
MĚSTO LIPTOVSKY MIKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNĚ 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Zápisnica 
č. 4 zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej zo dňa 22.04.2015 

Přítomní: MUDr. Voštináková Marta, Ing. Cukerová Silvia, Čupková Soňa, Mgr. Staroňová 
Lubica, Bc. Neset Miroslav, Mgr. Antonia Majerová 
Poradní členovia: PhDr. Kata Piačková, Ing. Janka Marcinlcová 

Program: 

1. Správa o sociálnej pomoci v kompetencii města Liptovský Mikuláš, informácia 
o dětských jasliach inštrukčných a informácia o činnosti Komunitného centra 
Nový svet Hlboké 

2. Sociálně a bytové problémy 
3. Rózne 

K bodu 1) 
xxx poverená vedením odboru sociálneho predniesla správu - Sociálna pomoc v meste 
Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti dětských jaslí inštrukčných, informácia o plnění 
Komunitného plánu sociálnych služieb. 
Správa bude předložená na zasadnutí městského zastupitelstva dňa 14.mája 2015. 
Správa je neoddelitefnou súčasťou tejto zápisnice 
Uznesenie komisie: 
Členovia komisie odporučili předložený materiál prerokovať na zasadnutí MsZ 
Hlasovanie: 
Za : 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

xxx - oboznámila členov komisie o spósobe platieb za sociálnu službu, opatrovatefskú 
službu, tak ako to určuje VZN č.3/2011 o úhradách, spósobe určenia úhrad za sociálně služby 
poskytované v zriaďovatefskej posobnosti města Liptovský Mikuláš. Vysvětlila, že výška 
úhrady za opatrovatefskú službu je stanovená podfa aktuálnej výšky příjmu prijímatefa 
sociálnej služby, pričom poplatok za 1 hodinu opatrovatefskej služby je rozdělený do troch 
tarifných pásiem. 
Do 280 € platba za 1 hodinu 0,85 € 
Od 291 € do 440 € platba za 1 hod. 1,35 € 
Nad 441 € platba za 1 hod. 1,85 € 
Vedenie města zrejme uvažuje o zmene VZN, čo vyplynulo z rozhovoru s pani prednostkou, 
ktorá odporučila, aby bola komisia sociálna a bytová oboznámená s touto možnosťou. 
Uznesenie komisie: 
Členovia komisie odporúčajú nezvyšovat' výšku hodinového poplatku, navrhujú v případe 

změny VZN upravit' hranicu platieb, rozšíriť strednú tarifu. 
Hlasovanie: 
Za : 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 



K bodu 2) 
Oddelenie správy bytových a nebytových priestorov oznámilo uvofnenie 5-tich - městských 
nájomných bytov. Na základe rozhodnutia primátora města budú byty pridelené v súlade s čl. 
2 ods.l) Všeobecne závazného nariadenia města Liptovský Mikuláš určených na nájom 
nasledujúcim žiadatel'om o městský nájomný byt: 

- byt č. 2 na ul. Pltníckej 4377/1 - 1 izbový na přízemí, xxxx Liptovský Mikuláš 
- byt č. 48 na ul. 1. mája 1913/113A - 2 izbový na 8. poschodí, xxx L. Porúbka 377, 

Liptovský Hrádok, xxx Liptovský Mikuláš 
- byt č. 21 na ul. E.Penkalu 879/13 - 2 izbový na přízemí, xxx Ružomberok 
- byt č. 5 na ul. E. Penkalu 878/7 - 2 izbový na 1. poschodí, xxx Lazisko 104 

Dňa 30.04.2015 zaniká nájom kbytu č. 4 vHlbokom č. 493/22, Liptovský Mikuláš. Po 
odovzdaní bytu bude pridelený - xxx, Liptovský Mikuláš, xxx Liptovský Mikuláš 
Uznesenie komisie: 
Clenovia komisie berú rozhodnutie primátora města na vedomie 
Hlasovanie: 
Za : 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

xxx - požiadala o možnost' rozšírenia nájomnej zmluvy v mestskom nájomnom byte č.xx na 
ul. 1. mája 1913/113A, kde boli nájomníkmi staří rodičia xxx. Starý otec zomrel, v byte ostala 
stará matka, ktorá je ťažko chorá a potřebuje opateru. Pani xxx žila v Čechách s otcom svojej 
dcéry, ale predtým bola spolunájomníčkou v byte a na adrese má aj trvalý pobyt. S druhom sa 
rozišla, preto sa chce vrátit' do Liptovského Mikuláša a opatrovat' starú matku. 
Všetky platby spojené s užíváním bytu sú uhradené. 
Uznesenie komisie: 
Členovia komisie odporúčajú rozšíriť nájomnú zmluvu o xxx a jej maloletú dcéru, 
zabezpečia sa tým platby za vodu a služby spojené s užíváním bytu. 
Hlasovanie: 
Za : 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

xxx - nájomníčka na ubytovni města Liptovský Mikuláš, požiadala primátora města 
písomnou formou o pomoc pri riešení bytovej otázky. Pani xxx býva na ubytovni s manželom 
a rodičmi, očakáva dieťatko. Keďže smernica města Liptovský Mikuláš a domový poriadok 
ubytovně města nepovoFujú aby na ubytovni bývali maloleté deti, preto bude musieť rodina 
xxx riešiť svoju bytová otázku. Žiadosť opridelenie bytu bola na oddelení sociálnom 
abytovom podaná 6.2.2015. V žiadosti sú uvedení manželia xxxa rodičia p. xxx. Příjem do 
rodiny tvoří invalidný dóchodok p. xxx (otec p. xxx a štátne dávky - dávka v hmotnej núdzi 
a príspevok na opatrovanie, pre pani xxx spolu vo výške 659 €. Rodina žiada o trojizbový 
byt. 
V liste p. primátorovi žiada p. xxx o 1-izbový byt alebo garsonku. 
Komisia sa žiadosťou p. xxx zaoberala na zasadnutí v marci 2015, kde bolo odporučené, aby 
si rodina hfadala podnájom v komerčných bytoch, pretože město nedisponuje v súčasnosti 
žiadnym vol'ným bytom. 
Uznesenie komisie: 
Odporúčame předvolat' p. xxx aby spresnila o aký byt rodina žiada. Pokial' sa uvofní 

městský nájomný byt móžeme ich pozvat' do žrebovania. Nevieme kedy sa uvofní najbližší 
byt a pri žrebovaní nemusia byť víťazmi, pretože najeden byt sa pozýva minimálně pať rodin. 



Preto znovu odporúčame, tak ako to je uvedené v zápisnici č. 3/2015, aby rodina hFadala byt 
v komerčných podnájmoch. 
Hlasovanie: 
Za : 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Zapísala : Mgr. Antonia Majerová 
taj omnička komisie 

MUDr. Marta Voštináková 
predsedníčka komisie 


