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Zápisnica 
    č.  2  zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej  zo dňa  05.október 2020 

 
 
 
Prítomní:  MUDr. Voštináková, MUDr. Alžbeta Smiešna, Ing. Lucia Cukerová, Mgr. Ľubica 
Staroňová, Marta Jančušová, Mgr Erika Sabaková 
Poslanci MsZ : Ing. Jaroslav Čefo, Ing. Jozef Bobák 
Hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš: Mgr. Martin Alušic 
 
Tajomníčka komisie: Mgr. Antónia Majerová 
 
Program : 

   
1. Príprava podkladov na pridelenie  uvoľnených mestských nájomných bytov 
2. Bytová a sociálna problematika 
 
 
Predsedníčka komisie sociálnej a bytovej privítala prítomných, oboznámila ich s programom 
zasadnutia. Uviedla, že zo zasadnutia komisie bola vyhotovená zápisnica, ktorá bola členom 
komisie elektronicky doručená. 
 
K bodu1) 
Ing. Cukerová - uviedla, prečo nie je v zápisnici písomne uvedený dôvod priameho pridelenia 
bytov z 30.9.2020, žiadala o doplnenie dôvodov ku každému žiadateľovi 
- uviedla, že je potrebné zmeniť spôsob prideľovania bytov 
 
Ing. Čefo – je potrebné pri prideľovaní bytov dodržiavať princíp transparentnosti 
Členovia komisie sociálnej a bytovej navrhli rôzne spôsoby pridelenia bytov: 
 
Ing. Cukerová – navrhla, aby boli do žrebovania pozvaní všetci žiadatelia o byty, ďalšou 
možnosťou by bolo žrebovanie bez účasti žiadateľov (vzhľadom k pandémii), len za účasti 
členov komisie, prípadne poslancov 
 
Ľ. Trizna -  zástupca primátora – podotkol, aby si komisia ponechala právo na výber bytov 
priamym pridelením aj do žrebovania. 
 
Ing. Cukerovej boli odovzdané požadované materiály ohľadom rodiny xxxx, ktorá býva na 
yyy, Liptovský Mikuláš. 
 
Ing. Bobák – mesto predalo pozemky na zákrute na Okružnej ulici, investovalo do opravy 
elektriky a vody vo xxxx, býva tam väčšie množstvo ľudí, ktorí možno ani nie sú z Liptovského 
Mikuláša. Uviedol, že na túto skutočnosť má svoj názor. 
 
Mgr. Staroňová – žiadala o vyjadrenie názoru, či do žrebovania komisia pozve všetkých 
žiadateľov, alebo sa urobí výber určitého počtu žiadateľov k veľkostiam bytov. 
 



Členovia  komisie sa dohodli, že je potrebné sa stretnúť pred žrebovaním ešte raz, pričom 
budú pripravené nové podklady v  excelovskej tabuľke, v ktorej budú údaje o žiadateľoch 
spĺňajúcich požiadavky na pridelenie bytov podľa podmienok ŠFRB a to podľa požiadaviek na 
veľkosť bytu, veľkosť rodiny, žiadateľov o výmenu bytu, žiadateľov, ktorí prekračujú 
trojnásobok životného minima a môžu byť zaradení len do bytov bez podpory ŠFRB. 
 
Každý z členov komisie si pripraví návrh žiadateľov do žrebovania z doručenej tabuľky. 
 
 
Členovia komisie sociálnej a bytovej sa dohodli na ďalšom zasadnutí na 7.10.2020 o 15.00 
hod. 
 
 
 
 

Zapísala: Mgr. Antónia Majerová                                        MUDr. Marta Voštináková 

       tajomníčka komisie                                                             predsedníčka komisie 

 

 

 


