
                MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNE 

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

 
Zápisnica 

    č.  2  zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej  zo dňa  06.apríla  2022 
                              
 
 
 
Prítomní:   MUDr. Marta Voštináková, MUDr. Alžbeta Smiešna, Ing. Lucia Cukerová, Mgr. 
Ľubica Staroňová 
Neprítomný:  Marta Jančušová, Mgr. Erika Sabaková 
Tajomníčka komisie:  Mgr. Antónia Majerová 
 
Program : 
 

1. Riešenie bytovej otázky 
2. Rôzne       

       
 
 
 
Predsedníčka komisie sociálnej a bytovej privítala členov komisie, oboznámila členov 
s programom zasadnutia, ktorý členovia odsúhlasili  
Uznesenie KSaB: 
Z počtu  členov 4 
Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 1 ) 
 
V súčasnosti sú uvoľnené dva mestské nájomné byty: 
2 – izbový byt č. 13, 2 poschodie, ul. Jura Janošku 1876/2, Liptovský Mikuláš 
2 – izbový byt č. 23, 2 poschodie, ul. Pavla Štraussa 876/11, Liptovský Mikuláš 
 
Komisia sociálna a bytová odporúča prideliť: 
2 – izbový byt č. 13, 2 poschodie, ul. Jura Janošku 1876/2, Liptovský Mikuláš – XXX +2 deti, 
Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 
2 – izbový byt č. 23, 2 poschodie, ul. Pavla Štraussa 876/11, Liptovský Mikuláš – XXX 
YYY+3 deti, Liptovský Mikuláš  
 
 
K bodu 2) 
 
Na odbor sociálny bola doručená žiadosť pána XXX, nájomníka bytu č. 2  na ulici YYY, 
Liptovský Mikuláš a pani XXX, v súčasnosti ........ Liptovský Mikuláš, YYY, ktorá je dcérou pána 
XXX. Pán XXX žiada o možnosť výmeny bytu na YYY ulici za ubytovaciu jednotku v XXX. 
Dôvodom žiadosti je skutočnosť, že XXX býva na YYY s druhom YYY a s maloletou dcérou 
..... No pobyt maloletej ...... udelil výnimku primátor mesta. Syn pani XXX býva v spoločnej 
domácnosti so starým otcom YYY.  



V prípade, že dôjde k výmene bytových jednotiek odíde maloleté dieťa z priestorov XXX 
a matka bude vychovávať obe svoje deti. 
Členovia komisie sociálnej a bytovej odporúčajú výmenu bytových jednotiek, podmienkou je 
zaradenie oboch maloletých detí ku matke – XXX. 
K výmene bytových jednotiek dôjde k 30.04.2022 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu  členov 4 
Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
Komisia sociálna a bytová prerokovala  urgentné žiadosti - pani XXX + 2 deti, býva 
v jednoizbovom byte na YYY, Liptovský Mikuláš spoločne s bratom, jeho manželkou 
a dieťaťom. Žiada o 1- izbový byt. V súčasnosti voľným bytom nedisponujeme, k problému sa 
KSaB vráti na nasledujúcom zasadnutí.  
O pridelenie 2 – izbového bytu žiada pani XXX so synom. Taktiež bývajú na YYY ulici 156, 
Liptovský Mikuláš, kde sú nevyhovujúce podmienky. Pri kontrole dokladov bolo zistené, že 
rodina prekračuje hranicu 3 – násobku životného minima, preto im môže byť pridelený byt len 
v bytových jednotkách, ktoré nie sú postavené za pomoci  štátneho fondu rozvoja bývania. 
V súčasnosti takýmto voľným bytom nedisponujeme. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 


