
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 17.12.2015 

Prítomní: MUDr. Voštináková Marta, Bc. Neset Miroslav, Čupková Soňa Mgr. Antónia 
Majerová 

Ospravedlnení: Mgr. Ľubica Staroňová, Ing. Cukerová Silvia 

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

Program: 
1. Bytové a sociálne problémy 

K bodu 1). 
Na zasadnutí komisie sociálnej a bytovej dňa 25.11.2015 bol vyžrebovaný dvojizbový byt č. 

14 ulica Pavla Štraussa 876/9, Liptovský Mikuláš, žiadatel'kou p. xxx, bytom Malý Rím 476/1, 
Liptovský Mikuláš. Po obhliadnutí bytu p. xxx byt písomnou formou vrátila. 
Komisia sociálna a bytová sa dohodla, že udelí p. xxx dištanc a to na obdobie troch žrebovaní 
o mestský nájomný byt. 
Dňa 14.10.2015 sa členovia komisie uzniesli, že pokial' bude niektorý z vyžrebovaných bytov 
vrátený, odporučí primátorovi mesta aby bol pridelený p. xxx, Závažná Poruba č .... , ktorá je 
žiadatel'kou o mestský nájomný byt a nachádza sa vo vel'mi zložitej životnej situácii.(Zápisnica 
č. 8). Komisia odporúča pridelit' vrátený byt č. 14, P. Štraussa 876/9 menovanej. 
Uznesenie komisie: 
Hlasovanie: z prítomných 3 členov 
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

Na Námestí osloboditel'ov č. 78/17 bol uvol'nený byt č. 1, po neplatičoch. Byt je v zlom 
technickom stave, o jeho pridelenie požiadal p. yyy , ktorý ho chce na vlastné náklady opraviť. 
Žiada od mesta len výmenu okien, ktoré sú nefunkčné (vylomené, rozbité sklá) 
Komisia sociálna a bytová odporúča priame pridelenie bytu žiadatel'ovi 
Uznesenie komisie: 
Hlasovanie: z prítomných 3 členov 
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

Žiadosť o pridelenie užívaného bytu doručila na odbor sociálny p. xxx, ktorá spolu s deťmi žije 
v jednoizbovom mestskom nájomnom byte č ..... , ulica Hurbanova 380/10, Liptovský Mikuláš. 
Spolunájomcom bytu bol aj druh p.xxx, ktorý je v súčasnosti vo výkone trestu. Na nájomnom 
vznikli nedoplatky, ktoré p. xxx spláca, chodí do zamestnania a vzorne sa stará o deti. Rodine 
chce pomôcť aj p. poslanec Ing. Matej Géci a to zafinancovaním opravy bytu. 
Komisia sociálna a bytová odporúča prideliť užívaný byt, nakol'ko dlžoba je už z dvoch tretín 
splatená. 
Uznesenie komisie: 



Hlasovanie: z prítomných 3 členov 
Za: 3 Proti: O 

Zapísala: 

f L/J 
t I 

Mgr. Antónia Majerová 
tajomníčka komisie 

Zdržal sa: O 

MUDr. Marta Voštináková 
predsedníčka komisie 


