
MĚSTO LIPTOVSKY MIKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNĚ 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Zápisnica 
č. 3 zo zasadnutia Komisie sociálnej abytovej zo dňa 18.03.2015 

Přítomní: MUDr. Voštináková Marta, Ing. Cukerová Silvia, Čupková Soňa, Mgr. Staronová 
Eubica, Bc. Neset Miroslav, Mgr. Antonia Majerová 

Program: 

1. Žrebovanie do městských nájomných bytov 
2. Vol'ba pořádných členov komisie sociálnej a bytovej 
3. Prerokovanie grantovej výzvy - rozdelenie fmancií 
4. Sociálně a bytové problémy 
5. Rózne 

K bodu 1) 
Členka komisie Soňa Čupková skontrolovala a připravila obálky k žrebovaniu. 
K žrebovaniu boli přizvaní žiadatelia o dvojizbový bezbariérový byt č. 7. na ul. J. 
Janošku 2120/6, druhé poschodie, Liptovský Mikuláš. K žrebovaniu boli pozvaní žiadatelia 
o dvojizbový bezbariérový byt, evidovaní sú dvaja. Obaja sa k žrebovaniu dostavili. 
Víťazom žrebovania sa stala: E. Penkalu , Liptovský Mikuláš ( žiadosť 
o výměnu bytu, uvoM sa 2-izbový byt na přízemí) 

Predsedníčka komisie připomenula víťazke žrebovania všetky práva a povinnosti nájomcu 
městského nájomného bytu. 

K bodu č.2) 
Členovia komisie pristúpili k vol'be pořádných členov komisie. 
Jednohlasné boli zvolení: PhDr. Kata Piačková, Ing. Jana Marcinková, Mgr. Dušan Plaček 

Kbodu 3) 
Na grantovú výzvu města Liptovský Mikuláš reagovalo 13 subjektov, ktorých žiadosti boli 
podané vsúlade so Všeobecne závazným nariadením č. 12/2009/VZN o poskytovaní 
finančných dotácií z rozpočtu města Liptovský Mikuláš. 
Tabul'ka súdajmi ožiadatel'och a rozdělením finančných prostriedkov je neoddelitefnou 
súčasťou zápisnice. 
Originály všetkých žiadosti sú uložené na oddelení sociálnom. 
Komisia sociálna a bytová navrhuje pri budúcej príprave rozpočtu na rok 2016 zvýšit' 
rozpočtová položku - transfer organizáciám v sociálnej oblasti. Každým rokom sa počet 
žiadatefov zvyšuje. Y roku 2014 bolo 8 žiadatefov, v roku 2015 ich bolo 13. 

K bodu 4) 
xx... - nájomníčka bytu č. 48, ul. 1. mája - previerkou bolo dňa 3.02.2015 zistené, že 
v mestskom nájomnom byte býva rómská rodina z Liptovskej Porúbky. Pani nemala 
súhlas prenajímatefa bytu, aby dala byt do užívania inej osobě, čím porušila článok VI, bod 
6.1 nájomnej zmluvy. 



Dňa 6.2.2015 bola zaslaná oddělením správy majetku města výzva k okamžitému odovzdaniu 
a vyprataniu bytu v termíne do 27.02.2015. 
Do súčasného obdobia byt odovzdaný nebol, p nereaguje ani na telefonické 
upozornenia, že byt je užívaný neoprávnene. Rodina z Liptovskej Porúbky tam naďalej býva. 
Ďalším porušením je, že napriek oznámeniu, že dňom 31.01.2015 končí platnost' nájomnej 
zmluvy o nájme bytu, pani nepožiadala o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy. 
Stanovisko komisie: postup oddelenia správy majetku je správný, trvať na odovzdaní 
a vyprataní bytu 

xx - vylosovala byt na zasadnutí komisie dňa 4.2.2015, zaplatila 3-mesačnú zábezpeku, 
podpísala nájomnú zmluvu. Po desiatich dftoch písomnou formou požiadala o ukončeme 
nájomnej zmluvy dohodou, s vysvětlením, že v susedstve býva mentálne postihnutá osoba, 
ktorá vel'mi křičí a jej maloleté deti sa boja v byte bývať. 
Stanovisko komisie : odporúčame prideliť pani uvofnený 1-izbový byt č.15 na ul. E. 
Penkalu, 3. poschodie 

xx - požiadali primátora města o priame pridelenie 3 izbového bytu na ul. 
E.Penkalu Rodina sa nachádza vzlej sociálnej situácii, rodinný dom vktorom žijú 
předává exekútor. Podrobnosti celého případu sú v spisovej dokumentácii na oddelení 
sociálnom. 
Stanovisko komisie: súhlasíme so stanoviskom primátora města - prideliť byt na priamo, 
odporúčame uzatvoriť nájomnú zmluvu až po uhradení celej dlžnej sumy městu Liptovský 
Mikuláš a to najneskór do konca apríla 2015. Nájomnú zmluvu odporúčame uzatvoriť najprv 
na tri, potom na šesť mesiacov - kontrolovat' platobnú disciplínu. 

