
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  17. januára 2018 

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

   
- Návrh akčného plánu PHSR pre roky 2018-2020 – materiál sa predkladá na MsZ 
- Oboznámenie o zámere mesta – uchádzať sa o financie z eurofondov na výstavbu 

Nového Komunitného centra v Hlbokom  
- Problematika bytová – uvoľnené byty v časti Hlboké 
- Problematika v oblasti sociálnej 
 

K bodu1) 
RNDr. Michaela Schlegerová – špecialista oddelenia projektového manažmentu predložila 
správu – Návrh akčného plánu na roky 2018-2020  Programu hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2030 
Uznesenie komisie: predložený materiál berieme na vedomie  
Z prítomných členov komisie v počte  tri 
Za:  3                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
(Správa tvorí prílohu zápisnice) 
 
K bodu2) 
Ing. Jana Kormaníková –vedúca oddelenia projektového manažmentu predložila správu – 
Návrh na schválenie spolufinancovania „Novostavba komunitného centra v meste Liptovský 
Mikuláš“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014-2020 
Uznesenie komisie: predložený materiál berieme na vedomie  
Z prítomných členov komisie v počte  tri 
Za:  3                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
(Správa tvorí prílohu zápisnice) 
 
K bodu3) 
Uvoľnené byty 
V mestskej časti Vrbica – Hlboké boli na základe rozsudku Okresného súdu Liptovský Mikuláš  
uvoľnené dva byty po neplatičoch 
garsónka  č. 13 na ul. Športovej 1190/1 – prízemie a 2-izbový byt č. 43 na adrese Hlboké 
4321/43 
Uznesenie komisie: odporúčame primátorovi mesta prideliť  
garsónku č. 13 žiadateľom o  byt xxx a yyy, ktorí obývajú bunku v Hlbokom. Žiadosť majú od 
roku 2013, pán yyy je vážne chorý a bunka nemá vodu, sociálne zariadenie. 
2- izbový byt č. 43 na adrese Hlboké 4321/43 prideliť xxx a yyy ktorí neoprávnene užívajú 1- 
izbový mestský byt na ulici xxx, Liptovský Mikuláš. Problém s rodinou sa rieši od roku 2016, 



napriek platnému rozsudku a exekučnému príkazu sa nepodarilo rodinu z bytu vysťahovať. 
Dlžoba voči mestu na užívaný byt (bez nájomnej zmluvy) je k 31.12.2017 vo výške  4 853,82 
eur. Časti zápisníc z roku 2016 s návrhmi riešenia situácie tvoria prílohu zápisnice. 
V prípade, že rodina opätovne odmietne opustiť byt na Hurbanovej ulici navrhujeme 
konzultovať situáciu s advokátskou kanceláriou JUDr. Ivana Fiačana a žiadať o urýchlenú 
zmenu exekútora a vysťahovanie  rodiny. 
Uvoľnený byt v Hlbokom 4321/43 dať potom do žrebovania 
Z prítomných členov komisie v počte tri  
Za:  3                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
 
Na ulici  Eduarda Penkalu 877/1, Liptovský Mikuláš býva v obytnom dome postavenom za 
pomoci FŠRB p. xxx s dcérou yyy, ktoré majú podanú žiadosť o výmenu bytu, z dôvodu 
prekročenia povolenej hranice príjmu  (3, 5 násobok životného minima). Pri predlžovaní 
nájomnej zmluvy zákon v takom prípade nedovoľuje opakované predĺženie nájomnej zmluvy. 
Byty na ulici 1. mája 1913/113 nepodliehajú kontrole výšky príjmu, pretože nepodliehajú 
kritériám určených FŠRB. 
Uznesenie komisie: odporúčame primátorovi mesta prideliť  
rodine xxx uvoľnený 2-izbový byt č. 48 na 8. poschodí na ul. 1. mája 1913/113A, Liptovský 
Mikuláš, čím by sme umožnili rodine, ktorá je bezproblémová a platiaca, naďalej bývať 
v mestskom nájomnom byte 
Z prítomných členov komisie v počte tri  
Za:  3                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
 
