
                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  25. novembra 2021 
                              
 
Prítomní:   MUDr. Marta Voštináková, Marta Jančušová, Ing. Lucia Cukerová, Mgr. Ľubica 
Staroňová, Mgr. Erika Sabaková 
Neprítomní: MUDr. Alžbeta Smiešna 
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 5 členov 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

 

K bodu 1 ) 

Dňa 21.10.2021 sa na mesto Liptovský Mikuláš dostavila pani xxxx so synom so žiadosťou, 

aby mesto vyriešilo ich nepriaznivú bytovú situáciu, zároveň podali žiadosť o mestský nájomný 

byt. 

Nakoľko sa jedná o osobné údaje spojené so zdravotným stavom žiadateľa, celá dokumentácia  

je založená v spise na odbore sociálnom. Členovia komisie boli s obsahom spisu oboznámení. 

Pred zasadnutím komisie bolo o situácii informované cez poradu vedenia mesta  celé vedenie 

mesta, ktoré vzhľadom na nepriaznivú bytovú situáciu rodiny, odporučilo, aby v prípade 

uvoľnenia bytu komisia riešila bytovú a životnú situáciu rodiny xxxxx prednostne. 

V súčasnosti mesto nedisponuje voľným bytom, k 1.12.2021 bude uvoľnený 1- izbový byt na 

adrese xxxxx , byt č. 2, na prízemí. 
Uznesenie KSaB: 
Odporúčame, aby bol uvoľnený byt pridelený rodine xxxxx, v prípade odmietnutia, nech sa 
rodina xxxx  vyjadrí k dôvodu odmietnutia písomnou formou.  
Po diskusii v komisii členovia dospeli k záveru -  odporúčajú,   že bude potrebné do budúcna 
uvažovať o umiestnení rodiny xxxxx do zariadenia sociálnych služieb, vzhľadom na zdravotný 
stav pána xxxxx a vek pani xxxxx 
Z počtu 5 členov 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 



V Hlbokom  sa uvoľnil 3-izbový byt č. xxx na  adrese Hlboké č.xxxxx poschodie. V byte bývala 
rodina xxxx– xxxxxx a ich dve dcéry. Nájomnú zmluvu má rodina neplatnú od roku 2017. Na 
službách spojených s užívaním bytu je k 30.6. 2021 dlžoba 8 736,74 eur. 
Nájomníčka bytu xxxxxx zomrela, jej druh je onkologický pacient ktorý je imobilný. Spočiatku 
bývali obe dcéry s otcom vo vyššie menovanom byte, došlo ale k jeho devastácii a byt bol 
neobývateľný.  Rodina sa presťahovala do bunky.  Správa bytov sa snažila o vypratanie 
nehnuteľnosti súdnou a exekučnou cestou. V septembri 2021 odovzdala dcéra xxxx byt  sama. 
O byt prejavilo záujem päť rodín, ktorých súčasné bytové podmienky sú nevyhovujúce: 
Xxxxxxx yyyyyyy 
Uznesenie KSaB 
Komisia sociálna a bytová odporúča, aby po kontrole záväzkov voči mestu bol uvoľnený byt 
pridelený xxxxxx a yyyyyy, Liptovský Mikuláš. Rodina xxxxxxx nemá voči mestu žiadne 
záväzky. 
Po presťahovaní sa rodiny, je nutné odstrániť bunku, v ktorej v súčasnosti rodina býva. 
Z počtu 5 členov 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
Na odbor sociálny sa dostavila pani xxxxxx, nájomníčka bytu č.1 na adrese xxxxx, Liptovský 
Mikuláš, so žiadosťou o výmenu bytu. Pani xxxxxx ostala v byte sama, obaja synovia sa 
osamostatnili. Byt v rodinnom dome je vykurovaný pevným palivom, je potrebná údržba domu, 
ktorú pani xxxxx sama nezvláda. Pokúšala sa nájsť niekoho na výmenu, ale do starého domu 
nikto nechce ísť bývať.  
Žiadosť o pridelenie bytu evidujeme od pani xxxxxxx s manželom xxxxx, ktorí v súčasnosti 
bývajú v ubytovni mesta Liptovský Mikuláš. Spoločne s pani xxxxxx sa dostavili na odbor 
sociálny a požiadali o možnosť výmeny bytov. Nakoľko sa nejedná o dva mestské nájomné 
byty , ale o byt a izbu v ubytovni je potrebné na túto výmenu súhlas komisie sociálnej a bytovej 
a jej odporučenie primátorovi mesta. 
Uznesenie KSaB 
Komisia sociálna a bytová odporúča, aby sa žiadosti rodiny xxxxxj  a pani yyyyy vyhovelo – 
pani xxxxxx sa nasťahuje do bytu č. 10, xxxxxx ( Liptovský Mikuláš) a rodina xxxxxx  sa 
naťahuje do bytu č. 1. xxxxxx 
Z počtu 5 členov 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
 

 

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

 

 


