
  MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNE 

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

Zápisnica 
    č.  5  zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej  zo dňa  09. novembra 2020 

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

   
1. Prerokovanie návrhu na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Liptovský Mikuláš č.3/2018/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve 
mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom 

2. Informácie o mestských nájomných bytoch, ktoré sú vo výpovednej lehote 
3. Prerokovanie žiadosti o výpožičku nebytových priestorov (OZ Diera do sveta), 
    stanovisko KSaB. 

 
Predsedníčka komisie sociálnej a bytovej privítala prítomných, oboznámila ich s programom. 
Vyjadrila sa k zasadnutiu komisie dňa 14.10.2020 na základe podnetov členky komisie SaB 
a poslankyne Ing. Lucie Cukerovej, objasnila dôvod stretnutia v uvedený deň. 
Zámerom stretnutia nebolo obísť členku komisie, ale nájsť spôsob ako v období mimoriadnej 
situácie – zákaz zhromažďovania sa, čo najrýchlejšie prideliť byty z dôvodu ich dlhodobej 
neobsadenosti bytov, operatívne pridelenie žiadateľom, ktorí boli odporučení v komisii dňa 
7.10.2020. nakoľko mohlo dôjsť k zhoršeniu situácie. Vybraní boli žiadatelia na základe kritérií, 
ktoré boli prijaté na komisii dňa 7.10.2020 so zohľadnením na ich súčasnú sociálnu situáciu. 
K stretnutiu došlo na základe telefonickej dohody medzi členkami komisie, pani Jančušová sa 
ospravedlnila, štyri členky sa stretli, nie v priestoroch mestského úradu ale v ambulancii MUDr. 
Voštinákovej. 
K svojím podaniam sa vyjadrila p. Ing. Lucia Cukerová: „v pondelok 12.10.2020 nám bolo 
emailom oznámené, že krízový štáb rozhodol o zrušení zasadnutí komisií, 13.10.2020 som  
emaily nečítala, v stredu 14.10.2020 zasadla komisia, čo som sa dozvedela pri doručení 
zápisnice. Keďže krízový štáb rozhodol o zrušení komisií, nepredpokladala som, že sa komisia 
stretne. Došlo k porušeniu rozhodnutia krízového štábu. Dňa 7.10.2020 sme sa na komisii 
dohodli, že je potrebné žrebovať bez prítomnosti žiadateľov a taktiež je potrebné zmeniť 
a doplniť súčasné VZN. Žiadala som, aby sa tento fakt prekonzultoval na oddelení právnom. 
Pani Iľanovská sa vyjadrila, že súčasné všeobecne záväzné nariadenie to nedovoľuje. 
Očakávala som, že mesto dá z vlastného podnetu návrh na zmenu príslušného VZN. Keďže 
sa tak nestalo, návrh som vypracovala ja a následne som ho zaslala členom komisie, 
prednostovi mestského úradu a hlavnému kontrolórovi mesta. Spoločne s členmi klubu SNP 
som žiadala o zverejnenie návrhu VZN v zákonom stanovenej lehote a následnom 
prerokovaní v MsZ v novembrovom termíne - 19.11.2020. Bolo mi odpovedané, že návrh bol 
prerokovaný na právnom odbore, z čoho vyplynulo niekoľko otázok, ku ktorým sa vyjadrí 
vedenie mesta a následne členovia komisie sociálnej a bytovej“. 
 
 
 
 



Mgr. Alušic – hlavný kontrolór mesta podotkol : „dňa 7.10.2020 som sa zasadnutia komisie 
sociálnej a bytovej zúčastnil, o zmene a doplnení VZN členky komisie hovorili, ale návrh nebol 
odsúhlasený. Navrhujem, aby sa do budúcnosti všetky návrhy členov komisie odhlasovali, aby 
boli jasné požiadavky a rozhodnutia jednotlivých členov. Je potrebné ponechať obe možnosti 
žrebovania –za účasti žiadateľov aj bez nich v období mimoriadnej situácie. Dňa 14.10.2020 
boli stretnutia komisií zrušené krízovým štábom, môj názor je, že nájomné zmluvy ktoré 
vyplynuli z pridelenia z uvedeného dňa nie sú v súlade s VZN.K tejto skutočnosti zaujmem 
stanovisko“. 
 
K bodu 1) 
Predsedníčka komisie požiadala Mgr. Eriku Sabakovú, ktorá konzultovala návrh na zmenu 
a doplnenie VZN č.3/2018/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta 
Liptovský Mikuláš určených na nájom s vedením mesta a právnym odborom, aby informovala 
členov komisie o stanovisku právneho odboru. 
„K návrhu  VZN vyplynulo niekoľko otázok zo strany právneho odboru. Navrhuje ponechať bod 
4. v článku 3 a doplniť nový text  ako 4.a) v ktorej sa bude uvádzať mimoriadna situácia a s ňou 
súvisiace možnosti pridelenia bytov. Navrhuje zachovať obidva spôsoby pridelenia bytov – 
žrebovanie aj priame pridelenie. Diskutabilné je aj prizvanie osoby overujúcej regulárnosť 
žrebovania za neprítomnosti žiadateľov, (notár, hlavný kontrolór). Po porade s informatikmi 
mesta, mesto nedisponuje audiovizuálnou technikou. Pokiaľ by komisia žiadala 
zaznamenávanie žrebovania je potrebné osloviť napr.TV Liptov a dohodnúť s nimi 
podmienky“.  
 
