
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNE 

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

Zápisnica 
č. 1  zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej  zo dňa  11.01.2017 

 
Prítomní:  MUDr. Voštináková  Marta, Mgr. Ľubica Staroňová, Soňa Čupková,  Mgr. 
Antónia Majerová 

Ospravedlnení: Ing. Cukerová Silvia, Bc. Neset Miroslav 

 

Poradní členovia:  Ing. Janka Marcinková 

Ospravedlnení : PhDr. Kata Piačková , Mgr. Dušan Plaček 

     

Program:  

1. Sociálne a bytové problémy 

 

K bodu 1) 

 

Uvoľnené byty 

1-izbový byt č. 4, 1. poschodie, ul. Eduarda Penkalu 879/9, Liptovský Mikuláš – odporúča 

primátor mesta prideliť xxxx xxxx a yyyy yyyy, ul. Žiarska xxx, Liptovský Mikuláš s dcérami 

xxxx a yyyy. 

1-izbový byt č. 2, prízemie ul. Pltnícka 4377, Liptovský Mikuláš – odporúča primátor mesta 

prideliť xxxx xxxx, Konská xxx, 03204  Konská  so synom  yyyy yyyy. 

Uznesenie komisie: akceptujeme návrh primátora mesta. Odporúčame, aby po uzatvorení 

nájomnej zmluvy rodina  xxxx požiadala o zmenu trvalého pobytu do Liptovského Mikuláša. 

Z prítomných členov komisie v počte tri  

Za:  3                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 

Komenského 1982/4 č. b.    –  uvoľnený byt odporúčame ponúknuť ako náhradné bývanie p.  

xxxx, byt č. 46 ul. Stodolova xxx, kde bol vydaný dňa 15.11.2016 Okresným súdom Liptovský 

Mikuláš  rozsudok o vyprataní mestského nájomného bytu z dôvodu nedoplatkov na nájomnom 

a službách spojených s užívaním bytu  ( istina vo výške 7 483 eur). Mesto Liptovský Mikuláš 

bolo zaviazané zabezpečiť rodine náhradné prístrešie. 

Pokiaľ p. xxxx náhradné bývanie odmietne ponúknuť byt ako náhradné bývanie p. yyyy, č.b. 

4, ul. Morušova xxx–  rozsudok Okresného súdu Liptovský Mikuláš zo dňa  12.12.2016 – 

z dôvodu nedoplatkov na nájomnom a službách spojených s užívaním bytu  ( istina vo výške 4 

825 eur). Mesto Liptovský Mikuláš bolo zaviazané zabezpečiť rodine náhradné prístrešie. 

Pokiaľ byt odmietne aj p. yyyyy prideliť byt rodine zzzz, ktorá býva v ubytovni mesta 

Liptovský Mikuláš s maloletým dieťaťom. Rodina zzzz už bola komisiou sociálnou a bytovou 

riešená. 

Z prítomných členov komisie v počte tri  

Za:  3                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 

 

xxxx xxxx – xxxx, nájomníčka mestského  bytu č. 18, Liptovský Mikuláš, E. Penkalu  xxx,  

dobrovoľne žiada o vypustenie z nájomnej zmluvy, pretože sa vydala a odsťahovala za 

manželom na inú adresu. Zároveň žiada, aby nájomníčkou bytu naďalej ostala jej matka p. xxxx 



xxxx a syn yyyy yyyy s manželkou zzzz. Yyyy yyyy doteraz v zmluve figuroval ako 

spoluužívateľ bytu. 

Uznesenie komisie: Odporúčame aby nájomníčkou bytu ostala p. xxxx xxxx. Yyyy yyyy 

s manželkou zzzz a deťmi a taktiež druhý syn p. xxxx xxxx – xxxx, yyyy yyyy ostanú  

spoluužívateľmi bytu. 

Z prítomných členov komisie v počte tri  

Za:  3                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 

 

Členovia komisie sociálnej a bytovej žiadajú o prekontrolovanie nájomníkov na ulici Pltníckej 

4377, mnohé rodiny majú prestavané kúpeľne. Boli tieto prestavby realizované so súhlasom 

mesta Liptovský Mikuláš ako majiteľa bytového domu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapísala: Antónia Majerová                                                 MUDr. Marta Voštináková 

    tajomníčka komisie                                                             predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 