xx - požiadal primátora města o priame pridelenie bytu č. 18 (garsonka) na ul . 
Hviezdoslavovej .... Nájomcom bytu je p , ktorý pracuje v zahraničí, v byte nebývá a na 
nájme a službách spojených s užíváním bytu vznikla dlžoba vo výške 399,68 €. Pán 

požiadal o ukončenie nájomnej zmluvy dohodou. Pán dlžnú sumu vyrovná za p 
Stanovisko komisie: súhlasíme so stanoviskom primátora města - prideliť byt na priamo, 
skontrolovať, či bola uhradená dlžoba 

xx - obyvatefka Liptovského Hrádku požiadala o priame pridelenie 2-izbového bytu 
v Liptovskom Mikuláši. Má dieťa s vážným zdravotným postihnutím, ktoré je odkázané 
na kyslík a bude často potřebovat' okamžité přivolat' rýchlu zdravotnícku pomoc. 
Předpokládá, že bývanie v Liptovskom Mikuláši jej zaistí rýchlejší příchod zdravotníkov. 
Stanovisko komisie: Liptovský Hrádok má vlastnú rýchlu zdravotnícku pomoc, ktorá má 
sídlo blízko miesta trvalého bydliska žiadatefky. Výjazdy „RZP" v Liptovskom Mikuláši sú 
vefmi časté, odporúčame ostat' v Liptovskom Hrádku, kde bude zdravotnická pomoc 
poskytnutá na rovnakej úrovni ako v Liptovskom Mikuláši 

xx - býva smanželom arodičmi v ubytovni města Liptovský Mikuláš. Smernica 
Č.3/2014/INO určuje, že ubytovňa je přednostně na ubytovanie pre dospělé osoby. 
Pani očakáva dieťa a žiada o pridelenie bytu, pretože bude musieť ubytovftu opustit'. 
Stanovisko komisie: město momentálně nedisponuje žiadnym vofným 1-izbovým bytom, 
odporúčame podat' si žiadosť o městský nájomný byt ahfadať podnájom vkomerčných 
bytoch 



Vlastníci bytov v bytovom dome ul. Vrbická žiadajú o prešetrenie okolností pridelenia 
bytu č. 71 do nájmu, zároveň oznamujú, že vpredmetnom byte bývajú osoby iné anie 
nájomníci. 
Stanovisko komisie: prešetriť oznámenie spoločne s oddělením správy majetku města, 
následne odpovedať vlastníkom 

Xx - Hlboké, býva s manželkou a tromi deťmi u rodičov v Hlbokom. Rodičia majů na nájme 
a službách spojených s užíváním bytu dlžobu vo výške 2036 € a neplatná nájomnú zmluvu. 
Od obdobia, kedy sa k rodičom prisťahoval syn s rodinou riadne sa za nájom platí. Predtým 
býval spoločne so sestrou a jej rodinou na ul. Komenského , keďže sa obidve rodiny rozrástli, 
odsťahoval sa k rodičom do Hlbokého. P žiada o súhlas k přechodu nájmu bytu z rodičov 
na neho. Je poberateFom dávok v hmotnej núdzi, preto chce požiadať o inštitút osobitného 
příjemců, legalizovat' nájomnú zmluvu a z příspěvku na bývanie splácat' stará dlžobu po 
rodičoch 
Stanovisko komisie: odporúčame vydat' súhlas k přechodu nájmu bytu, kontrolovat' platobnú 
disciplínu rodiny 

Na zasadnutí komisie dfta 4.2.2015 bola prerokovaná žiadosť, Staničná, ktorá žiada 
o pridelenie rodinného domu na ul. Okoličianskej č. 50, s tým, že si vo vlastnej réžii dom 
opraví. 
Komisia sociálna a bytová odporučila najprv skontrolovať statiku domu a v případe, že nie je 
porušená dať chátrajúci dom žiadatel'ke do nájmu. 
Nakol'ko oddelenie investícií odporúča dom predať, žiadame o stanovisko vedenie města. 