Na ulici Eduarda Penkalu 877/5 sa uvoľnil 1-izbový byt č. 30 na 3. poschodí 
Uznesenie komisie: odporúčame primátorovi mesta prideliť uvoľnený byt rodine yyy, ktorá 
býva v  ubytovni mesta Liptovský Mikuláš, spolu s dvojročným dieťaťom. Bola im udelená 
výnimka zo smernice - dieťa sa im narodilo keď v ubytovni už bývali.  
Z prítomných členov komisie v počte tri  
Za:  3                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
 
 
K bodu4)  
Na zasadnutí komisie sociálnej a bytovej dňa 27.9.2017 členovia odporučili asanáciu domu na 
ulici Vrbickej č. 319/67, kvôli zlému technickému stavu.  
Uznesenie komisie: navrhujeme začať vybavovať dokumentáciu na búracie práce, po 
konzultácii s Bc. Kanderom , ktorý informoval o stanovisku statika. 
Z prítomných členov komisie v počte tri  
Za:  3                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
Počas roka 2017 bola na oddelení sociálnom a bytovom opakovane riešená rodina xxx, ktorá 
býva v mestskom nájomnom byte č. yy na ulici Pavla Štraussa 876/13. 
Uznesenie komisie: k náprave v rodine nedošlo – navrhujeme postupovať tak, ako bolo 
navrhnuté v správe  z previerky v rodine dňa 30. októbra 2017. (Správa tvorí prílohu zápisnice) 
Z prítomných členov komisie v počte tri  
Za:  3                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
V januári 2018 končí nájomná zmluva k bytu č. yy na ulici Nábrežie 4. apríla 4066/30 
v Liptovskom Mikuláši, ktorého nájomníčkou je xxx Pani xxx doložila oznámenie z Daňového 
úradu Liptovský Mikuláš o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k 30.06.2018. 
Z uvedeného dôvodu nemôže k žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu 
doložiť príjmy za kalendárny rok 2017 a žiada o možnosť predĺženia lehoty.  



Uznesenie komisie: súhlasíme, aby nájomná zmluva bola xxx predĺžená do 31.7.2018 a ďalej 
sa potupovalo v súlade s Občianskym zákonníkom 
Z prítomných členov komisie v počte tri  
Za:  3                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 

 
 
Na ulici Eduarda Penkalu č. 878/7 v dvojizbovom byte č. yy býva rodina xxx spolu so štyrmi 
deťmi. Pán xxx dôsledkom choroby prišiel o prácu, pani yyy je doma –poberá príspevok na 
opatrovanie, jedno z detí je ťažko zdravotne postihnuté. Za obdobie, kedy pán yyy nepracoval 
vznikla rodine dlžoba vo výške 2819,05 eur. Mesto Liptovský Mikuláš podalo na rodinu žalobu. 
Okresný súd vydal rozsudok, ktorý v súčasnosti nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť – 
vypratať rodinu z bytu - bez náhradného bývania. Nájomnú zmluvu sme neobnovili, práve 
z dôvodu dlžoby na nájme a službách spojených s užívaním bytu. 
V decembri 2017 sa pán xxx zamestnal, rodina uhradila nájom a taktiež 100 eur z dlžoby, 
s prísľubom, že budú platiť pravidelne nájom a splácať dlžobu, v prípade že ešte dostanú 
šancu ostať v byte. 
Uznesenie komisie:  navrhujeme vzhľadom na zdravotný stav dieťaťa ponechať rodinu v byte 
kontrolovať tri mesiace platobnú disciplínu a na zasadnutí komisie sociálnej a bytovej v apríli 
bude rozhodnuté ako postupovať ďalej. Nájomnú zmluvu neuzatvárať, rodinu upozorniť, pokiaľ 
budú mať možnosť nájsť si komerčné bývanie. 
Za:  3                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zapísala: Mgr. Antónia Majerová                                        MUDr. Marta Voštináková 

       tajomníčka komisie                                                             predsedníčka komisie 

 
 

 


