuje byt predať formou verejnej obchodnej súťaže, nakoľko všetky ostatné 
byty v obytnom dome sú v osobnom vlastníctve obyvateľov. 
Odporúčame vedeniu mesta aby sa postupovalo rovnakým spôsobom aj pri ostatných 
bytoch vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš, ktoré sú v bytovkách kde sú ostatné byty 
odkúpené. 
Hlasovanie: z prítomných 3 členov 
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

Xxx - požiadal o uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt na adrese Hlboké 2005/9 - v ktorom 
bývala p. yyy , stará matka žiadateľa, ktorá zomrela. 
Na byte je nedoplatok vo výške 3552 eur, nájomná zmluva je neplatná. Pán xxx žiada 
o uzatvorenie nájomnej zmluvy spolu s tetou zzz 
Bývalá manželka p. xxx - býva spolu s deťmi na Športovej 1190/2 nájomná zmluvaje neplatná, 
dlžoba na byte je 4042 eur, pani nnn žiada tiež o nájomnú zmluvu. 
Stanovisko komisie: všetci žiadatelia musia pristúpiť k záväzkom - p. xxx splácať pravidelne 
počas obdobia 6-tich mesiacov dlžobu minimáime 60 eur + nájomné, zzz splátku dlžoby 
minimálne 40 eur 
Nnn - splátku minimálne 40 eur + nájomné. 
Kontrola platobnej disciplíny po 6-tich mesiacoch, potom nájomné zmluvy na obdobie 6-tich 
meSiaCov. 
V opačnom prípade vysťahovanie z bytov. 
Hlasovanie: z prítomných 3 členov 
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

Xxx, nájomníčka l-izbového bytu č ..... na ul. Hviezdoslavovej 1871/2 žiada o výmenu bytu 
so yyy, nájomníčkou 2-izbového bytu na ul. P. Štraussa 795/5. 



Stanovisko komisie: neodporúčame výmenu bytov, p. yyy má 4 - člennú rodinu, byt na 
Hviezdoslavovej je 1- izbový o výmere 37 m2. 
Odporúčame p. xxx hľadať na výmenu menej člennú rodinu. 
Hlasovanie: z prítomných 3 členov 
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

Xxx s manželkou žiada o priame pridelenie 2-izbového bytu na Pltníckej 4377/1, v súčasnosti 
bývajú v 2-izbovom byte na ul. E. Penkalu 877/3 . 
Stanovisko komisie: rodina xxx býva v 2-izbovom byte, akútne nepotrebujú riešiť bytovú 
otázku, v byte bývajú dvaja. Pokiaľ majú záujem, pozvať ich do žrebovania. Predpokladáme, 
že majú záujem len o byt, ktorý je v meste a nie v mestskej časti Palúdzka 
Hlasovanie: z prítomných 3 členov 
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

Xxx - opätovne žiada o vyriešenie bytovej otázky, po predaji bytu jej rodičmi ostala s tromi 
deťmi bez strechy nad hlavou. Žiada o pridelenie 3-izbového bytu, jej príjem tvorí rodičovský 
príspevok, prídavok na dieťa a výživné od exmanžela vo výške 365 €. 
Stanovisko komisie: keď sa uvoľní 1- izbový byt pozvať p. xxx do žrebovania, výška príjmu 
je na 3-izbový byt nedostačujúca. 
Hlasovanie: z prítomných 3 členov 
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

Xxx - bývajú na ubytovni spolu s manželom, dieťaťom a rodičmi, pozvať ich do žrebovania 
o dvojizbový byt 
Hlasovanie: z prítomných 3 členov 
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 
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zaPísala;: Mgr. AntZ Majerová 
tajomníčka komisie 

/}~, , ~) / / 
MUDr. Marta Voštináková 
predsedníčka 


