
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNE 

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

Zápisnica 
    č.  6  zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej  zo dňa  04. decembra 2020 

                             schôdza sa konala v aplikácii Microsoft Teams – online 
 
Prítomná:  MUDr. Voštináková  
Pripojení online :  MUDr. Alžbeta Smiešna, Ing. Lucia Cukerová, Marta Jančušová, Mgr. 
Ľubica Staroňová,  Mgr Erika Sabaková 
Poslanec MsZ : Ing. Jaroslav Čefo, online 
Tajomníčka komisie:  Mgr. Antónia Majerová 
 
 
Program : 
       1.  Návrh 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.  Návrh na schválenie pridelenia uvoľnených mestských nájomných bytov 
       3.  Prerokovanie platieb za pozemok na adrese yyy, Liptovský Mikuláš. 

4.  Prerokovanie žiadosti pani xxx 
 
Predsedníčka komisie navrhla doplnenie programu o bod  
- návrh na opätovné schválenie pridelenia bytov zo dňa 14.10.2020, ktorý  bude zaradený 
ako bod 1). z dôvodu: 
členky komisie sociálnej a bytovej sa stretli v ambulancii MUDr. Voštinákovej v počte 4, boli 
uznášania schopné. Pri hlasovaní o pridelení bytov boli 3 členky za a 1 proti. 
Nájomné zmluvy boli podpísané primátorom, štatutárom mesta, nájomníci zaplatili zábezpeky, 
dali si namontovať elektromery, v bytoch bývajú. 
Opätovné schválenie pridelenia bytov odporučil aj hlavný kontrolór mesta.  
Predsedníčka komisie dala hlasovať za zaradenie bodu do programu 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 6 členov 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
p. Cukerová – dávame znovu primátorovi odsúhlasovať pridelenia bytov z 14.10.2020? 
p. Voštináková – nie, len ich znovu odhlasujeme, za prítomnosti všetkých členov 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 6 členov komisie je za priame pridelenie bytov z 14.10.2020 
Za: 4 
Proti: 2 
Zdržal sa: 0 
 
p. Cukerová – dávam pozmeňovací návrh k programu, chcem sa informovať, či nepočkáme 
na zmenu všeobecne záväzného nariadenia. Máme voľných 7 bytov, jeden je bezbariérový, 
ten prideľme, s ostatnými počkajme. Dajme to odhlasovať. 
 
p. Čefo – nerozumiem za čo vlastne hlasujete, neviem, či je to procedurálne v poriadku, nie je 
odhlasovaný celkový program, nedodržal sa postup. 
 



Predsedníčka komisie požiadala členov, aby odhlasovali celkový program. 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 6 členov komisie 
Za : 4 
Proti. 2 
Zdržal sa:0 
 
Po odhlasovaní je program zasadnutia KSaB nasledovný: 
 
Program : 
       1. Návrh na opätovné schválenie pridelenia bytov z 14.10.2020 
       2. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta. 

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

3.  Návrh na schválenie pridelenia  uvoľnených mestských nájomných bytov 
       4.  Prerokovanie platieb za pozemok na adrese yyy, Liptovský Mikuláš. 

5.  Prerokovanie žiadosti pani xxx 
 
 
p. Cukerová – navrhujem, aby sme bod č. 3) stiahli  z programu a počkali na zmenu 
všeobecne záväzného nariadenia 
 
Predsedníčka komisie požiadala o hlasovanie za stiahnutie bodu 3) z programu 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 6 členov komisie 
Za : 2 
Proti: 4 
Zdržal sa:0 
 
K bodu 2) 
Predsedníčka komisie SaB oboznámila členov komisie, že návrh novely Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o podmienkach prideľovania bytov vo 
vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš je zverejnené dňom 1.12.2020 a pripravené na 
prerokovanie v MsZ. 
p.Sabaková – informovala, že návrh vyššie citovaného VZN je možné pripomienkovať 
v stanovenej lehote v zmysle zákona o obecnom zriadení. V  texte pôvodného návrhu, ktorý  
bol doručený členom komisie zmenila dvakrát slovo „navrhuje“ za slovo „odporúča“, nakoľko 
KSaB je odporúčací orgán primátora mesta. 
p. Cukerová – uviedla, že v súvislosti so žrebovaním, to, akým spôsobom navrhuje  komisia 
primátorovi pridelenie bytov všeobecne záväzné nariadenie neupravuje, ani iný interný 
predpis. Komisia je oprávnená rozhodnúť o priamom pridelení. 
p. Smiešna – v súčasnom období nám nie je kvôli pandémii umožnené stretávať sa, teda ani 
žrebovanie za účasti žiadateľov nie je možné 
p. Cukerová – prečo rokujeme online, mohli sme sa stretnúť v zasadačke 
 
