
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNE 

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

Zápisnica 
    č.  4  z mimoriadneho zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej  zo dňa  14.októbra 2020 

 
Prítomní:  MUDr. Voštináková, MUDr. Alžbeta Smiešna, Mgr. Ľubica Staroňová,  Mgr Erika 
Sabaková 
Neprítomní: Ing. Lucia Cukerová, Marta Jančušová 
 
 
 
Program : 

   
1. Pridelenie uvoľnených bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš žiadateľom o byt 
2. Bytová problematika 
 
 
Predsedníčka komisie uviedla - nakoľko sa Slovensko nachádza kvôli pandémii COVID 19 
v núdzovom stave nie je možné, aby sa prizvali žiadatelia o mestské nájomné byty osobne 
k žrebovaniu. Návrh členov komisie, aby sa žrebovalo bez účasti žiadateľov nie je v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 3/2018/VZN,  článok 3 bod 4), 
preto po konzultácii aj s oddelením právnym sa takto postupovať nedá. 
Vieme o situácii, že v bytoch sú odobraté elektromery, preto je potrebné urýchliť pridelenie 
bytov. Doba pripojenia závisí od dodávateľa elektrickej energie, môže trvať až 30 dní 
a nachádzame sa na začiatku zimnej sezóny. 
 
Po konzultácii predsedníčky komisie s primátorom mesta Ing. Jánom Blcháčom, PhD., pozvala 
predsedníčka komisie členky na mimoriadne zasadnutie, na ktorom navrhli po kontrole 
všetkých podmienok, ktoré boli dohodnuté na zasadnutí komisie 7.10.2020 žiadateľov na 
pridelenie bytov rozhodnutím primátora mesta. 
 
K bodu1) 
Návrhy členov komisie: 
Garsónka:  
byt č. 73, 1. poschodie, ul. Nábr. A. Stodolu 1797/58 – – pracuje v Liptovskom Mikuláši, 
kontaktná adresa ANIMA –  Liptovský Mikuláš,  
1- izbové byty: 
byt č.6, 2. poschodie, ul. E. Penkalu 877/1, Liptovský Mikuláš –  + 2 deti, xxx Liptovský Mikuláš 
byt č.9, 3. poschodie, ul. Eduarda Penkalu 879/9, Liptovský Mikuláš – xxx ,yyy, Štraussa 795/3, 
Liptovský Mikuláš 
byt č.26, 3.poschodie, ul. Hviezdoslavova 1871/2, Liptovský Mikuláš – xxx +2 deti, TP xxx 
Poruba  
byt. č.3, prízemie, ul. Pavla Štraussa 876/7, Liptovský Mikuláš –  xxx yyy, Liptovský Mikuláš 
byt. č. 25, 3. poschodie, ul. Hviezdoslavova 1871/2, Liptovský Mikuláš –  xxx, Liptovský Mikuláš 
byt. č.2, prízemie, Pavla Štraussa 876/7, Liptovský Mikuláš – xxx, yyy Liptovský Mikuláš (po 
vysťahovaní p. xxx 
 bytč. 10, 3. poschodie, Pavla Štraussa 762/2, Liptovský Mikuláš –  xxx  Liptovský Mikuláš 
2 –izbové byty:  
byt. č.15, 1. poschodie, ul. Pavla Štraussa 876/11, Liptovský Mikuláš – xxx +4 deti, TP 
Liptovský xxx, pracuje v Liptovskom Mikuláši 
byt č. 29, 3. poschodie, Pavla Štraussa 795/5, Liptovský Mikuláš – xxx, yyy, Liptovský Mikuláš 



byt č. 10, 2. poschodie, Eduarda Penkalu 878/7, Liptovský Mikuláš – xxx, + 2 deti, TP xxx, 
Liptovský Mikuláš 
byt č. 28,  3. poschodie, ul. Pavla Štraussa 876/7, Liptovský Mikuláš – xxx + 1 dieťa, bude 
pracovať v Liptovskom Mikuláši 
byt č. 19, 2. poschodie, ul. Pavla Štraussa 876/7, Liptovský Mikuláš – xxx + 1 dieťa Liptovský 
Mikuláš 
byt č. 32, 3 poschodie, ul. Pavla Štraussa 795/5, Liptovský Mikuláš – xxx + 1 dieťa, Liptovský 
xxx, pracuje v Liptovskom Mikuláši 
by č. 18, ul. Pavla Štraussa 762/4, Liptovský Mikuláš – xxx +2 deti, xxx, Liptovský Mikuláš 
1- izbové byty Hlboké: 
byt. č. 304-II, Hlboké  3570/32, Liptovský Mikuláš – xxx + 2 deti, TP yyy, Liptovský Mikuláš 
byt č.20, športová 1190/1  , Liptovský Mikuláš -   +1 dieťa,  Hlboké 4322/46, Liptovský Mikuláš 
Z prítomných členov komisie v počte 4 hlasovalo: 
Za : 3                        Proti: 1              Zdržalo sa: 0 
 
 
K bodu2) 
Predsedníčka komisie informovala členov KSaB – xxx bol dňa 30.9.2020 rozhodnutím 
primátora mesta pridelený 1- izbový byt č.xxxx. poschodie, ul. Nábrežie 4. apríla v Liptovskom 
Mikuláši. Pani xxx s prideleným bytom nie je spokojná, byt je malý, poškodený, nezmestí sa 
jej nábytok,  žiadala primátora mesta aj zamestnancov oddelenia správy bytov a nebytových 
priestorov o výmenu bytu za 1 alebo 2 izbový.  
Stanovisko členov komisie: 
Prítomní členovia komisie sa jednohlasne dohodli na stanovisku: byt, ktorý dostala pani 
xxx  má skoro 30m2, určite postačuje pre jednu osobu, do 1 a 2 izbových bytov uprednostníme 
matky s deťmi alebo rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v zlej sociálnej situácii. 
 
Dňa 30.9.2020 bol rozhodnutím primátora mesta pridelený pani xxxx, 2 izbový byt  č.xxx 
poschodie, ul. Pavla Štraussa 762/4, Liptovský Mikuláš. Dňa 8.10 pani xxx písomnou formou 
odmietla prevziať byt, pretože byt je starý, špinavý. Žiada aby bola naďalej evidovaná medzi 
žiadateľni o byt. 
Prítomní členovia komisie sa jednohlasne dohodli na stanovisku: vo všetkých mestských 
nájomných bytoch už bývali predchádzajúci nájomcovia, ktorí sa často chovajú k bytom v štýle 
„veď to nie je moje vlastníctvo“. Pokiaľ ale niekto nutne potrebuje byt, tak ho v spolupráci 
s oddelením správy bytov a nebytových priestorov upraví tak, aby bol spokojný a mohol ho 
užívať. 
Prítomní členovia komisie sa jednohlasne dohodli na stanovisku: pokiaľ niekto bez 
objektívnych  a vážnych dôvodov odmietne prevzatie mestského nájomného bytu dostane 
v nasledujúcich štyroch žrebovaniach dištanc. 
 
 
 
Na základe podkladov od predsedníčky KSaB 
       Zapísala: Mgr. Antónia Majerová                                        MUDr. Marta Voštináková 
                tajomníčka komisie                                                       predsedníčka komisie 

 