Predsedníčka komisie navrhla, aby členky komisie odhlasovali dopracovanie a doplnenie VZN, 
aby nedošlo k nedorozumeniu ako na zasadnutí komisie 7.10.2020, kde sa hovorilo o zmene 
a doplnení VZN, ale nebolo to odhlasované (tak, ako to podotkol hlavný kontrolór mesta). 
Tajomníčka komisie pošle členkám komisie elektronickou poštou pripravené materiály, ktoré 
členky komisie doplnia a návrhy zašlú späť  ku kompletizácii VZN. 
Z prítomných členov komisie v počte 5 hlasovalo: 
Za : 5                        Proti: 0              Zdržalo sa: 0 
 
 
K bodu 2) 
Predsedníčka komisie informovala prítomných, že pani xxxx písomnou formou oznámila, že 
nepreberá pridelený nájomný byt č. 13 na ulici Eduarda Penkalu 878/8, s odôvodnením, že byt 
je v Palúdzke, čo je pre ňu a deti nevyhovujúca lokalita, byt je malý. 
Žiada byť naďalej evidovaná medzi žiadateľmi o mestský nájomný byt. 
Predsedníčka komisie navrhuje na základe dohody zo dňa 14.10.2020 – udeliť pani xxxx 
v nasledujúcich štyroch žrebovaniach dištanc. 
Z prítomných členov komisie v počte 5 hlasovalo: 
Za : 5                        Proti: 0              Zdržalo sa: 0 
 
Predsedníčka KSaB informovala o uvoľnených bytoch k 31.10.2020 
byt č. 10, 2izb., 2 posch. Eduarda Penkalu 878/8 (vrátený od p.xxxx) 
byt č. 22, 1izb., 1 posch. Komenského 1982/4, (po rod. xxxx)  
byt č.  2,  1izb., prízemie, Pavla Štraussa 876/7 (po p. xxxx) 
byt č. 21 BZB, prízemie, Eduarda Penkalu 877/1 (po p.xxxx) 
 
Členovia KSaB odporúčajú prideliť 1 izb. byt č. 22 na ul. Komenského rodine xxxx ktorá býva 
na ubytovni mesta Liptovský Mikuláš, na ubytovni sa tým  uvoľní jedna izba. 
Z prítomných členov komisie v počte 5 hlasovalo: 
Za : 4                        Proti: 0              Zdržalo sa: 1 
 
V súčasnosti je 6 žiadateľov o bezbariérový byt, všetci žiadajú o dvojizbové byty, pani ktorá 
žiada o jednoizbový je v súčasnosti umiestnená v zariadení pre seniorov. 



KSaB odporúča osloviť dvoch žiadateľov, ktorí v žiadosti neuvádzajú rodinných príslušníkov 
a oboznámiť ich s možnosťou pridelenia 1- izbového bezbariérového nájomného bytu. 
Jedná sa o žiadateľov: 
xxxxxx   L. Mikuláš (žiadosť od 4/2019) 
xxxxxx, L.Mikuláš (žiadosť od 07/2020) 
Z prítomných členov komisie v počte 5 hlasovalo: 
Za : 5                        Proti: 0              Zdržalo sa: 0 
 
 
K 30.11.2020 budú uvoľnené byty: 
byt č. 33, 3. posch., 2 izbový, ul. P. Štraussa 876/13, L. Mikuláš 
byt č. 43, 8.posch.,  2 izbový, ul. 1. mája 1913/113A, L. Mikuláš 
byt č. 20, 3. posch., 3 izbový, ul.  Hviezdoslavova 1871/2, L. Mikuláš 
byt č.   1, prízemie., 1 izbový, ul. P. Štraussa 876/7, L. Mikuláš 
 
Ing. Lucia Cukerová navrhla, aby tajomníčka komisie aktualizovala zoznam žiadateľov 
o mestský nájomný byt, vrátane nových žiadostí a žiadostí, ktoré boli prerokované dňa 
7.11.2020. 
O spôsobe výberu žiadateľov do uvoľnených  mestských nájomných bytov budú členovia 
KSaB rokovať na zasadnutí komisie dňa 4.12.2020 
Z prítomných členov komisie v počte 5 hlasovalo: 
Za : 5                        Proti: 0              Zdržalo sa: 0 
 
 
K bodu č.3) 
K žiadosti xxx  členovia komisie dostatok  informácií. Jedná sa o nebytové priestory, o ktorých 
komisia sociálna a bytová nerozhoduje. Podľa  názoru členov komisie je rozhodnutie 
o výpožičke nebytových priestorov na rozhodnutí komisie finančnej a majetko-právnej. 
Z prítomných členov komisie v počte 5 hlasovalo: 
Za : 5                        Proti: 0              Zdržalo sa: 1 
 
 
Pani Jančušová podotkla:  „že sa jedná o podnikajúcu spoločnosť ľudí, preto nech za 
prenajaté priestory mestu platia. Dnes sa šetrí na výdavkoch všade kde je to možné, nevidí 
dôvod odpúšťať platenie nájmu.  Pokiaľ sa v budove nachádza subjekt, ktorý nájomné neplatí, 
po ukončení súčasnej nájomnej zmluvy upraviť novú tak, aby bol vymeraný poplatok na 
nájme“. 
Z prítomných členov komisie v počte 5 hlasovalo: 
Za : 5                        Proti: 0              Zdržalo sa: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Zapísala: Mgr. Antónia Majerová                                        MUDr. Marta Voštináková 
       tajomníčka komisie                                                             predsedníčka komisie 
 



 


