
                MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNE 

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

 
Zápisnica 

    č.  3.  zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej  zo dňa  21. júla 2021 
                              
 
Prítomní:   MUDr. Marta Voštináková, MUDr. Alžbeta Smiešna, Marta Jančušová, Mgr. Ľubica 
Staroňová,  Mgr. Erika Sabaková 
Neprítomná: Ing. Lucia Cukerová 
Hosť: Ing. Jozef Bobák 
Tajomníčka komisie:  Mgr. Antónia Majerová 
 
Program : 
 
1. Bytová problematika 
 
 
Predsedníčka komisie sociálnej a bytovej privítala členov komisie, ospravedlnila Ing. 
Cukerovú, ktorá čerpá dovolenku. 
Predsedníčka 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) 

Mesto Liptovský Mikuláš má nedostatok učiteľov matematiky pre 2. stupeň základných škôl. 

Pani riaditeľka ZŠ na Demänovskej ceste 408/4A má možnosť získať učiteľku s touto 

aprobáciou z Banskej Bystrice, podmienkou je vyriešenie bytovej otázky. Pani riaditeľka nás 

oslovila, či by bola možnosť pridelenia bytu pre pani učiteľku.  

Uvoľnil sa nám 1 izbový byt č. 12 na ulici Eduarda Penkalu 878/7, 3. poschodie – navrhujeme, 

aby bol uvoľnený byt pani učiteľke pridelený . 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 5 členov 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

Na ulici Pavla Štraussa 762/2/, Liptovský Mikuláš sa uvoľnil 1- izbový byt č. 1 na prízemí. 

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 xxxx 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 neodporúčajú prideliť v súčasnosti byt. K problému sa vrátime 

na najbližšom zasadnutí komisie. 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 5 členov 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

Ing. Bobák – položil otázku, ako sa kontroluje neprítomnosť škodcov v osobných veciach 

a nábytku v prípade, že obyvateľ ubytovne dostane byt. Nehrozí nebezpečie zavlečenia škodcov 

do bytovky? 

 

 

Pani xxxx – požiadala písomne primátora mesta o pridelenie 3-izbového bytu, stará sa o vážne 

chorú dcéru  a 17 ročného vnuka, bývajú v podnájme v malom 2 izbovom byte, čo je 

nevyhovujúce kvôli dcérinej diagnóze. 

List primátorovi mesta a odpoveď pani xxxx je súčasťou zápisnice. 

 

Na primátora mesta sa so žiadosťou u vyriešenie bytovej otázky obrátila pani xxx, ktorá bývala 

v mestskom nájomnom byte spolu s druhom. Kvôli nezhodám musela byt spolu s dcérou 

opustiť. V súčasnosti býva v 1-izbovom byte v podnájme, žiada o 2 izbový mestský nájomný 

byt. Žiadosť adresovaná primátorovi mesta je súčasťou zápisnice. 

V 3 izbovom mestskom nájomnom byte býva doteraz sám bývalý druh pani xxxx Permanentne 

evidujeme nedoplatky na nájomnom, pretože nájomca nemá pravidelný príjem. 

Stanovisko komisie: ponúknuť pánovi 1izbový byt,  uvoľnený  3-izbový byt prideliť pani 

Dzuroškovej a následne pri uvoľnení 2-izbového bytu riešiť pani xxxx, pridelením bytu. 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 5 členov 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 

 

 

Na adrese Hlboké xxxx býval xxxx, ktorý si kúpil vlastný dom na Podtatranského ulici. V jeho 

bývalom podnájomnom byte býva neter xxxx a dve deti. Býva tam rok a pol a všetky platby za 

užívanie bytu sú uhradené. Nedoplatok vznikol na vyúčtovaní za vodu, pretože vyúčtovanie 

bolo zaslané na meno xxx, takže ho nemohla pani xxxx prevziať. Jedná sa o sumu 440,23 eur, 

z ktorej už bolo 50,00 eur uhradených.  

Pani xxxx požiadala písomnou formou primátora mesta o vydanie súhlasu k uzatvoreniu 

nájomnej zmluvy na uvedený byt. 

Stanovisko komisie: 

Nech pani xxxx splatí dlžobu, pokiaľ navrhla splátky 50,- eur mesačne počkať kým to nebude 

splatené a potom dať súhlas k uzatvoreniu nájomnej zmluvy. Pokiaľ splatí dlžobu skôr, vydať 

následne súhlas k uzatvoreniu nájomnej zmluvy. 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 5 členov 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 



Členka komisie sociálnej a bytovej Mgr. Staroňová upozornila, že bola opakovane svedkom 

ako rómsky obyvatelia vyťahovali z kontajnerov určených na zber šatstva obsah kontajnerov. 

Šatstvo je triedené, manipuláciou znehodnocujú obsah kontajnera. 

Šatstvo, ktoré im nevyhovuje nechávajú rozhádzané na zemi, rozfukuje ho vietor, v okolí je 

neporiadok. 

Pani poslankyňa žiada, aby o tejto skutočnosti boli informovaní členovia mestskej polície, 

odporúča častejšie kontroly na stanoviskách kontajnerov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Antónia Majerová                                        MUDr. Marta Voštináková 
       tajomníčka komisie                                                             predsedníčka komisie 
 

 


