
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNE 

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

Zápisnica 
č. 5  zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej  zo dňa  20.05.2015 

 

Prítomní:  MUDr. Voštináková Marta, Ing. Cukerová Silvia, Čupková Soňa,Bc. Neset 

Miroslav, Mgr. Antónia Majerová 

Ospravedlnená: Mgr. Ľubica Staroňová 

Poradný člen:  Ing. Janka Marcinková  

     

Program: 

 

1. Žrebovanie do mestských nájomných bytov 

2. Problémy v sociálnej oblasti 

3. Rôzne 

 

  K bodu 1).  

Predsedníčka komisie MUDr. Marta Voštináková a členka komisie Soňa Čupková     

skontrolovali a pripravili obálky k žrebovaniu. 

K žrebovaniu  boli  prizvaní   žiadatelia  o dva dvojizbové byty  - byt č. 36, 6. poschodie, ul. 

1. mája 1913/113A  a byt č. 28, 2 poschodie, ul. E. Penkalu 880/19. Z desiatich prizvaných sa 

dostavili deviati.   

Víťazom žrebovania sa stali:    
xxx ......    Liptovský Hrádok – vyžrebovala byt č. 36, na ul. 1. mája 1913/113A, Liptovský 

Mikuláš 

xxx  Liptovský Mikuláš – vyžrebovala byt č. 28, na ul. E. Penkalu 880/19, Liptovský Mikuláš 

      Predsedníčka komisie MUDr. Voštináková víťazom  žrebovania vysvetlila  že po prevzatí 

bytov nie sú povolené žiadne  stavebné úpravy v nájomných bytoch, nie sú povolené 

svojvoľné výmeny bytov medzi nájomníkmi, žiadosť o výmenu bytu je potrebné podať 

písomnou formou. 

Porušenie podmienok nájomnej zmluvy bude mať za následok jej vypovedanie.  

Predsedníčka komisie víťaza oboznámila s podmienkami nájmu -  nájomná zmluva sa 

uzatvára na dobu určitú, prvýkrát na dobu 6-tich mesiacov, pokiaľ komisia neodporučí 

primátorovi mesta iný postup,  potom na dobu jedného roka, v prípade, že nie sú 

s nájomníkmi žiadne problémy. K žiadosti o opakovanie nájomnej zmluvy je potrebné 

oddeleniu správy majetku mesta doložiť aj doklady o príjme za predchádzajúci  kalendárny 

rok. Pred prevzatím bytu je potrebné zložiť zábezpeku vo výške 3 mesačných nájmov na účet  

mesta Liptovský Mikuláš. Pri ukončení nájomnej zmluvy bude zábezpeka vrátená, pokiaľ 

nebude nájomník dlžný alebo nebude potrebné uskutočniť opravy po poškodení bytu. 

  

  

K bodu 2) 

xxx – nájomníčka bytu č. xxx na ul. E. Penkalu 879/11, opakovane žiada o výmenu 2-

izbového bytu za  1- izbový byt, s odôvodnením, že po smrti manžela nemá prostriedky na 

platenie nájmu a služieb spojených s užívaním bytu. 

Kontrolou   bolo zistené, že p. xxx nemá aktualizovanú žiadosť o výmenu bytu, t.j  nedoručila 

príjmy za ukončený kalendárny rok, tak, ako to určuje VZN č.1/2014/VZN o podmienkach 



prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom v čl. 2 ods. 7), 

preto bude jej žiadosť vyradená z evidencie. 

xxxx dostali súhlas k uzatvoreniu nájomnej zmluvy do bytu v ktorom býval ich syn 

s priateľkou, ktorí odišli do Anglicka. Podmienkou k uzatvoreniu nájomnej zmluvy bolo 

pristúpenie ku záväzku, dlžobe na nájme ktorá ostala po ich synovi. 

Dlžobu začali splácať, potom prestali a k aprílu 2015 sú nedoplatky na byte cca 2 500 €, 

z toho cca 2 025 € stará dlžoba a 476 € dlžoba na nájme manželov xxxx 

Na podnet susedov bola v byte č. xxx vykonaná kontrola pracovníkmi oddelenia správy bytov 

a nebytových priestorov dňa 15.5 a 18.5.2015. Bolo zistené, že v byte sa nachádza cudzia 

osoba, podľa tvrdenia p. xxx  asi mesiac, podľa tvrdenia susedov oveľa dlhší čas. 

Uznesenie komisie: 

Členovia komisie odporučili vyzvať p. xxx  k odovzdaniu bytu bez nároku na náhradný byt 

Hlasovanie: 

Za :    4                          Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 

Komisia sociálna a bytová navrhuje primátorovi mesta – pokiaľ p. xxx odovzdá byt č. xxx 

na ul. E. Penkalu 879/11 navrhujeme predvolať žiadateľov o byt, ktorí sa zúčastnili 

žrebovania viac ako päťkrát v abecednom poradí a prideliť ho na priamo.   

 

xxxx – písomnou  formou požiadala o súhlas, aby  v jej mestskom nájomnom byte mohol po 

dobu 2-3 mesiacov bývať jej  bratranec, žiadosť odôvodnila tým, že sa na určité obdobie 

sťahuje do bytu svojho bývalého manžela. Poradil jej to advokát, pretože žiada o navrátenie 

dcéry súdnou cestou, ktorá je v ústavnej starostlivosti. Advokát je názoru, že pri kontrole 

z úradu práce bude dobrým znakom, že rodina žije v spoločnej domácnosti. 

P. xxxx sa svojho bytu nechce vzdať, bude musieť prispievať do domácnosti u exmanžela 

a nechce sa dostať do dlžoby na nájomnom. Bratranec bude počas obdobia platiť nájom 

miesto nej. 

Uznesenie komisie : súhlasíme, aby bratranec p. xxxx býval po obdobie 3 mesiacov v byte 

č.xxx   na ul. P. Štraussa 876/7 za predpokladu, že písomne o túto možnosť požiada, čestným 

prehlásením sa zaviaže, že bude platiť počas obdobia užívania bytu nájomné aj výdavky 

spojené s užívaním bytu. 

Pani xxxx sa písomne zaviaže, že si je vedomá dôsledkov pokiaľ sa za  byt nebude platiť 

alebo budú na užívateľa sťažnosti. Takéto skutočnosti môžu mať za následok vypovedanie 

nájomnej zmluvy. 

Hlasovanie: 

Za :    4                          Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 3) 

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 1/2014/VZN 

článok 2 ods. 7) komisia sociálna a bytová vyradila z evidencie žiadosti tých žiadateľov, ktorí 

nesplnili povinnosť preukázať potvrdením každoročne najneskôr do 31.3 nasledujúceho 

kalendárneho roku výšku príjmu  podľa odseku 1) písm. b), c) a f) vyššie citovaného VZN 

 

 

 

 

 

Zapísala :  Mgr. Antónia Majerová                                    MUDr. Marta Voštináková  

                  tajomníčka komisie                                             predsedníčka komisie 


