
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  07. jún 2017 

 

 

Prítomní:  MUDr. Voštináková  Marta,  Ing. Silvia Cukerová, Soňa Čupková 

Mgr. Antónia Majerová 

Ospravedlnení: Bc. Neset Miroslav, Mgr. Ľubica Staroňová 

 

Poradný člen: Ing. Janka Marcinková    

Ospravedlnení : PhDr. Kata Piačková,    

  

Program : 

   

1. Správa- Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských    

jaslí inštrukčných, informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 

2016 

2. Návrh zmeny Štatútu seniorov mesta Liptovský Mikuláš 

3. Sociálne a bytové problémy 

4. Vyradenie žiadateľov 

 

K bodu 1).  

Vedúca odboru sociálneho  predložila členom komisie sociálnej a bytovej   správu - Sociálna 

pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí inštrukčných, 

informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2016. 

Uznesenie komisie: členovia komisie sociálnej a bytovej odporúčajú predložiť  vyššie uvedenú 

správu  na  rokovanie MsR a MsZ. 

Z prítomných členov komisie v počte tri  

Hlasovanie:  

Za: 3                           Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 

K bodu 2) 

Vedúca odboru sociálneho  predložila členom komisie sociálnej a bytovej Návrh zmeny Štatútu 

Seniorov mesta Liptovský Mikuláš 

Uznesenie komisie: členovia komisie sociálnej a bytovej odporúčajú predložiť  vyššie uvedený 

návrh  na  rokovanie MsR a MsZ. 

Z prítomných členov komisie v počte tri  

Hlasovanie:  

Za:  3                         Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 

K bodu 3) 

Komisia sociálna a bytová  navrhuje primátorovi mesta nasledovné pridelenia uvoľnených 

bytov:  

Pavla Štraussa 876/13,  2 -izbový byt č. 18, 1-poschodie prideliť pani xxxx xxxx, Bobrovček 

xxx 

Eduarda Penkalu 877/5, 2- izbový byt č.  20, prízemie, xxxx xxxx, yyyy yyyy, Hlboké xxx 



Pavla Štraussa 762, byt č. 13, 2-izbový  osobitného určenia  - xxxx xxxx, yyyy yyyy, Liptovský 

Mikuláš. 

 

Na Pltníckej ulici xxx sa uvoľní 1-izbový byt č 12, na 2. poschodí -  o možnosť presťahovania 

sa z Palúdzky, Eduarda Penkalu xxx žiada pani xxxx xxxx, ktorá je vážne chorá. Má problémy 

dochádzať k lekárom, preto žiada o byt v meste. 

 

K bodu 4) 

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 1/2014/VZN 

o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom  

Článok 2 ods. 7) bolo na zasadnutí komisie sociálnej a bytovej vyradených 136 žiadateľov 

o mestský nájomný byt. Žiadatelia nepreukázali potvrdenia o výške príjmov za rok 2016. 

Zoznam vyradených  žiadateľov je súčasťou zápisnice. 

Z prítomných členov komisie v počte tri  

Hlasovanie:  

Za: 3                           Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

  

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Antónia Majerová                                        MUDr. Marta Voštináková 

       tajomníčka komisie                                                             predsedníčka komisie 

 