Predsedníčka komisie požiadala o hlasovanie k navrhnutej novele všeobecne záväzného 
nariadenia a o vyjadrenie stanoviska k predloženiu do mestského zastupiteľstva 
Uznesenie KSaB: 
Hlasovanie  v počte 6: 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
 



K bodu 3) 
Dňa 14.10.2020 bol pridelený 1 izbový byt č. 20 na ulici yyy, Liptovský Mikuláš xxx a yyy dieťa. 
Rodina podpísala nájomnú zmluvu a splnila všetky náležitosti spojené s uzatvorením zmluvy. 
Do bytu sa nenasťahovali, pretože je v zlom technickom stave, zaslali nám fotodokumentáciu. 
Opätovne žiadajú o možnosť pridelenia iného bytu. Obaja sú zamestnaní, voči mestu nemajú 
žiadnu dlžobu. 
Po zhliadnutí fotodokumentácie navrhuje predsedníčka komisie prideliť rodine 1 izbový 
bezbariérový byt č.21  ktorý bol žiadateľmi odmietnutý, na ulici xxx, L. Mikuláš 
p. Cukerová – pokiaľ máme fotodokumentáciu k bytu v Hlbokom žiada ju zaslať členom 
komisie, nie je za priame pridelenie bytov, nie je stotožnená s tým, že od septembra sa pridelili 
byty len na priamo 
p. Čefo – sme v 21. storočí, dá sa žrebovať rôznym spôsobom. Stanovisko nášho klubu je, že 
žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky je potrebné dať do jedného „klobúka“ a dať im rovnakú 
šancu. Napr.  máme 1 byt a desať žiadateľov, ktorí už sú rozkategorizovaní a spĺňajú 
požiadavky, tak žrebovať zo všetkých. 
p. Staroňová – bola som členkou komisie 4 roky, byty sme žrebovali a na priamo sa prideľovali 
len vo výnimočnej situácii. Som taktiež za to, aby sme byty neprideľovali, ale počkali na zmenu 
VZN. 
p. predsedníčka – byty sa v predchádzajúcich obdobiach žrebovali, dávali sme uvoľnené byty 
do obálok, ktoré si žiadatelia žrebovali. 
V súčasnosti je situácia kritická, uvoľnených bytov bolo vždy menej ako žiadateľov  a ešte nás 
postihla aj pandémia. 
Prebrali sme  životné osudy žiadateľov, sme komisia nielen bytová ale aj sociálna, je potrebné 
poznať aj nutnosť žiadosti.  
Pri žrebovaní tiež nie je zaručené, že byt si vyžrebuje rodina alebo osoba, ktorá bytovú otázku 
potrebuje riešiť nutne. Stále je viac žiadateľov ako uvoľnených bytov. 
 
Predsedníčka komisie požiadala o hlasovaniu k prideleniu bytu č. 21 na ulici  xxx, L. Mikuláš 
Uznesenie KSaB: 
Hlasovanie  v počte 6: 
Za: 5 
Proti: 1 
Zdržal sa: 0 
 
 
 
Na základe podnetov nájomníkov bytového domu na ulici P.Štraussa 876/7, ktorí sa sťažovali 
na problémy v spolužití s zzz a jeho štyrmi deťmi, (pán zzz je vdovec) menovaný po dohode 
s oddelením správy bytov a nebytových priestorov ukončil nájomnú zmluvu a opustil byt. 
Jedná sa o jednoizbový byt č.1, prízemie, na vyššie uvedenej adrese.  
Pri prevzatí bytu bolo zistené, že je v zlom technickom stave, pán zzz bol vyzvaný aby byt 
opravil, čo sa nestalo. Na odbor sociálny sa dostavili xxx a yyy, podali žiadosť o pridelenie 1-
izbového bytu, (žiadosť bola evidovaná 25.11.2020, v zozname žiadateľov, ktorý bol zaslaný 
členom KSaB ešte nie sú doplnení) dlhodobo nemajú kde bývať, striedavo bývajú u rôznych 
členov rodiny. Xxx sa na odbor sociálny dostavili opakovane, dozvedeli sa o uvoľnenom byte 
na Štraussovej ulici a navrhli, aby im bol byt pridelený s tým, že si ho na vlastné náklady 
opravia.  
Po konzultácii s vedúcim OSBaNP, bolo zistené, že predpokladaná investícia na opravu bytu 
by bola cca 2500 – 3000 eur.  
p. Cukerová – mestské nájomné byty sú určené pre určitú skupinu ľudí a my žiadame aby si 
ich opravovali. Ďalší paradox, prideľujeme byty , ktoré sú v zlom technickom stave.  
Má mesto internú normu ako má vyzerať byt, keď ho nájomca odovzdáva späť mestu?  
p. Staroňová – ľudia pred podpísaním nájomnej zmluvy skladajú zábezpeku, kde sú tie 
peniaze 



