
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNE 

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

Zápisnica 
č.  8  zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej  zo dňa  2. november  2017 

 
 
Prítomní:  MUDr. Voštináková  Marta,  Ing. Silvia Cukerová, Mgr. Miroslav Neset, Soňa 
Čupková, Mgr. Antónia Majerová 
Ospravedlnená:  Mgr. Ľubica Staroňová 
 
Poradný  člen: Ing. Janka Marcinková,   
Ospravedlnená : PhDr. Kata Piačková 
 
Program:   

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia VZN č.    /2017 o úhradách,     spôsobe určenia 
platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Liptovský Mikuláš 

2. Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva číslo 76/2013 zo dňa 19. septembra 
2013 a číslo 59/2016 zo dňa 12. mája 2016 

3. Problematika bytová a sociálna 
 

K bodu1.) 
Vedúca odboru sociálneho oboznámila členov komisie sociálnej a bytovej s obsahom nového 
všeobecne záväzného nariadenia, vysvetlila dôvody zmien vystávajúce z novely zákona 
o sociálnych službách. Úplné znenie návrhu VZN je súčasťou zápisnice. 
 Uznesenie komisie: členovia komisie sociálnej a bytovej odporúčajú doplniť par. 17 
 bod (2)  vyššie uvedeného návrhu nového všeobecne záväzného nariadenia o nasledujúci 
text : „Počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja bude prevádzková doba v nocľahárni 
v zimných mesiacoch upravená v závislosti od meteorologických podmienok.“  
Následne odporúčajú správu predložiť  na  rokovanie MsR a MsZ. 
Z prítomných členov komisie v počte štyri 
Hlasovanie:  
Za: 4                           Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2) 
Poskytovanie sociálnej služby v detských jasliach upravuje novela zákona o sociálnych 
službách, čím sa jasle stali sociálnou službou. Uznesenie MsZ č. 76/2013 hovorí o sume za 
stravnú jednotku v Detských jasliach inštrukčných (DJI), uznesenie č. 59/2016 upravuje 
poplatky za pobyt v DJI. Sumy úhrad budú premietnuté do VZN platného od 1.01.2018, 
navrhujeme vyššie uvedené uznesenia zrušiť od 1.01.2018. 
Uznesenie komisie: súhlasíme s návrhom zrušení vyššie uvedených uznesení MsZ , 
odporúčame materiál predložiť na zasadnutí MsR a MsZ. 
Z prítomných členov komisie v počte štyri 
Hlasovanie:  
Za: 4                           Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3) 
Na ulici Eduarda Penkalu 877/1, Liptovský Mikuláš sa uvoľnil 1-izbový byt č. yyy. Žiadosť o byt 
podala xxx, DiS. art., ktorá má trvalý pobyt v Skalitom (okr. Čadca) a zamestnala sa ako 
odborný pedagóg a korepetítor na xxx v Liptovskom Mikuláši. Zatiaľ býva v internáte 
Obchodnej akadémie 



