
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNE 

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

Zápisnica 
    č.  3  zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej  zo dňa  07.október 2020 

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

   
1. Príprava podkladov na pridelenie  uvoľnených mestských nájomných bytov 
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: navrhla, aby sa pred výberom žiadateľov do mestských nájomných bytov určili 
kritériá pre každého žiadateľa a to ekonomické a sociálne. 
Po prehodnotení nákladov na nájomné a služby spojené s užívaním bytu sa členovia komisie 
jednohlasne dohodli na hranici minimálneho príjmu pre žiadateľov o 1 izbový byt na sume 
350 eur a žiadateľov o dvojizbový byt na sume 450 eur. 
Hornú hranicu príjmov nám do bytov postavených za pomoci ŠFRB určuje zákon. Tabuľka 
s výškou životného minima pre rok 2020 bola daná členom komisie k dispozícii. 
Je potrebné zistiť, prečo žiadajú o mestský nájomný byt žiadatelia,  ktorí nemajú pobyt v meste 
Liptovský Mikuláš. 
 
Zoznam žiadateľov odporučených na pridelenie mestského nájomného bytu je neoddeliteľnou 
súčasťou zápisnice č.3., súčasťou zoznamu sú aj žiadatelia, ktorí  nespĺňajú kritériá určených 
KSaB. 
 
Členovia KSaB navrhujú primátorovi mesta nasledovné pridelenie bytov: 
xxxx + 2 deti, ul.yyyy, Liptovský Mikuláš – 2 izbový byt č. 26, ul. E. Penkalu 880/19, 4. 
poschodie 
xxxx + 2 deti , yyyyy – 2 izbový byt č. 21, ul. E. Penkalu 880/19, 1. poschodie 
 
Členovia komisie navrhujú, aby sa žrebovanie uskutočnilo bez fyzickej prítomnosti žiadateľov 
o mestský nájomný byt, žrebovanie by sa uskutočnilo  za prítomnosti členov KSaB, poslancov 
MsZ a TV Liptov. Žrebovali by sa mená žiadateľov a členovia KSaB by určili jednotlivé byty. 
Je potrebné túto skutočnosť prekonzultovať túto možnosť s právnym oddelením. 
 
Členovia komisie sociálnej a bytovej sa dohodli na ďalšom zasadnutí na 14.10.2020 o 15.00 
hod. 
 
 
 

Zapísala: Mgr. Antónia Majerová                                        MUDr. Marta Voštináková 

       tajomníčka komisie                                                             predsedníčka komisie 

 


