
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNE 

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

Zápisnica 
    č.  1.  zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej  zo dňa  23. februára 2021 

                             schôdza sa konala v aplikácii Microsoft Teams – online 
 
 
Pripojení online : MUDr. Marta Voštináková, MUDr. Alžbeta Smiešna, Ing. Lucia Cukerová, 
Marta Jančušová, Mgr. Ľubica Staroňová,  Mgr. Erika Sabaková 
Poslanci  MsZ : Ing. Jozef Bobák, Ing. Matej Géci, Ľuboš Trizna 
Tajomníčka komisie:  Mgr. Antónia Majerová 
 
Program : 
       1.  Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o podmienkach    
            prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom –  
            novela Zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

2.  Rozhodnutie o pridelení uvoľnených mestských nájomných bytov 
       3.  Informácie o rodine Brantovej na adrese Okružná 76, Liptovský Mikuláš 

4.  Rôzne 
 

 
Predsedníčka komisie privítala prítomných, oboznámila ich s programom komisie, požiadala 
o odsúhlasenie programu 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 6 členov 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
K bodu 1) 
Predsedníčka komisie oboznámila členov so správou pre zasadnutie mestského zastupiteľstva 
návrhom Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve 
mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom. Predkladané všeobecne záväzné nariadenie 
(ďalej len VZN) reaguje na novelu zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní v platnom znení. Na otázky členov komisie ku predkladanému VZN 
odpovedala spracovateľka Mgr. Majerová. 
MUDr. Smiešna: navrhla, aby sa prvá veta v dôvodovej správe doplnila o dátum účinnosti 
novely zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom 
znení. 
Ing. Cukerová : navrhla, aby sa v Článku 3, bod (2) vynechal text v bode i), pokiaľ sa bude 
zvyšovať hranica životného minima a budeme meniť hranice minimálneho príjmu u žiadateľov 
o mestské nájomné byty, bude potrebné meniť VZN a predkladať ho na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva. Určiť hranicu minimálneho príjmu je v kompetencii KSaB, ktoré bude po 
odsúhlasení členmi komisie zaznamenané v zápisnici. 
Požiadala o zaslanie pôvodného VZN s vyznačenými zmenami. 
Predsedníčka komisie požiadala o hlasovanie o odporučení prerokovania materiálu do MsZ. 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 6 členov 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 



K bodu 2) 
Predsedníčka komisie oboznámila členov komisie s návrhom obsadenia voľných mestských 
nájomných bytov. 
Ing. Cukerová: požiadala uviesť do zápisnice, či dokážeme na 100 % povedať, že medzi 
ostatnými žiadateľmi, ktorí neboli vybraní do voľných bytov nie sú ľudia, ktorí potrebujú pomoc,  
prípadne žijú s tyranom, alebo majú iné problémy. Nesúhlasí so spôsobom prideľovania bytov. 
Mgr. Staroňová: prečo ste nás neoboznámili s pripravovaným výberom, určite by sa našli aj 
iní kandidáti. 
Ing. Bobák: ľudia, ktorí boli navrhnutí spĺňajú požiadavky k prideleniu bytov? Nemajú voči 
mestu dlžoby? 
 
Predsedníčka komisie vysvetlila, že všetci navrhnutí žiadatelia už boli v užšom výbere, sú 
v zozname žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky určené vo VZN a taktiež finančné kritériá, ktoré 
si určili členovia komisie. Odôvodnila výber každého navrhnutého žiadateľa. 
 
