
, 
 
 
 

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 23.09.2015                                      č. 4/2015 
 
 
Miesto rokovania: Mestský úrad, malá zasadačka 
 
Prítomní: PhDr. Anna Lazorčáková, MUDr. Benková Marta,  Mgr. Ľudmila Stašáková,  
                  Mgr. Peter Hrebík, Ing. Mikuláš Jura, Ing. Ľudmila Murcková 
 
Neprítomní: Anna Kesselová, Mgr. Soňa Gaborčáková, Ing. Mikuláš Jura  
 
Prizvaní: Mgr. Ján Tomus, Mária Motýľová, Ing. Aleš Solár 
 
 
Program:  
 
 
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania  
 
2. Prerokovanie žiadostí o nájomné byty v súlade s kritériami pre zaradenie do žrebovania  
    o pridelenie nájomného mestského bytu 
 
3. Parkovacie miesta pre občanov s ŤZP                              
     
4. 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. Soňa Gaborčáková, ktorá sa ospravedlnila a Ing. 
Mikuláš Jura. Predsedníčka predniesla návrh upraveného programu, ktorým sa zasadanie 
komisie bude riadiť, a to v bode 2. Informácia o novopostavených bytových domoch na 
sídlisku Východ a o spracovaných žiadostiach žiadateľov o nájomné byty. 

 



  
 
HLASOVANIE  
počet členov komisie:  7 
prítomní:   4 
hlasovali za:                        PhDr. Anna Lazorčáková, MUDr. Marta Benková, Mgr.Peter  
                                              Hrebík, Mgr. Ľudmila Stašáková,  
hlasovali proti:  0   
hlasovania sa zdržali:  0   
 
Prijaté uznesenie: 
Komisia schválila navrhnutý program a odporúča postupovať v zmysle predloženého návrhu. 
 
K bodu č. 2: Prerokovanie žiadostí o nájomné byty v súlade s  kritériami pre zaradenie do  
                      žrebovania o pridelenie nájomného mestského bytu. 
 
Mgr. Tomus vedúci oddelenia informoval členov komisie o počte žiadosti  a o spracovaných 
informáciách, ktoré žiadatelia uviedli v žiadostiach o mestské nájomné byty 
v novopostavených bytových domoch na sídlisku Východ. Informoval členov komisie 
o možnom termíne kolaudácie a následného termínu prideľovania – žrebovania jednotlivých 
bytov a o predpokladanej výške  stanoveného nájomného.   
 
V lokalite na Sídlisku Východ   bude  po kolaudácii k dispozícii: 
8 jednoizbových bytov s podlahovou výmerou 31,54 m² 
8 jednoizbových bytov s podlahovou výmerou 39,52 m² 
6 dvojizbových bytov s podlahovou výmerou 45,75 m² 
8 dvojizbových bytov s podlahovou výmerou 53,82 m². 
 
HLASOVANIE  
počet členov komisie:  7 
prítomní:   4 
hlasovali za:                        PhDr. Anna Lazorčáková, MUDr. Benková Marta, Mgr.Peter  
                                              Hrebík, Mgr. Ľudmila Stašáková,  
hlasovali proti:  0   
hlasovania sa zdržali:  0   
 
Prijaté uznesenie: 
Komisia  berie na vedomie informácie o  nájomných bytoch a odporúča vedúcemu oddelenia 
sociálnych vecí bytovej politiky a zdravotníctva dopracovať  spracovanie žiadostí o pridelenie 
nájomných bytov v súlade s VZN č. 6, čl. 6 tak, aby v prehľade žiadateľov boli zapracované 
všetky kritéria VZN. 
 
 
K bodu č. 3: Parkovacie miesta pre občanov s ŤZP 
 
     Po preverení informácií k žiadosti o parkovacie miesto pre pani Máriu Tomášovú, bytom 
Za vodou 1, členovia komisie, s prihliadnutím na splnenie kritérií o pridelenie parkovacieho 
miesta, odporúčajú prideliť parkovacie miesto na parkovisku ulici Za vodou 1 pre motorové 
vozidlo Citroen Berlingo s poznávacou značkou SL 535 AT. 
     



HLASOVANIE  
počet členov komisie:  7 
prítomní:   4 
hlasovali za:                        PhDr. Anna Lazorčáková, MUDr. Marta Benková, Mgr.Peter  
                                              Hrebík,  Mgr. Ľudmila Stašáková,  
hlasovali proti:  0   
hlasovania sa zdržali:  0 
   
     Prijaté uznesenie: 
Komisia odporúča, podľa predloženej žiadosti, prideliť parkovacie miesto Márii Tomášovej, 
bytom Za vodou č. 1. 
 
     Na záver predsedníčka komisie poďakovala všetkým za účasť a ukončila rokovanie. 
 
 
 
Stará Ľubovňa 25.09.2015                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               PhDr. Anna Lazorčáková 
              predseda komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z a p í s a l : Ing. Ľudmila Murcková 
 
Mgr. Ľudmila Stašáková, členka komisie a overovateľka zápisnice 
 
Príloha: Prezenčná listina 


