
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNE 

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

Zápisnica 
č.  6  zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej  zo dňa  12. júla 2017 

 

 

Prítomní:  MUDr. Voštináková  Marta, Mgr. Ľubica Staroňová,  Ing. Silvia Cukerová, Soňa 

Čupková, Mgr. Miroslav Neset, Mgr. Antónia Majerová 

 

Poradní členovia:  PhDr. Kata Piačková, Ing. Janka Marcinková 

 

 Program : 

   

-  Žrebovanie do mestských nájomných bytov  

-  Sociálne a bytové problémy 

 

K bodu 1).  

Členovia  komisie sociálnej a bytovej  Soňa Čupková a Mgr. Miroslav Neset skontrolovali 

a pripravili obálky k žrebovaniu. 

 

K žrebovaniu  boli  prizvaní   žiadatelia  o jednoizbový byt č. yyy. na ul. Eduarda Penkalu 

877/1, prízemie, Liptovský Mikuláš (jedná sa o byt osobitného určenia) a jednoizbový byt č. 

yy na ulici Pavla  Štraussa č. 795/5, 3. poschodie, Liptovský Mikuláš 

Pozvaných bolo deväť  žiadateľov, zúčastnili sa šiesti 

Víťazom žrebovania sa stali:   

1- izbový byt č. 21 na ul. Eduarda Penkalu 877/1, prízemie, Liptovský Mikuláš –  xxx, 

Liptovský Mikuláš 

1- izbový byt č. 31 na ulici Pavla Štraussa 795/5,3.poschodie, Liptovský Mikuláš –  xxx, 

Liptovský Mikuláš 

 

Predsedníčka komisie pripomenula víťazovi žrebovania všetky práva a povinnosti nájomcu 

mestského nájomného bytu. 

 

Komisia sociálna a bytová navrhuje primátorovi mesta nasledovné priame pridelenia bytov: 

byt č. yyy – 2 izbový, Liptovský Mikuláš, Hlboké 20 prideliť žiadateľom     xxx a yyy Liptovský 

Mikuláš, Hlboké 

byt č. yyy – 1 izbový, Liptovský Mikuláš, Hlboké 3570/32 prideliť žiadateľke   Hlboké yyy 

V súčasnosti býva p. xxx v bunke, ktorú je potrebné hneď po presťahovaní zlikvidovať. 

byt č. yyy, 1. poschodie, 2 – izbový, Liptovský Mikuláš, Pltnícka 4377/1 prideliť žiadateľke 

xxx, Liptovský Mikuláš,  

Uznesenie komisie: Odporúčame vyššie uvedené   

Za:  5                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 2) 

 



Xxx a yyy - nájomníci 2- izbového bytu na ulici 1. mája 1913/113A požiadali písomnou formou 

primátora mesta o prenájom bytovej jednotky v rodinnom dome  súp. č. yyy na ulici 

Okoličianskej v Liptovskom Mikuláši. Žiadosť odôvodnili zlým zdravotným stavom svojho 

syna xxx, pre ktorého je bývanie na  ôsmom poschodí nevyhovujúce.  

Dňa 10.07.2017 sa na oddelení správy bytov a nebytových priestorov uskutočnilo stretnutie 

žiadateľov, zástupcov OSBaNP a sociálneho odboru, kde boli dohodnuté všetky podmienky 

nájmu. Záznam z  pracovného stretnutia je súčasťou tejto zápisnice. 

Uznesenie komisie:  Odporúčame primátorovi mesta odsúhlasiť  prenájom  bytovej jednotky 

v rodinnom dome č. 50 na Okoličianskej ulici, Liptovský Mikuláš, za podmienok, ktoré sú 

uvedené v zázname.  

Zároveň odporúčame udeliť výnimku a povoliť, aby mohla rodina počas rekonštrukcie bývať 

v pôvodnom byte na ulici 1. mája 1913/113A. Po presťahovaní bude súčasný byt odovzdaný 

mestu. 

Za:  5                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Antónia Majerová                                                 MUDr. Marta Voštináková 

    tajomníčka komisie                                                             predsedníčka komisie 

 

 


