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MESTO STARÁ ĽUBOVŇA 
 
 
 

Z á p i s n i c a 
 

z rokovania Komisie sociálnych vecí, rodiny, bytovej politiky a zdravotníctva pri MsZ 
v Starej Ľubovni 

      zo dňa 05.11.2015                                      č. 5/2015 
 
 
Miesto rokovania: Mestský úrad, malá zasadačka 
 
Prítomní: PhDr. Anna Lazorčáková, MUDr. Benková Marta,  Mgr. Soňa Gaborčáková  
                  Mgr. Peter Hrebík, Ing. Ľudmila Murcková 
 
Neprítomní: Anna Kesselová, Mgr. Ľudmila Stašáková, Ing. Mikuláš Jura  
 
Prizvaní: Mgr. Ján Tomus, Mária Motýľová 
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania      
            
2. Preskúmanie   opodstatnenosti  žiadostí o pridelenie bytu v zmysle   § 22 ods.3  zákona  
    č. 443 / 2010 Z.z.  o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní  a  kritérií pre  
    prideľovanie mestských bytov, uvedené v čl. 6 VZN a odporúčanie  žiadateľov    
    primátorovi Mesta  na pridelenie  nájomných  bytov.             
     
3. Rôzne  
 
 
K bodu č. 1: Otvorenie a schválenie programu rokovania 
 
     Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie PhDr. Anna Lazorčáková, 
privítala prítomných a skonštatovala, že na rokovaní komisie sú prítomní piati členovia. Nie je 
prítomná pani Anna Kesselová, Mgr. Ľudmila Stašáková , ktorá sa ospravedlnila a Ing. 
Mikuláš Jura. Predsedníčka predniesla návrh upraveného programu, ktorým sa zasadanie 
komisie bude riadiť, a to v bode 2. preskúmanie   opodstatnenosti  žiadostí o pridelenie bytu 
v zmysle   § 22 ods.3  zákona č. 443 / 2010 Z.z.  o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 
bývaní  a  kritérií pre prideľovanie mestských bytov, uvedené v čl. 6 VZN a odporúčanie  žiadateľov   
primátorovi Mesta  na pridelenie  nájomných  bytov.  
 
 

 



HLASOVANIE  
počet členov komisie:  7 
prítomní:   4 
hlasovali za:                        PhDr. Anna Lazorčáková, MUDr. Marta Benková, Mgr.Peter  
                                              Hrebík, Mgr. Soňa Gaborčáková,  
hlasovali proti:  0   
hlasovania sa zdržali:  0   
 
Prijaté uznesenie: 
Komisia schválila navrhnutý program a odporúča postupovať v zmysle predloženého návrhu. 
 
K bodu č. 2: Preskúmanie   opodstatnenosti  žiadostí o pridelenie bytu v zmysle   § 22 ods.3  
                      zákona č. 443 / 2010 Z.z.  o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 
                      a  kritéri pre prideľovanie mestských bytov, uvedené v čl. 6 VZN a odporúčanie  
                      žiadateľov  primátorovi Mesta  na pridelenie  nájomných  bytov.  
 
     V súlade s článkom  5. VZN č. 6, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania 
a spravovania mestských bytov v meste Stará Ľubovňa (ďalej len VZN) Komisia 
sociálnych vecí, rodiny, bytovej politiky a zdravotníctva ako poradný orgán primátora 
Mesta preskúmala  opodstatnenosť 66 žiadostí o pridelenie bytu v zmysle   § 22 ods.3  zákona č. 443 
/ 2010 Z.z.  o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní  a  kritérií pre prideľovanie 
mestských bytov, uvedené v čl. 6 VZN a  navrhla   primátorovi Mesta prideliť  nájomné byty  
nasledovne:   
 
1-izbový s menšou podlahovou plochou: 7. žiadateľom, ktorí žijú  bez ďalších členov  
 
1-izbový s väčšou podlahovou plochou: 7. žiadateľom, ktorí žijú spolu s ďalším členom 
  domácnosti (manžel, prípadne jedno dieťa)  
  
2 – izbový 14. žiadateľom ktorí žijú  minimálne s dvomi členmi domácnosti. Zoznam 
Komisiou doporučených žiadateľov  s posúdením kritérií Komisia prostredníctvom tajomníka 
Komisie predloží primátorovi.  

Keďže ide  o prvé  prideľovanie bytov v novopostavených bytových domoch, Komisia 
navrhuje, aby do žrebovania bol zaradený len presný počet žiadateľov t.j. 7 žiadateľov 
o jednoizbový byt s menšou podlahovou plochou; 7 žiadateľov o jednoizbový byt s väčšou 
podlahovou plochou a 7 žiadateľov o 2- izbový byt.   Žrebovanie by tak  prebehlo  v rozsahu 
výberu poschodia. Zároveň  Komisia odporúča,  aby pred konečným pridelením bytov bola 
povinnosť žiadateľov preukázať pravdivosť údajov uvedených v žiadosti minimálne čestným 
vyhlásením žiadateľov.  
 
 
HLASOVANIE  
počet členov komisie:  7 
prítomní:   4 
hlasovali za:                        PhDr. Anna Lazorčáková, MUDr. Benková Marta, Mgr.Peter  
                                              Hrebík, Mgr. Soňa Gaborčáková,  
hlasovali proti:  0   
hlasovania sa zdržali:  0  
 
  
 



Prijaté uznesenie: 
Na základe preskúmania žiadosti o pridelenie nájomných bytov Komisia odporúča 
primátorovi  Mesta prideliť  nájomné byty  28 žiadateľom, ktorí splnili všetky podmienky a to 1-
izbový s menšou podlahovou plochou: 7. žiadateľom, ktorí žijú  bez ďalších členov 
domácnosti; 1-izbový s väčšou podlahovou plochou: 7. žiadateľom, ktorí žijú spolu s ďalším 
členom domácnosti 2–izbový 14. žiadateľom ktorí žijú  minimálne s dvomi členmi 
domácnosti a zaradiť ich do žrebovania v rozsahu určenia  čísla bytu- poschodia. Zároveň  Komisia 
odporúča, aby pred konečným pridelením bytov bola povinnosť žiadateľov preukázať 
pravdivosť údajov uvedených v žiadosti minimálne čestným vyhlásením žiadateľov.  
 
     Na záver predsedníčka komisie poďakovala všetkým za účasť a ukončila rokovanie. 
 
 
 
 
 
 
 
Stará Ľubovňa 16.11.2015       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
 
 
 
                                                               PhDr. Anna Lazorčáková 
              predseda komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z a p í s a l : Ing. Ľudmila Murcková 
 
Mgr. Peter Hrebik overovateľ zápisnice  
 
Príloha: Prezenčná listina 
 
                                   
 