Mgr. Staroňová: nesúhlasí s priamym prideľovaním bytov, treba hľadať cestu, ako byty 
žrebovať. Mohli by sme požiadať o výnimku regionálny úrad verejného zdravotníctva, sme 
všetci otestovaní, niektorí už aj zaočkovaní, mohli by sme dostať výnimku a stretnúť sa. 
Ing. Cukerová: myslím, že je možnosť žrebovať, obišli ste túto skutočnosť. Možno na úrad 
denne telefonujú alebo píšu ľudia, ktorí sa zviditeľňujú a „tlačia“ na pridelenie bytu. Človek, 
ktorý pracuje, stojí pri páse alebo učiteľka, ktorá učí deti nemá čas telefonovať. 
Nech niekto z členov komisie vyžrebuje zo všetkých žiadateľov o konkrétny byt  (garsónka, 1-
izbový, 2- izbový alebo 3-izbový) konkrétnych ľudí a navrhne primátorovi mesta pridelenie 
bytov 
Ing. Matej Géci: ako chcete žrebovať ? Podľa VZN žrebovanie sa môže uskutočniť len za 
prítomnosti žiadateľov. V súčasnosti to nie je možné. Nevystavujte sa riziku, chcete si zobrať 
na svedomie prítomnosť 30 – 40 žiadateľov? Môj názor je, že navrhnutí žiadatelia sú všetko 
ľudia, ktorí sú v ťažkej životnej situácii a ich výber je odôvodnený. Dôverujte MUDr. 
Voštinákovej, MUDr. Smiešnej, Erike Sabakovej, Tonke Majerovej, sú garantmi, poznajú 
osudy žiadateľov. 
Ľuboš Trizna: súhlasím s názorom Mateja Géciho, povedal vlastne to, čo som chcel aj ja. 
Momentálne cítim, že sa do KSaB vnáša politika, čo nie je správne. Vážim si prácu MUDr. 
Voštinákovej aj MUDr. Smiešnej, ktoré dlhodobo pracujú v KSaB a poznajú problematiku. Nie 
ste denne na mestskom úrade, nemáte možnosť vidieť prácu Tonky Majerovej a Valiky 
Hromádkovej, ktoré sa denne stretávajú s množstvom ľudí, vybavujú žiadateľov, počúvajú 
osudy ľudí. Nevnášajme politiku do sociálnej práce. 
Mgr. Staroňová: vážim si prácu kolegýň, žijeme veľmi citlivú dobu. Pracovala som v KSaB aj 
v predchádzajúcom volebnom období, nikdy nebolo pridelených toľko bytov na priamo, byty 
sme žrebovali. Nevidím problém žrebovať určitý okruh ľudí, v súčasnom systéme nie je 
transparentnosť.  
MUDr. Voštináková: áno, žrebovali sme, ale nežili sme v období pandémie a zákaze 
stretávania sa. Súhlasím, žrebujme, ostali nám dva voľné 1-izbové byty. Navrhnite do budúcej 
komisie žiadateľov ktorých ste vybrali a dohodnite sa, kto bude žrebovať, ja po skúsenostiach 
toľkých rokov v KSaB žrebovať odmietam, viem aké problémy boli, aj keď si žiadatelia 
žrebovali byty osobne .Nepotrebujem, aby ma niekto osočil, že ten, kto byt dostal mal protekciu 
alebo dal úplatok.  
Mgr. Staroňová: som za žrebovanie, vláda má rokovať či sa predĺži  núdzový  stav, možno sa 
budeme môcť stretnúť 
MUDr. Voštináková: navrhujem, počkajme do 31.3., podľa VZN si majú všetci žiadatelia 
doložením príjmov za ukončený kalendárny rok obnoviť žiadosť o byt. Nesplnenie tejto 
povinnosti je dôvodom na vyradenie žiadosti z evidencie. Zo skúseností viem, že mnoho 
žiadostí KSaB vyradí, takže ten zoznam bude iný ako teraz. Len sa potrebujeme dohodnúť na 
spôsobe žrebovania. 
MUDr. Smiešna: verme kolegyniam Erika Sabakovej a Tonke Majerovej, nech vyberú na 
každý byt 5 žiadateľov a tých budeme žrebovať 



Mgr. Staroňová: počkajme do 31.3. nech sa vyčistí zoznam , uvidíme aká bude pandemická 
situácia a potom sa rozhodneme ako budeme žrebovať. 
 
Členovia komisie pristúpili k prideľovaniu jednotlivých bytov, každý byt bol členmi KSaB po 
odôvodnení predsedníčkou komisie prečo bol vybraný práve tento žiadateľ, odhlasovaný 
osobitne 
 
xxxx + 1 dieťa, yyyy Liptovský Mikuláš - 2- izbový byt č. 10 na ulici E. Penkalu 878/7, Liptovský 
Mikuláš, 2 poschodie   
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 6 členov 
Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
 
Xxxxxxx, yyyyyyy, Liptovský Mikuláš – 2-izbový byt č.33, na ul. P. Štraussa 876/13, Liptovský 
Mikuláš, 3 poschodie 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 6 členov 
Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
 
xxxxxxxx + 2 deti, yyyyyy Liptovský Mikuláš – 3 izbový byt č.20, Hviezdoslavova 1871/2, 
Liptovský Mikuláš,  3. poschodie 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 6 členov 
Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
 
xxxxx,yyyyyyy, Liptovský Mikuláš- 1- izbový byt č.7, ul. E . Penkalu 879/9, Liptovský Mikuláš, 
3. poschodie 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 6 členov 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
xxxxxx +2 deti, yyyyy, Liptovský Mikuláš – 1 izbový byt č. 20 Športová 1190/1, Liptovský 
Mikuláš, 1. poschodie 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 6 členov 
Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
 
xxxxx + 3 deti, yyyyyyy, Liptovský Mikuláš – 2-izbový byt č.2, ul. E. Penkalu 877/2, Liptovský 
Mikuláš, prízemie 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 6 členov 
Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
 



Mgr. Staroňová Ľubica požiadala o možnosť opustiť zasadnutie komisie z rodinných dôvodov. 
 
