
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNE 

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

Zápisnica 
    č.  9  zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej  zo dňa  10. októbra 2018 

 
 
Prítomní:  MUDr. Voštináková  Marta, Soňa Čupková, Ing. Sylvia Cukerová, Mgr. Miroslav 
Neset, Mgr. Antónia Majerová 
Ospravedlnená: Mgr. Ľubica Staroňová 
  
Poradní členovia:  PhDr. Kata Piačková,  Ing. Janka Marcinková  
  
 Program : 
 
1.  Problematika sociálna a bytová  
 
 
Mgr. Michal Hanzlík oboznámil členov komisie sociálnej a bytovej so žiadosťou Slovenského 
červeného kríža územný spolok Liptov Liptovský Mikuláš v súlade s VZN č.15/2016/VZN 
o poskytnutí finančných dotácií z rozpočtu mesta o dotáciu vo výške 2500,- eur na služby pre 
ľudí bez domova a to formou priameho zapojenia v rozpočte mesta na daný kalendárny rok. 
Ľudia bez domova môžu využívať služby strediska osobnej hygieny, služby skladu šatstva, 
denného teplého jedla a prenocovania.  
Uznesenie komisie: odporúčame vyhovieť žiadosti SČK územný spolok Liptov Liptovský 
Mikuláš a poskytnúť financie z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš 
Z prítomných členov komisie v počte  štyri 
Za:  4                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
 
Mgr. Erika Sabaková informovala členov komisie sociálnej a bytovej, že k 30.9.2018 zaniklo 
poskytovanie sociálnej služby v zariadení s opatrovateľskou službou, kde malo mesto 
umiestnených 10 klientov. V súčasnosti je bytová situácia všetkých  klientov vyriešená, mesto 
im našlo náhradné bývanie v mestských nájomných bytoch, majú zabezpečenú 
opatrovateľskú službu, niektorí sú umiestnení v ZPSaDSS mesta Liptovský Mikuláš, alebo ich 
zobrali do opatery rodinní príslušníci. 
Je povinnosťou mesta požiadať príslušný vyšší územný celok o výmaz sociálnej služby 
z registra poskytovateľov.  Túto povinnosť sme splnili a v súčasnosti čakáme na odpoveď 
z VÚC Žilina – na potvrdenie výmazu z registra. 
V súčasnom platnom Všeobecne záväznom nariadení VZN č. 9/2017 o úhradách, spôsobe 
určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Liptovský Mikuláš je táto služba v článku 2, § 9 uvedená.  
Po doručení potvrdenia o výmaze bude na najbližšom riadnom mestskom zastupiteľstve 
predložená zmena vyššie menovaného všeobecne záväzného nariadenia. 
Uznesenie komisie: informáciu berieme na vedomie a súhlasíme s predložením zmeny VZN 
na najbližšom riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 
Z prítomných členov komisie v počte  štyri 
Za:  4                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
 
Uvoľnili sa dva mestské byty: 
1 –izbový byt č.xx, 3. poschodie Eduarda Penkalu xxx, Liptovský Mikuláš 



2- izbový byt č. xx, prízemie, Eduarda Penkalu xxx, Liptovský Mikuláš 
 
Uznesenie komisie: navrhujeme primátorovi mesta nasledovné pridelenie bytov 
1 –izbový byt č.xx, 3. poschodie Eduarda Penkalu xxx, Liptovský Mikuláš prideliť yyy ,  ktorá 
je zamestnankyňou mesta Liptovský Mikuláš na oddelení územného rozhodovania 
a stavebného poriadku 
 
 
2-izbový byt č. xx prízemie, Eduarda Penkalu xxx, Liptovský Mikuláš prideliť yyy, Liptovský 
Mikuláš 0, spolu so štyrmi deťmi, ktorá má žiadosť o pridelenie bytu vo vlastníctve mesta 
Liptovský Mikuláš od roku 2016, nemá stabilné bývanie a býva striedavo u rodinných 
príslušníkov 
Z prítomných členov komisie v počte  štyri 
Za:  4                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zapísala: Mgr. Antónia Majerová                                        MUDr. Marta Voštináková 

       tajomníčka komisie                                                             predsedníčka komisie 

 
 

 


