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MESTSKÉ ZASTUPITECSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITECSTVA
zo dňa 11. 02. 2019

číslo

/2019

K bodu: Personálne otázky:

Návrh na zriadenie komisie mestského zastupitetstva sociálnej a bytovej,
votba predsedu a členov

Mestské

zastupiteľstvo

konštatuje, že
a) dňa 10. 12. 2018 bola uznesením Č. 82/2018 mestského zastupitelstva v Lipovskom
Mikuláši zriadená komisia na ochranu verejného záujmu.

II.

zriaďuje
komisiu mestského zastupitelstva:
komisia sociálna a bytová

III. schvatuje
zloženie komisiu mestského zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši nasledovne:

a) Komisia sociálna a bytová:
1.

MUDr. Marta Voštináková

2.

Soňa Čupková

—

predseda
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3.
4.
5.

PhDr. Kata Piačková.
MUDr. Alžbeta Smíešna
Mgr. Ľubíca Staroňová

Tajomník: Mgr. Antónia Majerová

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta
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Dóvodová správa

Důvody na zriadenie sociálne] a bytovej komísie:
odporúča primátorovi mesta žiadatel‘ov do žrebovania o mestské nájomné byty;
navrhuje primátorovi mesta priame pridelenie bytu;
navrhuje riešenia pri problémových klientoch;
odporúča asanácie bytov a nelegálnych buniek;
navrhuje riešenie nepredvídaných situácií vyplývajúcich z praxe na základe podnetov užívaterov
bytov (st‘ažnosti, vypratávania....);
rozhoduje o prechode nájmov bytov;
rozhoduje o spoločnom nájme bytov;
odporúča oddeleniu bytov a nebytových priestorov pri nájomcoch, ktorí mali právoplatné súdne
vypratanie bytu z titulu neplatenia a pohľadávku v plnej výške uhradili, či möžu užívatelia byt naďalej
užívat‘;
každoročne rozdetuje financie z rozpočtu mesta grantová výzva v zmysle príslušného VZN.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

—

Pokial‘ sociálna a bytová komisia nebude pracovat‘ hrozí únik nájomného pri obsadzovaní
uvol‘nených bytov. Sociálna
a bytová komisia zabezpečovala žrebovania alebo pridelenia
bezprostredne po uvol‘není bytov. Bude potrebné zmenit‘ VZN Č. 312018NZN o podmienkach
pridel‘ovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš. Bude potrebné zmenit‘ VZN Č.
15/2O16NZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš.
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