Uznesenie  komisie: nakoľko sa jedná o osobu prospešnú mestu Liptovský Mikuláš 
odporúčame primátorovi mesta prideliť uvoľnený jednoizbový byt žiadateľke. 
Z prítomných členov komisie v počte štyri 
Hlasovanie:  
Za: 4                           Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
Na Športovej ulici 1190/1 v Hlbokom je dlhodobo uvoľnený byt č. yyy po xxx, ktorý sa 
k predĺženiu nájomnej zmluvy nedostavil. Podľa informácií z Komunitného centra Nový svet 
Hlboké boli na byte poškodené dvere a v byte sa stretáva mládež, ktorá si z bytu urobila 
„spoločenskú miestnosť“. Žiadosť o byt má podanú xxx s dvomi deťmi, jedno z detí je 
postihnuté detskou mozgovou obrnou. V súčasnosti bývajú u rodičov v dvojizbovom byte kde 
sú 4 dospelí a 4 deti. 
Uznesenie komisie: odporúčame prideliť byt rodine xxx, zabránime devastovaniu bytu 
a uľahčíme život rodičom so zdravotne postihnutým dieťaťom. 
Z prítomných členov komisie v počte štyri 
Hlasovanie:  
Za: 4                           Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
Rodina xxx nájomníci bytu č. yyy na ulici Pavla Štraussa 876/13 (od októbra 2016), boli už 
riešení pre sťažnosti susedov. 
Dňa 24.10.2017 sa vyskytol ďalší problém, kde bolo podozrenie na zamorenie bytu plošticami. 
Zamorenie sa nepotvrdilo, ale pri obhliadke bolo zistené, že byt je zdevastovaný a opakované 
ústne sťažnosti susedov – priestupky proti spolužitiu, nedodržiavanie hygieny sú 
opodstatnené. 
Dňa 30.10.2017 bola  vedeniu mesta doručená správa z previerky v byte rodiny xxx a návrh 
na riešenie situácie. 
Uznesenie komisie: členovia komisie boli oboznámení so správou o rodine xxx, súhlasia 
s postupom, žiadajú podať na každej komisii správu o výsledkoch previerok v rodine. 
Z prítomných členov komisie v počte štyri 
Hlasovanie:  
Za: 4                           Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
xxx – dostala informáciu o vysťahovaní rodiny yyy z adresy Hlboké  yyy z dôvodu neplatenia 
nájomného. Má vážne chorého manžela, bývajú bez vody a elektriky v bunke, žiada 
o pridelenie bytu po yyy 
Uznesenie komisie: návrh na vypratanie rodiny yyy bol na Okresný súd Liptovský Mikuláš 
podaný, zatiaľ nemáme vytýčený termín pojednávania.  Ani výsledok rozhodnutia súdu  
nevieme predpokladať, v byte žije yyy, ktorý má ťažké zdravotné postihnutie, jeho manželka 
xxx a ich dcéra, slobodná matka s ročným dieťaťom. Pokiaľ by k vyprataniu rodiny yyy došlo, 
problém sa znovu otvorí na zasadnutí komisie SaB. 
Z prítomných členov komisie v počte štyri 
Hlasovanie:  
Za: 4                           Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
Xxx a yyy požiadali v decembri 2016 o možnosť užívania bytu č. yyy na ul. 1.mája 1913/113A, 
ktorého nájomcom je  sestra p. zzz. Komisia SaB možnosť užívania bytu odsúhlasila.  zzz sa 
medzičasom vydala a ostáva bývať v zahraničí. Rodina xxx podala žiadosť o možnosť 
podpísania dohody o pristúpení k nájomnej zmluve spolu s zzz Overený súhlas k tomuto kroku 
dala súčasná nájomníčka bytu p. zzz aj jej manžel, súhlas je priložený  k žiadosti 
Uznesenie komisie: rodina xxx byt od decembra 2016 užíva, riadne platí nájomné a služby 
spojené s užívaním bytu, nemá žiadne priestupky voči domovému poriadku. Komisia odporúča 
súhlasiť s dohodou o pristúpení k nájomnej zmluve. 
Z prítomných členov komisie v počte štyri 
Hlasovanie:  
Za: 4                           Proti : 0                      Zdržal sa: 0 



Na ulici Eduarda Penkalu 877/1 bude odovzdaný byt č. yyy. O možnosť výmeny bytu na ulici 
Eduarda Penkalu  yyyy požiadala p. xxx s odôvodnením, že jej prízemný byt je studený 
a plesnivý, čo sa začína odrážať na zdravý obyvateľov bytu. 
Uznesenie komisie:  obhliadka bytu potvrdila, že v byte sa nachádzajú plesne, odporúčame 
súhlasiť s pridelením bytu č. yyy na ul. E. Penkalu. Byt č. zzz na ul. E. Penkalu  skontrolovať, 
prípadne sa pokúsiť deliminovať plesne. 
 Z prítomných členov komisie v počte štyri 
Hlasovanie:  
Za: 4                           Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
 
Na ulici Podtatranského yyy, Liptovský Mikuláš býval v mestskom nájomnom byte p., xxx ktorý 
požiadal v decembri 2016 o byť vydanie súhlasu k trvalému pobytu do jeho bytu pre p yyy, 
ktorá prisľúbila, že sa bude o p. xxx riadne starať, pretože je vážne chorý. Mesto súhlas vydalo 
a p. yyy bývala v mestskom nájomnom byte a bola súčasťou nájomnej zmluvy. 
V lete 2017 p. xxx avizoval na sociálnom oddelení, že p. yyy sa o neho nestará. 9.10.2017 sa 
p. xxx dostavil na Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov a požiadal, aby p. yyy bola 
pri predlžovaní nájomnej zmluvy zo zmluvy vylúčená, pretože sa o neho nestará ani s ním 
nebýva. Dlhšie obdobie sa o neho stará, varí, perie  mu rodina zzz, ktorá býva v rovnakom 
dvore. Na náš podnet túto skutočnosť potvrdili aj susedia. P. xxx nám oznámil, že požiadali aj 
ÚPSVaR v Liptovskom Mikuláši o príspevok na opatrovanie spoločne s rodinou zzz, čo nám 
ÚPSVaR potvrdil. 
Dňa 23.10.2017 p. xxx zomrel.  
O možnosť bývania v nájomnom byte po p. xxx požiadala p. yyy aj rodina zzz 
Uznesenie komisie: po zvážení všetkých skutočností komisia odporúča aby bola nájomná 
zmluva uzatvorená s rodinou zzz 
Z prítomných členov komisie v počte štyri 
Hlasovanie:  
Za: 4                           Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 

 

 

Zapísala: Mgr. Antónia Majerová                                        MUDr. Marta Voštináková 

       tajomníčka komisie                                                             predsedníčka komisie 

 
 

 