p. predsedníčka – zábezpeka sa skladá vo výške 3 mesačného nájomného, u p. xxx to činí 
189 €, teda čistý mesačný nájom bol 63 €. Tieto financie zďaleka nestačia na opravu bytu.  
yyy o možnosť pridelenia bytu s následnou opravou požiadali sami. 
Navrhujem, aby sme o pridelení  poškodeného bytu č. 1 na ulici P. xxx hlasovali:  
Uznesenie KSaB: 
Hlasovanie  v počte 6: 
Za: 4 
Proti: 2 
Zdržal sa: 0 
 
p. Jančušová – komisia by mala prijať stanovisko, ktorým sa budú riadiť technici pri preberaní 
bytov 
p. Cukerová – žiadam uviesť do zápisnice požiadavku, pokiaľ sa jedná o poškodený byt, 
najprv nech ho mesto opraví a až potom ho pridelí alebo posunie do žrebovania  
Pokiaľ sa uvoľní mestský nájomný byt, žiadame o fotodokumentáciu bytu, pohľad na kuchyňu, 
kúpeľňu.  
 
Členovia KSaB  navrhujú, aby na ďalšie zasadnutie bol prizvaný vedúci OSBaNP p. Kandera 
s ktorým sa prejednajú možnosti častejšej kontroly bytov, spôsob zaslania fotodokumentácie 
uvoľnených bytov. 
 
Na ulici 1. mája 1913/113A sa uvoľnil 2 izbový byt č. 43 na 8. poschodí. Žiadosť o výmenu 
bytu majú tri nájomníčky mestských bytov, ktoré sú postavené za pomoci štátneho fondu 
rozvoja bývania, prekračujú 3,5 násobok životného minima a nájomnú zmluvu majú 
uzatvorenú na obdobie jedného roka bez možnosti opakovaného nájmu. Po uplynutí tejto doby 
musia byty opustiť. Bytový dom na ulici 1.mája nepodlieha podmienkam štátneho fondu 
rozvoja bývania, neohraničuje sa výška príjmu. 
Nájomníčky musia byty opustiť v poradí - p. xxx k 30.04.2021, p. yyy k 30.05.2021 a p. zzz 
k 30.11.2020 
Predsedníčka KSaB navrhuje prideliť byt č. xxx na ul. 1. mája p. xxx, ktorá musí opustiť byt 
v apríli  2021. Následne budeme riešiť ostatné dve nájomníčky. 
Po p. xxx sa uvoľní 1-izbový byt na ulici xxx 1871/2. 
 
 
Členovia komisie navrhli na podnet pani Cukerovej -  byty ktoré sú uvoľnené k 30.11.2020 
posunúť do žrebovania po zmene VZN. Jedná sa o nasledovné byty: 
Pavla Štraussa 876/7 – 1 izbový byt na prízemí 
Pavla Štraussa 876/13 – 2 izbový byt, 3. poschodie 
Hviezdoslavova 1871/2, 3 izbový byt, 3 poschodie 
Eduarda Penkalu 878/7, 2 izbový, 2 poschodie 
Uznesenie KSaB: 
Hlasovanie  v počte 6: 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
K bodu 4) 
Rodina xxx býva v rodinnom dome na adrese xxx, Liptovský Mikuláš, k.ú. Palúdzka pozemok 
parc. č. xxx zastavané plochy a nádvoria o výmere 2217m2 a stavby, rodinného domu súp. 
číslo xx, postaveného na pozemku parc. reg. xxxx. 
Do 31.03.2020 bola rodina xxx podnájomníkom firmy yyy, ktorá bola nájomcom nehnuteľnosti. 



Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov žiada vyjadrenie, či sa okrem riadne 
plateného nájmu za užívanie nehnuteľnosti bude od rodiny vyžadovať aj platba za užívanie 
pozemku. 
Uznesenie KSaB: 
Problém je potrebné riešiť s oddelím právnym 
Hlasovanie online v počte 6: 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
K bodu 5) 
Dňa 27.11.2020 bola na mestský úrad doručená písomná žiadosť pani xxx, v ktorej žiada 
o výmenu prideleného jednoizbového  bytu za dvojizbový. Žiadosť odôvodňuje tým, že byt je 
malý, nezmestí sa jej nábytok. 
Uznesenie KSaB: 
máme žiadateľov o byt, kde je viac členov rodiny a preto ich uprednostňujeme pri výbere do 
uvoľnených dvojizbových bytov. Pani xxx je sama, neodporúčame prideliť dvojizbový byt. 
Veľkosť bytu je 29,42 m2 – obytná plocha bytu, bez pivničných priestorov 
Hlasovanie online v počte 6: 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
 

 
 

 
 

   

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

 


