
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNE 

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

Zápisnica 
č.  7  zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej  zo dňa  27.september  2017 

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

1. Sociálne a bytové problémy 
 

  
 
 

K bodu 1).   

Na zasadnutí komisie sociálnej a bytovej 22.03.2017 odsúhlasili členovia komisie 
asanáciu rodinného domu na ulici Vrbickej č. 319/67 v Liptovskom Mikuláši, ktorého 
nájomníkom je pán xxx. Rodinný dom, ktorý je majetkom mesta, je v zlom technickom 
stave, hrozí preborenie strechy, ktorá môže ohroziť nájomníka. Predpokladom 
asanácie domu je náhradné ubytovanie pre pána xxx. Na ulici Komenského 1982/4 sa 
uvoľnila garsónka. 
Uznesenie komisie:  členovia komisie sociálnej a bytovej odporúčajú primátorovi 
mesta priame pridelenie bytu pre pána xxx a následne asanáciu domu. Asanáciu 
zabezpečí oddelenie správy bytov a nebytových priestorov. 
Z prítomných členov komisie v počte tri  
Za:  3                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
 
 Na ulici Jura Janošku 1876/2 v Liptovskom Mikuláši sa uvoľnil 2-izbový byt č. yyy. 
Žiadosť o pridelenie bytu vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš má podanú pani xxx 
so synom, ktorá je po rozvode manželstva nútená opustiť spoločnú domácnosť. 
Uznesenie komisie:  členovia komisie sociálnej a bytovej odporúčajú primátorovi 
mesta priame pridelenie bytu, nakoľko žiadateľka je dlhoročnou zamestnankyňou 
mesta 
Z prítomných členov komisie v počte tri  
Za:  3                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
 
Na zasadnutí komisie sociálnej a bytovej dňa 16.03.2016 – sa uzniesli členovia na 
nasledujúcom stanovisku: 



xxx – požiadal o uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt na adrese Hlboké yyy – v ktorom 
bývala p. yyy, stará matka žiadateľa, ktorá zomrela. 
Na byte je nedoplatok vo výške 3552 eur, nájomná zmluva je neplatná. Pán xxx žiada 
o uzatvorenie nájomnej zmluvy spolu s tetou yyyy. 
Bývalá manželka p. xxx – yyy býva spolu s deťmi na Športovej 1190/2 nájomná zmluva 
je neplatná, dlžoba  na byte je 4042 eur, pani xxx žiada tiež o nájomnú zmluvu. 
Stanovisko komisie: všetci žiadatelia musia pristúpiť k záväzkom – p. xxx splácať 
pravidelne počas obdobia 6-tich mesiacov dlžobu minimálme 60 eur + nájomné, p. yyy 
splátku dlžoby minimálne 40 eur 
Zzz  – splátku minimálne 40 eur + nájomné. 
Kontrola platobnej disciplíny po 6-tich mesiacoch, potom nájomné zmluvy na obdobie 
6-tich mesiacov. 
V opačnom prípade vysťahovanie z bytov. 
 
Dňa 22.09.2017 bolo na  mesto Liptovský Mikuláš doručené oznámenie od notárky 
JUDr. Geškovej o zastavení dedičského konania pre nemajetnosť nebohej   xxx. Na 
základe tohto oznámenia je možné zostávajúcu dlžobu po xxx odpísať. 
Uznesenie komisie: navrhujeme zaviazať xxx k pravidelným splátkam na dlžobe 
v byte na Športovej ulici 1190/2, kde žije bývalá manželka pána xxx a ich deti. 
V súčasnosti je dlžoba na byte 5 408 eur. Navrhujeme, aby obe strany okrem 
mesačného nájomného splácali dlžobu po 40 eur. 
Z prítomných členov komisie v počte tri  
Za:  3                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
 
Rodina  xxx, ktorá bola presťahovaná z pôvodného rodinného domu, ktorý bol 
majetkom mesta Liptovský Mikuláš na ulici yyy do rodinného domu na ulici Okružnej 
yyy, Liptovský Mikuláš žiada o vydanie súhlasu k trvalému pobytu do nového miesta 
bydliska. 
Uznesenie komisie: po predložení potrebných dokladov (podnájomné zmluvy, súhlas 
nájomníka firmy InDevel s.r.o., navrhujeme vydať súhlas k trvalému pobytu tým 
rodinným príslušníkom, ktorí sú v podnájomnom vzťahu) 
Z prítomných členov komisie v počte tri  
Za:  3                        Proti : 0                      Zdržal sa: 0 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala :  Mgr. Antónia Majerová                                    MUDr. Marta Voštináková  
                   tajomníčka komisie                                           predsedníčka komisie 
 


