
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  16. mája  2018 

 
 
 
Prítomní:  MUDr. Voštináková  Marta,  Mgr. Neset Miroslav, Ing. Silvia Cukerová, Mgr. Ľubica 
Staroňová, Mgr. Antónia Majerová 
Ospravedlnená:  Soňa Čupková  
Poradní členovia:  PhDr. Kata Piačková,  Ing. Janka Marcinková  
  
 Program : 

   1.  Problematika sociálna a bytová 
 
K bodu 1) 
Uvoľnili sa 2  byty osobitného určenia 
byt č. yyy na ulici Eduarda Penkalu 877/1, po xxx, odišli do zahraničia bez protokolárneho 
odovzdania bytu, v byte ostali osobné veci nájomníkov. Byt sme za prítomnosti rodinných 
príslušníkov otvorili a vyprázdnili. V súčasnosti sa byt rekonštruuje, pretože bol v zlom 
technickom stave. 
Byt č. yyy na ulici Pavla Štraussa 876/13, po rodine xxx. Byt taktiež nebol odovzdaný 
protokolárne, v byte ostali osobné veci. Na telefonickú otázku nášho technika kde sa 
nachádzajú kľúče od bytu mu bolo povedané p. yyy, že ich vyhodil do kontajnera. Byt je 
potrebné komisionálne otvoriť a keďže poznáme stav bytu, aj tento bude potrebné 
rekonštruovať.   
Uznesenie komisie: 
odporúčame uvedené byty prideliť žiadateľom 
byt č. yyy –  yyy a xxx z Priemyselnej č. 1 – p. yyy spĺňa svojím zdravotným postihnutím nárok 
na byt osobitného určenia 
byt č. yyy – xxx, klientke žijúcej v súčasnosti v zariadení opatrovateľskej služby mesta 
Liptovský Mikuláš, ktorá má vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, so stupňom 
odkázanosti 3. V prípade zhoršenia zdravotného stavu, môže byť p. xxx poskytnutá 
opatrovateľská služba. 
Z prítomných členov komisie v počte štyri 
Za:  4                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
V mesiaci jún sa uvoľnia nasledujúce byty 
byt osobitného určenia  1-izbový na ulici Eduarda Penkalu 879/9, č. b. 1 
1 –izbový byt č. yy na ulici Pavla Štraussa 876/11 
1-izbový byt č.yy   na ulici Komenského 1982/4 
Uznesenie komisie: 
Odporúčame primátorovi mesta nasledovné pridelenie bytov 
byt č.yy na ulici E. Penkalu 879/1 prideliť xxx, ktorá je ťažko zdravotne postihnutá, lekárske 
správy doložila, spolu s matkou yyy 
byt č. yyy na ulici P. Štraussa 876/11 prideliť p. xxx, klientke žijúcej v súčasnosti 
v zariadení  opatrovateľskej služby mesta Liptovský Mikuláš, ktorá má vydané rozhodnutie 
o odkázanosti na sociálnu službu, so stupňom odkázanosti 4. V prípade zhoršenia 
zdravotného stavu, môže byť p. xxx poskytnutá opatrovateľská služba. 
Byt č.yy na ulici Komenského 1982/4 prideliť p.xxx, ktorý po rozvode býva v útulku. P xxx je 
zamestnaný. 



Z prítomných členov komisie v počte štyri 
Za:  4                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov nás požiadalo o prehodnotenie žiadostí 
o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy k bytu, kedy nájomcovia prekračujú 3,5 násobok 
životného minima. V súčasnosti ešte tieto prípady predĺženia nájomnej zmluvy na obdobie 
jedného roka bez možnosti opakovaného nájmu nemáme ošetrené vo všeobecne záväznom 
nariadení mesta. 
Jedná sa o : 
Xxx a yyy , Pltnícka xxx, L. Mikuláš, nájomná zmluva uzavretá  s dobou nájmu do 30.04.2018, 
žiadosť si nájomcovia podali 25.04.2018 
Posudzované 2 dospelé osoby a jedno dieťa, kedy ich čistý priemerný príjem s daňovým 
bonusom predstavuje sumu yyy €. Bez daňového bonusu by to bolo yyy  €.Hranica 3,5 
násobku životného minima je 1503,95 €. 
 
xxx, Hviezdoslavova yyy, L. Mikuláš, nájomná zmluva uzavretá  s dobou nájmu do 30.06.2018, 
žiadosť si nájomca podal 02.05.2018. 
Posudzovaná je 1 dospelá osoba, jej čistý mesačný príjem je yyy €. Hranica 3,5 násobku 
životného minima je 698,18 €. 
Uznesenie komisie: 
Odporúčame uzatvoriť v oboch prípadoch nájomnú zmluvu na obdobie jedného roka bez 
možnosti opakovaného nájmu. 
Z prítomných členov komisie v počte štyri 
Za:  4                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
 
Poslankyňa za staré mesto Liptovský Mikuláš Ing. Silvia Cukerová  informovala o opakujúcich 
sa sťažnostiach na obyvateľov Sládkovičovej ulice č. 1309/1. Okolo bytovky je veľký 
neporiadok, bytovka je zdevastovaná.  
Obyvatelia žiadajú o riešenie situácie s neprispôsobivými občanmi. 
 
Predsedníčka komisie sociálnej a bytovej informovala členov komisie, že mesto získalo bývalý 
pavilón psychiatrie v areály LNsP Dr. Ivana Sodolu. Zámerom mesta je rekonštrukcia pavilónu 
na Zariadenie pre seniorov s kapacitou 36 miest. 
V súčasnosti rozpočet mesta nezahŕňa položku na začatie rekonštrukcie. Len projektová 
dokumentácia bude v hodnote 60 tis. €. Na samotnú rekonštrukciu môžeme získať úver zo 
štátneho fondu rozvoja bývania s úrokovou sadzbou 0,50 %. Na samotné vybavenie interiéru 
budeme potrebovať cca 500 000 €. 
Oddelenie projektového manažmentu bude sledovať výzvy k získaniu financií na vybavenie 
zariadenia, prípadne mesto pristúpi k uzatvoreniu úverovej zmluvy. 
K realizácii projektu  bude možné pristúpiť až v nasledujúcom roku. 
 
V súlade so Všeobecne záväzným nariadením č.1/2014/VZN o podmienkach prideľovania 
bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom, článok 2, ods.8) písm. 7 
Členovia komisie sociálnej a bytovej na svojom zasadnutí vyradili z evidencie 125 žiadateľov. 
Zoznam žiadateľov je súčasťou zápisnice.  
   
 
 
 
 
 

 

Zapísala: Mgr. Antónia Majerová                                        MUDr. Marta Voštináková 

       tajomníčka komisie                                                             predsedníčka komisie 


