
 
 Zápisnica   

Č. 3  zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej, ktoré sa konalo  
 dňa  22.03. 2017 

 

 

 

Prítomní:  MUDr. Voštináková  Marta, Mgr. Ľubica Staroňová, Soňa Čupková,  Mgr. 
Antónia Majerová 
Ospravedlnení: Ing. Cukerová Silvia, Bc. Neset Miroslav 
 
Poradní členovia:  Ing. Janka Marcinková 
Ospravedlnení : PhDr. Kata Piačková , Mgr. Dušan Plaček 
     
 

 
 
K bodu 1) 
RNDr. Michaela Schlegerová oboznámila členov  komisie sociálnej a bytovej so 
správou pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši – 
informatívna správa o plnení programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015-2022 s výhľadom na do roku 2030 za rok 2016 
Uznesenie komisie: predložený materiál berieme na vedomie  
Z prítomných členov komisie v počte  päť 
Za:  5                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
Správa je súčasťou zápisnice 
 
K bodu 2) 
Mgr. Hanzlík predložil členom komisie sociálnej a bytovej zoznam organizácií, ktoré 
požiadali o grant a odporučených finančných dotácií z rozpočtu mesta Liptovský 
Mikuláš pre rok 2017 – oblasť podpory – sociálna a humanitárna  oblasť. 
Komisia sociálna a bytová prerokovala žiadosti podané v zmysle grantovej výzvy 
z finančných dotácií z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš. 
O grant požiadalo 12 žiadateľov, ktorí splnili požadované kritériá v zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 12/2009/VZN 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. 
  
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 22.03.2017. 
 
 
K bodu 3) 
Uvoľnené byty 



2-izbový byt č. 59, na adrese, Hlboké 4324/59, Liptovský Mikuláš – odporúča primátor 
mesta prideliť  xxxx xxxx, Vrbická xxx, prechodne Športová xxx, Liptovský Mikuláš 
s deťmi yyyy yyyy a zzzz zzzz. 
3-izbový byt č. 19, 3. poschodie, ul. Eduarda Penkalu 877/3, Liptovský Mikuláš – 
odporúča primátor mesta prideliť  xxxx xxxx, Palúčanská xxx, Liptovský Mikuláš , xxxx 
xxxx, Galovany xxx, 03211 Svätý  Kríž a deťom yyyy yyyy, zzzz zzzz, www www. 
Uznesenie komisie: akceptujeme návrh primátora mesta 
Z prítomných členov komisie v počte  päť 
Za:  5                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
 
Komenského 1982/4 č. b. 4   –  uvoľnený byt odporúčame ponúknuť ako náhradné 
bývanie p. xxxx, č.b. 4, ul. Morušova xxxx–  rozsudok Okresného súdu Liptovský 
Mikuláš zo dňa  12.12.2016 – z dôvodu nedoplatkov na nájomnom a službách 
spojených s užívaním bytu  ( istina vo výške 4 825 eur). Mesto Liptovský Mikuláš bolo 
zaviazané zabezpečiť rodine náhradné prístrešie (zápisnica č. 2). 
Pani xxxx byt prijala a odovzdala 2-izbový byt č.  4 na 1. poschodí na ul. Morušova 
xxx, Liptovský Mikuláš. 
Z prítomných členov komisie v počte päť   
Za:  5                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
  
 
 
Na ulici Vrbická xxx v rodinnom dome, ktorý patrí mestu Liptovský Mikuláš býva p. xxxx 
xxxx. Pracovníci oddelenia správy bytov a nebytových priestorov boli  upozornení na 
zlý technický stav budovy a nebezpečenstvo úrazu. Pri kontrole budovy bolo zistené, 
že  dom  je v zlom technickom stave a je potrebné zabezpečiť pánovi xxxx náhradné 
bývanie. Komisia sociálna a bytová odporúča prideliť menovanému izbu v ubytovni 
mesta Liptovský Mikuláš. 
Po vysťahovaní p. xxxx okamžite budovu asanovať.  
Z prítomných členov komisie v počte päť   
Za:  5                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
Súhlasím 
 
Nesúhlasím 
 
Dopĺňam 
 
 
 
  
                                                                                              Ing. Ján Blcháč, PhD. 
                                                                                                    primátor mesta 
                                                                                                    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala :  Mgr. Antónia Majerová                                    MUDr. Marta Voštináková  
                  tajomníčka komisie                                             predsedníčka komisie 
 