Zapísala : Mgr. Antonia Majerová 
taj omni čka komisie 

MUDr. Marta Voštináková 
predsedníčka komisie 



Zoznam organizácií, ktoré požiadali o grant v roku 2015  

  Celková narozpočtovaná suma: 3 150 € 

   V projekte sú zahrnuté len oprávnené výdavky – 70% spoluúčasť                                                                                           Vypracovala: Mgr. T. Bobáková 

Názov organizácie Názov projektu Výdavky Celková suma 

projektu 

Požad. 

dot. -  

70% 

od mesta 

Členská základňa Počet 

účastníkov 

Posk. 

dot. 

v r. 2014 

Slovenský zväz telesne postihnutých 

L. Mikuláš 

 Rehabilitačné služby pre 

občanov mesta s telesným 

postihnutím 

Permanentky – rehabilitačné služby 1250 € 750 € 198 50 600 € 

YMCA miestne združenie LM Jedno teplé jedlo pre ľudí 

bez domova a v hmotnej 

núdzi 

Potraviny 550 € 

Jednorazové riady 250 € 

Čistiace prostriedky  100 € 

  900  € 630 €    23 neudáva 350 € 

Spišská katolícka charita 

ADOS 

Zlepšiť kvalitu občanov 

v meste Liptovský Mikuláš 

Zdravotnícky materiál –obväzy. Sterilné 

štvorce, ihly, infúzne súpravy ... 

  900  € 630 €    29 76 

sociálne 

odkáz. ob. 

400 € 

Klub psoriatikov a atopikov LM Ako prispieť k zlepšeniu 

zdravotného stavu 

Vstupné na kúpalisko 225 € 

Ubytovanie 300 

 

  525 € 367,50 €    50 15 

  

150 € 

Zväz postih. civiliz. chorobami  v 

SR 

Individuálna rehabilit. 

členov ZPCCH ZO LM 

Zakúpenie permanentiek na rehab.    840 € 588 €     82 35 450 € 

Združenie rodičov ZO – zdravot. 

postih. detí  

ZO RZPO – klub Koliesko 

Sociálno-rehab. pobyt , 

Relax hotel Avena 

Ubyt - 1008 €,  pl. penzia - 1296 €,  

rehabilit. služby kompl. – 882 € 

 3186 € 1466 €    18 deti, mládež, 

   18 dospelí.  

 

18 deti 

18 dospelí 

450 € 

Spišská katolícka  charita 

Denný stacionár 

Aktívne využívanie voľného 

času 

Pomôcky pre pracovnú terapiu 200 

Drobné rehabilitačné pomôcky 200 

  400 € 280 €     15 15 nový 

projekt 

iný 250 € 

Slovenský červený kríž Nech seniori a telesne 

postihnutí nežijú v izolácii 

(prepravná služba) 

Mzda vodiča 600 € 5800 € 600 € deti, mládež 100, 

dospelí 1500 

neudáva 

 

nový 

projekt 

iný projekt 

350 € 

Únia nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska, ZO č. 21 UNSS LM 

Rekondičný pobyt 

Turčianske Teplice 

Ubytovanie a strava  672€   960 € 672 €     36 30 nový 

projekt 

Združenie na pomoc ľuďom 

s mentálnym postihnutím  

 Denný rehabilitačný pobyt Rehabilitačné procedúry 182,10 €, prenájom 

sály 100 €, obedy 150 € 

  432,10 € 182,10 € deti a mládež 35 

dospelí 40 

deti 13 

dospelí 17 

nový 

projekt 

OZ Centrum Ligda-asociácia pre 

telesne postihnutých 

 Rehabil. a rekon. Služby pre 

ZŤP členov OZ Ligda 

Nákup permanentiek na rehabil. procedúry 1000 € 700 €     10 10 nový 

projekt 

Občianske združenie Ostrov nádeje  Aktívne prežitie voľného 

času 

Ubyt.  a strava pre deti a sprievodný dozor 938 

€, 

Motivačné odmeny pre deti 62 € 

1582,20 € 1000 €       8 15 detí  

2 dospelí 

nový 

projekt 

Liptovský anjel, n. f.  Systém aktívnej pomoci 

rodinám v núdzi 

Stravovanie účastníkov projektu –pomoc 

rodinám v núdzi 

2880 € 2000 € neuvedená 20 

soc. odk. 

rod. 

 

nový 

projekt 
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