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MESTO LIPTOVSKY MIKULA S 
MESTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNE 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Zápisnica 
č. 1 zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej zo dňa 21.0 1.20 16 

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

Poradný člen: PhDr. Kata Piačková, 

Program: 
1. Bytová problematika 
2. Prerokovanie žiadosti obyvateľov obytného domu na ulici Vrbickej 1883/32 
3. Prerokovanie nájomnej zmluvy k bytu Č. 3 na ulici Pobrežnej 447/6 

K bodu 1) 
Komisia sociálna a bytová odporúča primátorovi mesta nasledovné byty k priamemu 
prideleniu: 

Uvoľnený 2-izbový byt Č. 1 osobitného určenia na prízemí obytného domu Č. 880/15, ul. E. 
Penkalu prideliť xxx a yyy 
Pán xxx je zdravotne postihnutý a je jediným žiadateľom o tento typ bytu 
Hlasovanie: 
Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

Uvoľnený 2- izbový byt Č. 2 na prvom poschodí, ul. E. Penkalu 880/15, Liptovský Mikuláš, 
prideliť žiadateľom o byt xxx, Liptovský Mikuláš ktorí si po návrate zo zahraničia našli 
ubytovanie v byte na Opavskej .... Majitelia bytu im vypovedali z rodinných dôvodov nájom. 
Rodina s tromi deťmi býva striedavo u príbuzných. Komisia odporúča uzatvoriť nájomnú 
zmluvu na 6 - mesiacov, kontrolovať platobnú disciplínu. 
Hlasovanie: 
Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

Uvoľnený 2- izbový byt Č. 16 na druhom poschodí ul. Pltnícka 4377/1 prideliť xxx Nábr. A. 
Stodolu ... , Liptovský Mikuláš - presťahovala sa spolu so synom za prácou do Liptovského 
Mikuláša, kde býva už v treťom nájme, finančné prostriedky na kúpu vlastného bytu nemá, syn 
zle znáša sťahovanie a výmenu základných škôl 
Hlasovanie: 
Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

Xxx , Komenského ... , Liptovský Mikuláš bývajú v l-izbovom mestskom nájomnom byte, 
spolu s dvomi dospievajúcimi deťmi. Žiadali o výmenu bytu s rodinou xxx na ul. Pltníckej 
4377/1, Liptovský Mikuláš - obe strany s výmenou súhlasili. Pani xxx sa podarilo vybaviť 



hypotéku, sťahuje sa do bytu v osobnom vlastníctve, takže výmena nie je možná. Rodina xxx 
žiada o možnosť pridelenia bytu, apeluje na dobrú platobnú disciplínu a skutočnosť, že obaja 
manželia sú zamestnaní 
Hlasovanie: 
Za: S Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu 2) 
Členom komisie sociálnej a bytovej boli odovzdané listy od vlastníkov bytov v obytnom dome 
Vrbická 1883/32, Liptovský Mikuláš, v ktorých žiadajú o nepredÍženie nájomnej zmluvy na byt 
č. 71 a následný odpredaj tohto bytu, keďže všetky ostatné byty sú v osobnom vlastníctve. 
Kópie listov boli doručené primátorovi mesta a poslankyni za mestskú časť Ing. Lucii 
Cukerovej. 
Členovia komisie boli oboznámení, že dňa 13.01.2016 bola vykonaná kontrola v predmetnom 
byte, neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by vylučovali predÍženie nájomnej zmluvy. (Zápis 
je súčasťou zápisnice). Následne bola pozvaná p. xxx - ako zástupkyňa vlastníkov bytov- na 
mestský úrad, kde jej boli vysvetlené všetky skutočnosti ohľadom odpredaja bytov, uzatvárania 
nájomných zmlúv a práv ostatných nájomníkov, pokiaľ niektorý z nájomníkov nedodržiava 
domový poriadok. (Zápis je súčasťou zápisnice) 

Členovia komisie odporúčajú uzatvoriť nájomnú zmluvu k bytu č .... , nájomníkmi ktorého sú 
xxx na obdobie jedného roka, pričom je potrebné kontrolovať platobnú disciplínu a či neboli 
podané sťažnosti na porušovanie domového poriadku. 
Hlasovanie: 
Za: S Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu 3 
Na odbor sociálny bola doručená žiadosť o prehodnotenie oprávnenosti pridelenia bytu č . 
... na ul. Pobrežnej č. 447/6, Liptovský Mikuláš nájomcom xxx a yyy 
Byt bol nájomníkom pridelený na základe rozhodnutia primátora mesta - zápisnica č. 12/2012 
zo dňa 27.08.2012. 

Nájomná zmluva je v súčasnom období neplatná, súhlas k užívaniu bytu končil 31.08.2015. 
Dňa 13 .1.20 16 bola vykonaná kontrola v predmetnom byte, neboli zistené žiadne skutočnosti, 
ktoré by vylučovali uzatvorenie nájomnej zmluvy. Odporúčame uzatvoriť zmluvu na l rok. 
Hlasovanie: 
Za: S Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu 4) 
K 1.12.2015 zaznamenali na oddelení správy bytových a nebytových priestorov žiadosť p. xxx 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu Č .... na ulici Pobrežnej 430. Nájomníci 
prekračujú príjmy spoločne posudzovaných osôb (v zmysle VZN Č. 1 12014NZN 
o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na 
nájom), ale byt sa nachádza v bytovom dome, ktorý nie je postavený z prostriedkov ŠFRB, 
ostatné byty sú už vo vlastníctve fyzických osôb a aj u p xxx bola zaznamenaná žiadosť 
o odkúpenie bytu, čo v súčasnosti nie je v súlade s vyššie citovaným VZN. Oddelenie SBaNP 
žiada o stanovisko vo veci uzatvorenia nájomnej zmluvy. 
Komisia sociálne a bytová odporúča uzatvoriť nájomnú zmluvu na obdobie jedného roka 
s možnosťou opakovania nájmu. 
Hlasovanie: 



Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

Členovia komisie sociálnej a bytovej boli predsedníčkou komisie oboznámení, že nastupuje na 
mesačné liečenie, preto ďalšie zasadnutie komisie bude prebiehať v jej neprítomnosti. 
Členovia komisie sa dohodli, že pokia!' nevznikne mimoriadna nutnosť, ďalšie zasadnutie 
komisie sa uskutoční 2.03.2016 
Hlasovanie: 
Za: 5 Proti: O 
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Zapi sala: ~~Vá ~jr~~~:x!akomisie 

Zdržal sa: O 
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MUDr. Marta V oštináková 
predsedníčka 


