
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  30. septembra 2020 

 
 
Prítomní:  MUDr. Voštináková, MUDr. Alžbeta Smiešna, Ing. Lucia Cukerová, Mgr. Ľubica 
Staroňová, Marta Jančušová, Mgr Erika Sabaková 
Tajomníčka komisie: Mgr. Antónia Majerová 
 
Program : 

   
1. Voľba podpredsedu komisie 
2. Vyradenie neaktualizovaných žiadostí z evidencie žiadateľov o byt vo vlastníctve mesta   
    Liptovský Mikuláš 
3. Problematika sociálna a bytová 
 
 
Predsedníčka komisie sociálnej a bytovej privítala prítomných a oboznámila ich s programom 
zasadnutia.  
Program členovia komisie jednomyseľne schválili. 
 
K bodu1) 
Predsedníčka komisie sociálnej a bytovej navrhla, aby do funkcie podpredsedu komisie bola 
zvolená  MUDr. Alžbeta Smiešna, nakoľko už v sociálnej a bytovej komisii pracovala.   
Voľbu podpredsedu členovia komisie jednomyseľne schválili. 
 
K bodu 2) 
V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č.3/2018/VZN, 
o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš, Článok 2  bod 7) 
a bod 8), písm. a) členovia komisie vyradili žiadosti o pridelenie bytu vo vlastníctve mesta 
Liptovský Mikuláš v počte 245, z dôvodu nesplnenia si povinnosti. 
Vyradenie žiadostí členovia komisie jednomyseľne schválili. 
Oznámenie o vyradení žiadosti bude jednotlivým žiadateľom doručené písomnou formou. 
 
K bodu 3) 
Členovia komisie boli informovaní, že uvoľnené mestské nájomné byty sú voľné v časovom 
období od 23 do 2 mesiacov. Sú odpojené od elektrickej energie a budúci nájomca bude 
musieť navštíviť dodávateľa elektrickej energie, uzatvoriť s ním zmluvu o dodávke, požiadať 
o montáž meradla a uhradiť poplatok za jeho opätovnú montáž v sume cca 43 eur. 
Nový nájomca preberie byt bez dodávky elektrickej energie, po uzatvorení zmluvy 
s dodávateľom je možné, že termín montáže meradla bude do 30 dní od požiadavky na 
montáž. Bude potrebné budúcich nájomníkov na túto skutočnosť upozorniť. 
Tiež je potrebné upozorniť nových nájomcov na povinnosť zaplatiť pred uzatvorením nájomnej 
zmluvy zábezpeku vo výške troch mesačných nájmov. 
Členka komisie p. Jančušová: pokiaľ žiadatelia čakali na pridelenie bytu skoro 2 roky, 
počkajú aj tých 30 dní a taktiež si zaplatia poplatok za montáž meradla. 
 
Na adrese xxx  býva rodina zzz, ktorá v roku 2017 podpísala podnájomnú zmluvu s firmou yyy, 
Žilina. Majiteľom nehnuteľnosti je mesto Liptovský Mikuláš, ktoré s firmou yyy podpísalo na 
uvedenú nehnuteľnosť nájomnú zmluvu. 



Rodina xxx mala uzatvorenú podnájomnú zmluvu do 31.03.2020, po tomto termíne už nedošlo 
k predĺženiu podnájomnej zmluvy. Pán xxx pravidelne žiada o uzatvorenie nájomnej zmluvy 
na nehnuteľnosť, v ktorej býva s ďalšími rodinnými príslušníkmi. Nakoľko doteraz komisia 
sociálna a bytová nepracovala, nebolo možné vyjadriť sa k uzatvoreniu nájomnej zmluvy.  
Členovia komisie sociálnej a bytovej súhlasia s uzatvorením nájomnej zmluvy a odporúčajú 
primátorovi mesta prideliť do nájmu rodine xxx nehnuteľnosť na adrese yyy, Liptovský Mikuláš. 
 
Ing. L. Cukerová: je potrebné, aby oddelenie BaNP vypočítalo nájom úhrady  za užívanie bytu 
podľa platných opatrení, žiadam o informáciu o veľkosti obytnej jednotky, koľko ľudí v nej býva. 
 
Primátor mesta žiada informáciu o možnosti pridelenia mestského nájomného bytu pre ECAV. 
Predsedníčka komisie poukázala na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský 
Mikuláš č.3/2018/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský 
Mikuláš, Článok 2, bod 1) písm.)a  žiadosť na byt si podá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov 
veku. 
Právnickej osobe byt vo vlastníctve mesta Liptovský  Mikuláš nie je možné prideliť. 
 
Ing. Cukerová: žiada o informáciu koľko je v súčasnom období mestských nájomných bytov, 
kto ich užíva a akým spôsobom boli pridelené 
 
Komisia sociálna a bytová v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský 
Mikuláš č.3/2018/VZN, o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský 
Mikuláš, Článok 3 bod 1) podáva primátorovi mesta nasledujúci návrh na pridelenie bytov vo 
vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš: 
- xxxxx  Liptovský Mikuláš – byt č. 27, 2 izbový, P. Štraussa 795/5, 2 poschodie, Liptovský 
Mikuláš 
- xxxx, Liptovský Mikuláš – byt č. 5, 1 izbový, 1. poschodie, Nábr. 4. apríla 4066/30, Liptovský 
Mikuláš 
- xxxx, Liptovský Mikuláš, do bytu po pani xxxx č. 32, Hviezdoslavova 1871/2, Liptovský 
Mikuláš,   garsónka, 4. poschodie (pani xxxx má žiadosť o výmenu bytu na 1 izbový, prideliť 
byt č. 43, 1 izbový na adrese Hviezdoslavova 1871/2, Liptovský Mikuláš, 5. poschodie), po p. 
xxxx sa vráti byt č. yy, 1-izbový na adrese P. Štraussa 879/7, Liptovský Mikuláš, prízemie 
- xxxx , Liptovský Mikuláš, do bytu č. 36, ul. Hviezdoslavova  1871/2, 1 izbový, 4. poschodie 
- xxxx, Liptovský Mikuláš – do bytu č.5, ul. E.Penkalu 879/9, Liptovský Mikuláš,  1 poschodie, 
2 izbový 
- xxxx, Liptovský Mikuláš – do bytu č. 8, P. Štraussa 762/2, Liptovský Mikuláš,2 poschodie, 1 
izbový 
- xxxx, Liptovský Mikuláš, - do bytu č.18, P. Štraussa 762/4, Liptovský Mikuláš, 3. poschodie, 
2 izbový 
- xxxx Liptovský Mikuláš- do bytu č. 301-I., Hlboké 3571/33 Liptovský Mikuláš, 2. poschodie , 
3 izbový 
- xxxx, Liptovský Mikuláš – byt č.40, ul. Hviezdoslavova 1871/2, Liptovský Mikuláš, 5. 
poschodie, 3 izbový byt – v neprítomnosti Ing. Cukerovej. 
 
 
 
 
 

Zapísala: Mgr. Antónia Majerová                                        MUDr. Marta Voštináková 

       tajomníčka komisie                                                             predsedníčka komisie 

 


