
                MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNE 

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

 
Zápisnica 

    č.  2.  zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej  zo dňa  19.mája 2021 
                              
 
Prítomní:   MUDr. Marta Voštináková, MUDr. Alžbeta Smiešna, Ing. Lucia Cukerová, Marta 
Jančušová, Mgr. Ľubica Staroňová,  Mgr. Erika Sabaková 
Tajomníčka komisie:  Mgr. Antónia Majerová 
 
Program : 

1. Vyradenie žiadostí o pridelenie bytu z evidencie uchádzačov o byt vo vlastníctve mesta 
Liptovský Mikuláš v zmysle čl. 2 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Liptovský Mikuláš č. 3/2018/ VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve 
mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o podmienkach              
prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom – novela 
zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní  

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2017/VZN o úhradách, spôsobe určenia 
a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Liptovský Mikuláš v platnom znení 

4. Správa – Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských 
jaslí  Mikulášik, informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020 

5. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš na obdobie 2021- 2025 – 
fáza pripomienkovania 

6. Žrebovanie/ pridelenie uvoľnených mestských nájomných bytov rozhodnutím primátora 
mesta na základe schváleného návrhu v SaBK  

7. Rôzne 
 
Predsedníčka komisie sociálnej a bytovej privítala členov komisie, ospravedlnila Ing. 
Cukerovú, ktorá sa na zasadnutí komisie zúčastní z dôvodu pracovného vyťaženia neskôr. 
Predsedníčka komisie oboznámila členov s programom zasadnutia, ktorý členovia odsúhlasili 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 5 členov 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
K bodu 1) 
V súlade so  Všeobecne záväzným  nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 3/2018/ VZN 
o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom, 
čl. 2 ods. 7 komisia sociálna a bytová vyradila z evidencie žiadateľov, ktorí si nesplnili 
povinnosť a nepreukázali výšku príjmu za kalendárny rok 2020. 
Zo zoznamu bolo vyradených 127 žiadateľov, ich zoznam je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zápisnice. 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 5 členov 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 



K bodu 2)  
Členka komisie sociálnej a bytovej a vedúca odboru sociálneho Mgr. Erika Sabaková 
predniesla Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš VZN č.   
/2021/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš 
určených na nájom – novela zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní. 
Návrh menovaného všeobecne záväzného nariadenia už bolo predložené na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva v marci 2021, návrh nebol poslancami mestského zastupiteľstva 
schválený. 
Mgr. Staroňová: návrh by bol prešiel, keby sa akceptoval pozmeňovací návrh poslankyne Ing. 
Cukerovej, ktorá žiadala zapracovať zmenu podmienok žrebovania v období núdzového stavu, 
a to, aby sa mohlo žrebovať bez účasti žiadateľov. Pani Staroňová je názoru, že táto zmena 
by mala byť v novom VZN akceptovaná.  
Navrhla, aby sa k téme členovia komisie vrátili za prítomnosti Ing. Cukerovej 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 5 členov 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3) 
Členka komisie sociálnej a bytovej a vedúca odboru sociálneho Mgr. Erika Sabaková 
predniesla Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  č. 9/2017/VZN o úhradách, spôsobe určenia  
a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský 
Mikuláš v znení VZN č.9/2018/VZN a VZN č. 1/2020/VZN. Dôvodom zmeny je úprava adresy 
komunitného centra, nakoľko sa bude sťahovať do nových priestorov.  
Schválenie zmeny mestským zastupiteľstvom je jedným z predpokladov pre následnú 
registráciu do registra sociálnych služieb. 
Ďalšie zmeny sa týkajú skutočností, ktoré priniesla prax, ako napríklad zosúladenie pracovnej 
doby s nocľahárňou, práčovňou. 
Členovia komisie sociálnej a bytovej uvedený návrh odporučili na prerokovanie do mestského 
zastupiteľstva  dňa 10.06.2021 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 5 členov 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4) 
Členka komisie sociálnej a bytovej a vedúca odboru sociálneho Mgr. Erika Sabaková 
predniesla správu Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských 
jaslí  Mikulášik, informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020. 
Túto správu predkladáme každoročne, prezentuje sa v nej práca odboru, detských jaslí, 
komunitného centra a ZPS a DSS, taktiež plnenie komunitného plánu sociálnych služieb. 
V roku 2020 sme zaznamenali pokles vo všetkých činnostiach v rámci sociálnych služieb, 
napr. v rámci opatrovateľskej služby  sa stav opatrovateliek znížil o desať. Zaznamenali sme 
tiež menej žiadostí o umiestnenie klientov v zariadení. V spojitosti s pandémiou COVID 19 boli 
zatvorené aj detské jasle Mikulášik.  
V detských  jasliach poskytujeme služby pre deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov. 
Členovia komisie sociálnej a bytovej boli so správou oboznámení, uvedenú správu odporučili 
na prerokovanie do mestského zastupiteľstva  dňa 10.06.2021 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 5 členov 
Za: 5 



Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
K zasadnutiu komisie sociálnej a bytovej sa pripojila Ing. Cukerová. Členovia komisie sa vrátili 
k bodu 2 a to k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš VZN č.   / 
2021/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených 
na nájom – novela zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 
bývaní. 
Členovia komisie sociálnej a bytovej navrhujú upraviť v Čl. 3 v bode g) nasledovne ..... 
vynechať slovo viacnásobné, spojenie vyžrebovaného bytu - nahradiť spojením prideleného 
bytu. 
Ďalej členovia komisie sociálnej a bytovej navrhujú prekonzultovať s odborom právnym v Čl. 
3 bod (1) a bod (5) – podmienky prideľovania bytov rozhodnutím primátora mesta – priame 
pridelenie bytu a pridelenia bytov žrebovaním, nakoľko text v súčasnom všeobecnom 
záväznom nariadení nie je dostatočne jasný. 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 6 členov 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
K bodu 5) 
Mgr. Erika Sabaková informovala členov komisie o spracovaní Komunitného plánu sociálnych 
služieb mesta Liptovský Mikuláš na obdobie 2021 – 2025. Komunitný plán je spracovávaný 
v súčinnosti s Miestnym občianskym združením Horný Liptov. Je rozdelený do šiestich častí 
1.Úvod, 2. Strategické dokumenty a legislatíva, 3. Situačná analýza mesta Liptovský Mikuláš, 4. 

Strategická časť, 5. Implementačná časť, 6. Prílohy. 
Komunitný plán je spracovaný v štyroch pracovných skupinách – seniori, osoby so zdravotným 
postihnutím, rodina s deťmi a mládežou v ohrození, marginalizované skupiny, rómovia, 
občania bez prístrešia. 
Komunitný plán je zameraný na komunitný rozvoj sociálnych služieb na území mesta. 
Jedná sa o materiál, ktorý má viac ako 40 strán, členom komisie bol zaslaný link, kde si môžu 
materiál naštudovať. 
Členovia komisie sociálnej a bytovej  odporučili materiál na prerokovanie do mestského 
zastupiteľstva  dňa 10.06.2021 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 6 členov 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
P. Jančušová: v Demänovej sa nachádza administratívna budova, ktorá je vo vlastníctve VÚC 
Žilina, o budovu sa stará stredná polytechnická škola. Budova by bola ideálna buď na 
zariadenie pre seniorov alebo na iné sociálne účely. Dáva na zváženie, či by nebolo vhodné 
jednať s VÚC Žilina o tejto budove 
 
K bodu 6) 
Členovia komisie sociálnej  a bytovej schválili na svojom zasadnutí nasledovné pridelenia 
uvoľnených bytov: 
 
 
 
-  xxxxxx, mesto Liptovský Mikuláš, 2 izbový byt č. 10, Eduarda Penkalu 878/7, Liptovský 
Mikuláš  
Uznesenie KSaB: 



Z počtu 6 členov 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
- xxxx  3 deti, Kláštorná 115/63, Liptovský Mikuláš, 2 izbový byt č. 19, Pavla Štraussa 762/4, 
Liptovský Mikuláš 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 6 členov 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
-  xxxx , mesto Liptovský Mikuláš,1 izbový byt č. 2, Pavla Štraussa  876/7, Liptovský Mikuláš 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 6 členov 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
- xxxx,  Smižany, Nálepkova č. 21(žije v LM), 2 izbový byt č. 33, Pavla Štraussa 
876/13,Liptovský Mikuláš 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 6 členov 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
- xxxxx, Nábr. Dr.  A. Stodolu 1785/40, Liptovský Mikuláš, 3 izbový byt č. 20, Hviezdoslavova 
č. 1871/2, Liptovský Mikuláš 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 6 členov 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
- xxxxx, V. Kunu 722/18, Liptovský Mikuláš, 1 izbový byt č. 27, Hviezdoslavova 1871/2, 
Liptovský Mikuláš 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 6 členov 
Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
 
- xxxxx Športová 1190/4, Liptovský Mikuláš, 1 izbový byt č. 9, Eduarda Penkalu 879/9, 
Liptovský Mikuláš 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 6 členov 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
- xxxx, Lounská 629/2, Liptovský Mikuláš, 1 izbový byt č. 28, Eduarda Penkalu  877/5, 
Liptovský Mikuláš 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 6 členov 



Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
 
- xxxx Hradišská  626/4, Liptovský Mikuláš, 2 izbový byt č. 19, Eduarda Penkalu 880/19, 
Liptovský Mikuláš 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 6 členov 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
 
- xxxxx , Hlboké  3571/33, Liptovský Mikuláš, 3 izbový byt č. 111/II, Hlboké  3570/32, Liptovský 
Mikuláš, 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 6 členov 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
- xxxxx, Hlboké 4322/46, Liptovský Mikuláš, 2 izbový byt č. 9, Športová 1190/4, Liptovský 
Mikuláš, (byt bude uvoľnený po Ladislava Balážová, Dušan Baláž 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 6 členov 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 7) 
Členovia komisie sociálnej  a bytovej žiadajú aby boli bunky v Hlbokom po rodine p. xxxx  p. 
xxxx  odstránené, hneď ako sa naťahujú do pridelených bytov. 
O kontrolu likvidácie buniek žiadajú zamestnancov oddelenia správy bytov a nebytových 
priestorov v súčinnosti s MOPS. O situácii žiadajú byť členovia komisie informovaní na naj-
bližšom zasadnutí komisie sociálnej a bytovej. 
Uznesenie KSaB: 
Z počtu 6 členov 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Antónia Majerová                                        MUDr. Marta Voštináková 
       tajomníčka komisie                                                             predsedníčka komisie 
 

 


