
                MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNE 

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

 
Zápisnica 

    č.  4.  zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej  zo dňa  26. augusta 2021 
                              
 
Prítomní:   MUDr. Marta Voštináková, MUDr. Alžbeta Smiešna, Marta Jančušová, Ing. Lucia 
Cukerová 
Neprítomní: Mgr. Ľubica Staroňová, Mgr. Erika Sabaková, 
Tajomníčka komisie:  Mgr. Antónia Majerová 
 
Program : 
 
1. Sociálna a bytová problematika 
 
 
Predsedníčka komisie sociálnej a bytovej privítala členov komisie, oboznámila členov 
s programom zasadnutia, ktorý členovia odsúhlasili  
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 4 členov 
Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

 

K bodu 1 ) 
Na zasadnutí komisie sociálnej a bytovej  dňa  21. júla 2021 boli členovia informovaní 
o uvoľnenom 1 – izbovom byte č. 1 na ulici Pavla Štraussa 762/2, prízemie. 
O pridelenie bytu požiadala primátora mesta pani xxxx, ktorá býva xxxx mesta Liptovský 
Mikuláš, z dôvodu, že jej manžel je onkologický pacient, nezvláda chôdzu po schodoch. 
V obytnej miestnosti kde bývajú sa vyskytol rus domový, opakovane vykonaná dezinsekcia.  
xxxx  býva na základe udelenej výnimky primátorom mesta maloletá vnučka manželov xxxx, 
(Smernica č.14/2021/INO Čl. I., bod 4.) 
Pri kontrole dokladov a žiadosti pani Balážovej sme zistili nezrovnalosti medzi žiadosťou o byt 
adresovanej pánovi primátorovi a žiadosťou evidovanou na odbore sociálnom. 
Keďže sa pani xxxx neskontaktovala so zamestnancami mesta, nepoznáme skutočný stav 
požiadavky, členovia komisie neodporučili prideliť žiadateľke byt. Ing. Bobák – položil otázku, 
ako sa kontroluje neprítomnosť škodcov v osobných veciach a nábytku v prípade, že obyvateľ 
ubytovne dostane byt. Či nehrozí nebezpečie zavlečenia škodcov do bytovky. 
Pani xxxx bola predvolaná na odbor sociálny, overeným čestným prehlásením upresnila, že 
pokiaľ im bude pridelený byt, bude v ňom bývať ona s manželom a vnučkou xxxx 
Taktiež písomnou formou oznámila, že nábytok, ktorý má xxxx nezoberie do prideleného bytu, 
celú výbavu bytu kúpi novú. 
Uznesenie KSaB: 
Odporúčame byt prideliť vzhľadom na vyššie uvedené okolnosti rodine xxxxj. Pani xxxx 
pozorniť, že pokiaľ sa budú v byte zdržiavať ďalší rodinní príslušníci okrem tých ktorým bol byt 
pridelený, nebude im predĺžená nájomná zmluva. Nájomnú zmluvu uzavrieť na obdobie 6-tich 
mesiacov. 
Z počtu 4 členov 
Za: 4 
Proti: 0 



Zdržal sa: 0 
 
K 30.9.2020 sa uvoľní 3-izbový byt č. 3 na ulici Pavla Štraussa 762/2, prízemie. Komisia 
odporúča byt prideliť pani xxxx s rodinou. Pani xxxx požiadala o pridelenie bytu primátora 
mesta z vážnych rodinných dôvodov. Po vypočutí problémov v rodine,  primátor mesta 
súhlasil, že ak sa uvoľní mestský byt môže byť po odporučení komisie sociálnej a bytovej 
pridelený rodine xxxx 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 4 členov 
Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Na poslednom zasadnutí komisie bola riešená žiadosť pani xxxx, ktorá odišla s dcérou zo 
spoločnej domácnosti od svojho druha a býva v malom 1-izbovom byte, v komerčnom nájme. 
Jej druh – pán xxxx ostal sám v 3-izbovom mestskom nájomnom byte na adrese  Eduarda 
Penkalu xxxx.  Pán xxxx v súčasnosti nemá dlžobu voči mestu, všetko uhradila pani xxxx 
pretože mali medzi sebou dohodu, že keď jej bude pridelený mestský nájomný byt, byty si 
vymenia. Pán xxxx si začal klásť podmienky do ktorej bytovky chce ísť a v súčasnosti sa 
k dohode nevyjadruje. 
Situáciu budeme monitorovať, v súčasnosti voľným bytom pre pani xxxx nedisponujeme. 
Ing. Cukerová: Je potrebné zistiť, či môžeme riešiť vo všeobecne záväznom nariadení 
situácie ako je táto, že v trojizbovom byte býva jeden človek, pričom máme veľa žiadateľov 
s deťmi, ktorí by byt potrebovali. 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 4 členov 
Situáciu berieme na vedomie, vrátime sa k problému na najbližšom zasadnutí komisie. 
 
 
Na mestský úrad sa dostavila pani xxxx, dcéra pani xxxx, našej terénnej sociálnej pracovníčky. 
Pani xxxx žiada  o povolenie bývania v našom mestskom nájomnom byte pre svojho manžela, 
ktorý je tureckým štátnym príslušníkom. Pani xxxx je spoluužívateľkou bytu č. 1 na ulici Pavla 
Štraussa xxxx v Liptovskom Mikuláš, nájomníkmi ktorého sú rodičia xxxxx 
Komisia sociálna a bytová nie je kompetentná vydať súhlas k pobytu cudziemu štátnemu 
príslušníkovi do mestského nájomného bytu. Odporúčame predložiť žiadosť vedeniu mesta, 
ktoré zaujme k žiadosti stanovisko. 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 4 členov 
Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

 

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

 