K bodu 3) 
Odpoveď právneho oddelenia na otázku KSaB zo dňa 4.12.2020 
Vo veci Vašej  o odpoveď, ktoré nehnuteľnosti majú byť predmetom nájomnej zmluvy, ktorá 
má byť uzatvorená medzi mestom Liptovský Mikuláš, ako prenajímateľom, a p. xxxxx, ako 
nájomcom, ktorý aj v súčasnosti užíva rodinný dom súp.č. yy na pozemku parc.č. yyyyy v k.ú. 
yyyyyy, vychádzajúc z predmetu Zmluvy o nájme rodinného domu č. 218/2017/BaNP zo dňa 
17.03.2017, uzatvorenej medzi mestom LM, ako prenajímateľom, a obchodnou spoločnosťou 
xxxxxx, s.r.o., ako nájomcom, predmetom ktorej bol v zmysle čl. II. bodu 2.1 rodinný dom s.č. 
xxx s jeho súčasťami a príslušenstvom, ako aj prístupová plocha časť parc.č. xxxxxx 
k rodinnému domu spolu o výmere cca 378 m2, mám za to, že predmet nájmu má byť totožný, 
t.j. rod.dom + prístupová plocha (odporúčam k zmluve ako jej neoddeliteľnú súčasť pripojiť 
snímku z katastrálnej mapy s vyznačením „prístupovej plochy“). 
Ing. Bobák: bol som sa pozrieť na dom a okolie, kde býva rodina xxxxxx, vadí mi tam všetko. 
Hrozné niečo. Je tam kopa odpadu do výšky strechy, na pozemku je čierna stavba. Xxxxxx 
nevedia kto im tam vozí odpad. Pôvodne tam malo trvalý pobyt zopár ľudí – traja, teraz je ich 
tam 15. Mesto im zaplatilo prípojku na elektriku, vodu, nerozumiem prečo sa na námestíčka 
v Liptovskom Mikuláši dávajú rómske rodiny, ktoré všetko zdevastujú. Na námestíčku mal byť 
pôvodne rekonštruovaný starý mlyn a iné artefakty.  
Kto zaplatí vývoz smetí ? Nech si vypracú pozemok, prečo nechalo mesto padnúť s nimi 
a xxxxx nájomnú zmluvu?  
Navrhujem vypratať ich, treba to riešiť s oddelením správy bytov. 
Ing. Cukerová: prečo to má riešiť naša komisia, je potrebné postúpiť to komisii finančnej 
a majetkovo právnej. 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 5 členov 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4) 
Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov postúpilo na riešenie KSaB sťažnosť pána 
xxxxx z ulice yyyyyy Opakovane sa sťažuje na rodinu xxxxx, ktorá svojím chovaním porušuje 
ustanovenia nájomnej zmluvy a domového poriadku. Žiada o stanovisko, či rodine xxxxx 
predĺžiť nájomnú zmluvu. 
Mgr. Sabaková: poznám pani xxxxxxx, je riadne zamestnaná, stará sa o dve deti, stále je 
upravená, slušná. Predpokladám, že problémový je jej manžel 
MUDr. Voštináková: nie je v kompetencii KSaB riešiť medziľudské vzťahy a spory. 
Navrhujeme písomne upozorniť rodinu, že pri ešte jednej sťažnosti sa nepristúpi 
k opakovanému uzatvoreniu nájomnej zmluvy. 
Pokiaľ by sa uvoľnila situácia pozvať oboch partnerov na pohovor. 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 5 členov 
Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
 
V júli 2020 podal žiadosť o prechodný pobyt do bytu č. 2 na ulici xxxxxx yyyyy, nar. yyyyyy 
trvale bytom yyyyy ku svojej tete xxxxxx, ktorej sa veľmi zhoršil zdravotný stav. Staral sa o ňu, 
pani zomrela. Pán yyyy žiada o možnosť uzatvorenia nájomnej zmluvy. Počas celého pobytu 
pri tete sa o ňu riadne staral, staral sa o platby nájomného. Prechodný pobyt má v byte do 
trvania nájomnej zmluvy t.j. do júla 2021. 
Po konzultácii s oddelením správy bytov bolo zistené, že neboli zaznamenané žiadne 
sťažnosti na xxxxxxxx. Nájomníci sú na jeho prítomnosť zvyknutí, povinnosti si plní. 



Predsedníčka komisie navrhuje dať súhlas k uzatvoreniu nájomnej zmluvy.  
p. Jančušová: o aký veľký byt sa jedná? 
MUDr.: Voštináková Jedná sa o 1 – izbový byt 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 5 členov 
Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
 
 
Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie komisie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 


