
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  12. septembra 2018 

 
 
Prítomní:  MUDr. Voštináková  Marta, Soňa Čupková, Ing. Sylvia Cukerová, Mgr. Ľubica 
Staroňová, Mgr. Miroslav Neset, Mgr. Antónia Majerová 
Ospravedlnený:  
  
Poradní členovia:  PhDr. Kata Piačková,  Ing. Janka Marcinková  
  
 Program : 
 
1. Žrebovanie do mestského nájomného bytu 
2. Návrh VZN o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie      
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
3. Problematika sociálna a bytová 
 
K bodu 1) 
Predsedníčka komisie SaB prizvala k žrebovaniu prítomných žiadateľov o mestský nájomný 
byt. Z pozvaných žiadateľov v počte 19 sa ich dostavilo 17. 
Členovia komisie  Soňa Čupková a Ing. Sylvia Cukerová   pripravili obálky k žrebovaniu a 
odovzdali ich predsedníčke komisie. 
Víťazom žrebovania o 2 –izbový byt č. 4 na adrese Hlboké xxx sa stala yyy Liptovský Mikuláš, 
s tromi deťmi. 
 
Predsedníčka komisie oboznámila víťaza žrebovania so všetkými právami a povinnosťami 
nájomcu mestského nájomného bytu. 
 
K bodu 2) 
Mgr. Majerová oboznámila členov komisie s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia 
o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí. Súčasné všeobecne záväzné nariadenie bolo potrebné zmeniť, 
nakoľko nadobudol účinnosť zákon č. 61/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony .Návrh všeobecne záväzného nariadenia je súčasťou zápisnice. 
Uznesenie: členovia komisie sociálnej a bytovej sa oboznámili s materiálom a odporúčajú 
jeho predloženie do mestskej rady a mestského zastupiteľstva. 
Z prítomných členov komisie v počte päť 
Za:  5                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 3) 
Na ulici xxx býva rodina yyy, ktorá patrila medzi neplatičov. Rozsudkom Okresného súdu 
Liptovský Mikuláš bolo rozhodnuté o vyprataní bytu bez možnosti bytovej náhrady. Rodina 
požiadala komisiu sociálnu a bytovú o možnosť naďalej bývať v byte, pretože majú štyri deti, 
z toho jedno zdravotne postihnuté. Komisia súhlasila a zaviazala rodinu k pravidelným 
splátkam dlhu a taktiež pravidelnej platbe nájomného. 
Rodina vyhlásila osobný bankrot a následne boli oddlžení.  



Niekoľko mesiacov rodina znovu neplatila nájomné, pretože obaja rodičia ostali bez práce.  
Dňa 10.09.2018 bolo komisii sociálnej a bytovej  doručené čestné vyhlásenie xxx a xxx  yyy, 
že sú obaja zamestnaní, prehlasujú, že všetky dlžoby voči mestu vyrovnali a žiadajú 
o možnosť naďalej užívať mestský nájomný byt, čestne prehlasujú, že budú pravidelne platiť 
nájom.  
Uznesenie: členovia komisie súhlasia, aby rodina xxx užívala byt, na každom zasadnutí 
komisie sociálnej a bytovej žiadajú predložiť stav konta (platobnú disciplínu). Omeškanie 
jednej platby bude mať za následok vypratanie z bytu.  
Z prítomných členov komisie v počte päť 
Za:  5                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
 
Na ulici xxx(Hlboké) sa uvoľnil 1-izbový byt č. xxx, na 1. poschodí po zomrelej  xxx. V čase 
úmrtia sa o starú matku starala jej vnučka xxx. V takomto prípade zákon umožňuje prechod 
nájmu bytu na osobu, ktorá so zomrelou zdielala spoločnú domácnosť a starala so o ňu. Pri 
kontrole dokladov bolo zistené, že pani xxx nemala platnú nájomnú zmluvu, takže k prechodu 
nájmu nemohlo dôjsť. 
Uznesenie: členovia komisie sociálnej a bytovej odporúčajú prideliť byt vnučke zomrelej xxx 
 a jej trom deťom.  
Z prítomných členov komisie v počte päť 
Za:  5                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
 
Na ulici xxx sa uvoľnil 1 izbový byt č. xxx na prízemí, členovia komisie sociálnej a bytovej 
odporúčajú primátorovi mesta prideliť byt xxx a xxx, yyy, Ružomberok, prechodne xxx 
Liptovský Mikuláš  
Z prítomných členov komisie v počte päť 
Za:  5                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
 
Na ulici xxx sa uvoľnil 2 izbový byt č. xx, členovia komisie sociálnej a bytovej odporúčajú 
primátorovi mesta prideliť byt  xxx a yyy z ulice xxx, Liptovský Mikuláš. 
Z prítomných členov komisie v počte päť 
Za:  5                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zapísala: Mgr. Antónia Majerová                                        MUDr. Marta Voštináková 

       tajomníčka komisie                                                             predsedníčka komisie 

 
 

 


