
                MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNE 

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

 
Zápisnica 

    č.  1.  zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej  zo dňa  08.februára 2022 
                              
 
 
 
Prítomní:   MUDr. Marta Voštináková, MUDr. Alžbeta Smiešna, Marta Jančušová, Ing. Lucia 
Cukerová , Mgr. Erika Sabaková, 
Neprítomný: Mgr. Ľubica Staroňová, 
Tajomníčka komisie:  Mgr. Antónia Majerová 
 
Program : 
 

1.  Oboznámenie sa s harmonogramom zasadnutí komisií pri MsZ Liptovský Mikuláš 
2. Prerokovanie návrhu zmeny VZN č.3/2021/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo 

vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom 
3. Návrh na pridelenie uvoľnených mestských nájomných bytov 
4. Rôzne 

       
       
 
 
 
Predsedníčka komisie sociálnej a bytovej privítala členov komisie, oboznámila členov 
s programom zasadnutia, ktorý členovia odsúhlasili  
Uznesenie KSaB: 
Z počtu  členov 5 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 1 ) 
Tajomníčka komisie oboznámila členov komisie  sociálnej a bytovej s harmonogramom 
zasadnutí komisií mestského zastupiteľstva pre rok 2022 a rozdala členom komisie vytlačené 
harmonogramy. 
 
 
K bodu 2 ) 
Od 01. januára 2022 je v platnosti novela zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj 
bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.  
Táto novela priniesla niekoľko zmien a jednu z nich je potrebné zapracovať aj do platného 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo 
vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom (ďalej len VZN). 
Zmena VZN s týka článku 2 bod 1 písmeno c), kde je potrebné upraviť výšku životného minima 
pri evidencii žiadostí o pridelenie bytu a to zo štvornásobku na päťnásobok životného minima. 
Hranica životného minima sa uplatňuje pri prepočte výšky príjmov žiadateľa a ostatných osôb 
žijúcich v byte.  



Predsedníčka komisie sociálnej a bytovej oboznámila členov komisie s dôvodom zmeny vo 
vyššie uvedenom všeobecne záväznom nariadení.  
Uznesenie KSaB: 
Akceptujeme zmenu v uvedenom všeobecne záväznom nariadení a odporúčame materiál 
prejednať na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 3. marca 2022 
Z počtu  členov 5 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 3 ) 
Členovia komisie sociálnej a bytovej navrhujú primátorovi mesta nasledovné pridelenia 
uvoľnených mestských nájomných bytov: 
 
2 izbový byt č. 24 na ulici Eduarda Penkalu 880/19, 2. poschodie prideliť – xxxx  + 2 deti 
 
2 izbový byt č. 6 na ulici Eduarda Penkalu 878/7, 1. poschodie prideliť – xxxx + 1 dieťa 
 
3 izbový byt č. 17 na ulici Eduarda Penkalu 880/17, 4.poschodie –  xxxx + 3 deti 
 
Po xxxx   sa uvoľní 2 izbový byt, č. 15 na ulici yyyyy, Liptovský Mikuláš,1. poschodie. 
Odporúčame prideliť xxxx  + 2 deti 
 
 
 
K bodu 4 ) 
Členka komisie sociálnej a bytovej Ing. Lucia Cukerová informovala členov komisie, že má 
vedomosť o mestských nájomných  bytoch, ktoré sú prázdne. Nájomníci sa pravdepodobne 
zdržiavajú v zahraničí.  
Taktiež  žiada o vysvetlenie, aký je legislatívny postup pri vysťahovaní neplatičov z mestských 
nájomných bytov. 
Členovia komisie sociálnej a bytovej navrhujú, aby na najbližšie zasadnutie bol prizvaný vedúci 
oddelenia správy bytov a nebytových priestorov, ktorý situáciu ozrejmí. 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu  členov 5 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Antónia Majerová                                        MUDr. Marta Voštináková 
       tajomníčka komisie                                                             predsedníčka komisie 
 
 

 


