
Z Á P I S N I C A    č.  2 
 

z rokovania Komisie bývania MsZ  
dňa 25. 02. 2015  

 
 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
 Rokovaniu komisie predsedal MUDr. Ján Mihalečko, predseda komisie. 
 
Program rokovania: 
 
 
 
      1.   Prerokovanie podnetov nájomcov MMB Obrancov mieru 4. 

2. Prerokovanie žiadosti o výmenu bytu Jolany Žinčákovej v MMB. 
3. Prerokovanie žiadosti o výmenu bytu Ladislava Širochmana v MMB. 
4. Prerokovanie žiadostí o pridelenie  3 bytov do nájmu na Ul. obrancov mieru 4 

(MMB). 
5. Prerokovanie žiadostí o pridelenie  1 bytu do nájmu na Ul. staničnej 3. 
6. Prerokovanie žiadostí o predĺženie platnosti zmlúv o nájme obecných bytov. 
7. Rôzne aktuálne záležitostí. 

 
 
 

K bodu 1:  Prerokovanie podnetov nájomcov MMB Obrancov mieru 4. 
 
  
         Prítomní členovia komisie prerokovali podnety 35 nájomcov malometrážnych bytov na 
Obrancov mieru 4 na nájomníčku Jolanu Žinčákovú pre jej zlé správanie a záujem nájomcov, 
aby bola z malometrážnych bytov vysťahovaná. 
 
Stanovisko OHsM:   
         MsÚ ani SMM s.r.o. ako správca bytového domu neevidujú voči Jolane Žinčákovej  
nedoplatky za nájomný byt. Zmluvu o nájme bytu má platnú do 28. 02. 2015. MsÚ eviduje  
od Jolany Žinčákovej žiadosť o výmenu bytu, ktorého je nájomníčkou, za byt č. 18 - garsónku 
v nadstavbe. 
 
Komisia  na základe hlasovania: 
 
1.1. po predloženej informácii OHsM k nájomníčke Jolane Žinčákovej komisia konštatuje,  
       že nie je dôvod pre skončenie nájmu bytu, 
1.1.  navrhuje predĺženie platnosti zmluvy na dobu 6 mesiacov, 
 
Za:              5   hlasov 
Zdržal sa:    0  hlasov 
Proti:           0  hlasov 
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K bodu 2:  Prerokovanie žiadosti o výmenu bytu Jolany Žinčákovej v MMB. 
 
 
           Prítomní členovia komisie prerokovali žiadosť Jolany Žinčákovej  o výmenu bytu č. 73 
za voľný byt č. 18 v nadstavbe v spojitosti s prerokovaním podnetov 35 nájomcov a žiadosti 
Jolany Žinčákovej. 
 
Komisia  na základe hlasovania: 
 
2.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) 
       v Michalovciach do nájmu na dobu 6 mesiacov: 
 
byt č. 18 v nadstavbe - garsónku  žiadateľovi: 
 
Jolane Žinčákovej, Michalovce   
 
Za:              5   hlasov 
Zdržal sa:    0  hlasov 
Proti:           0  hlasov 
 

 
 

K bodu 3:    Prerokovanie žiadosti Ladislava Širochmana o výmenu bytu v MMB. 
         
 
           Prítomní členovia komisie prerokovali žiadosť Ladislava Širochmana  o výmenu bytu 
č. 53 za iný voľný byt.  
 
Komisia  na základe hlasovania: 
 
3.1. neodporúča primátorovi mesta výmenu bytu Ladislava Širochmana  
       na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach. 
 
Za:              5   hlasov 
Zdržal sa:    0  hlasov 
Proti:           0  hlasov 
 
 

 
K bodu 4:    Prerokovanie žiadostí o pridelenie  bytu do nájmu na Ulici  
                      Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach. 
 

     Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadostí žiadateľov o pridelenie    
do nájmu voľných 3 bytov  č. 12 v nadstavbe - 1,5 izbový, č. 23 v nadstavbe – garsónka,  
č. 66 pôvodný - garsónka  na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach. 
Mesto Michalovce ponúka  voľné  byty do nájmu.  Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 1.  
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    Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytov formou žrebovania. Do žrebovania 
boli zaradení žiadatelia, ktorí spĺňali kritéria VZN o podmienkach prideľovania nájomných 
bytov v bytovom dome na Ulici obrancov mieru 4. 
 
 
Za:             5 hlasov 
Zdržal sa:   0  hlasov 
Proti:          0  hlasov 
 
 
Komisia na základe žrebovania: 
 
4.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) 
       v Michalovciach do nájmu: 
 
byt č. 12 v nadstavbe – 1,5 izbový  žiadateľovi: 
Márií Stuľakovej, Michalovce   
 

 
byt č. 23 v nadstavbe – garsónka  žiadateľovi: 
Márií Hugecovej, Michalovce   
 
 
byt č. 66 pôvodný – garsónka  žiadateľovi: 
Eve Eľkovej, Michalovce   
 
 
 
 
K bodu 5:     Prerokovanie žiadostí o pridelenie  bytu do nájmu na Ulici   
                      Staničnej 3 v Michalovciach. 
 
 

     Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadostí žiadateľov o pridelenie  
do nájmu  voľného 1-izbového bytu č. 8 na Staničnej 3 v Michalovciach. Mesto Michalovce 
ponúka 1 voľný byt do nájmu.  Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 2.  

Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytov formou žrebovania. Do žrebovania 
boli zaradení žiadatelia, ktorí spĺňali kritéria VZN o podmienkach prideľovania nájomných 
bytov v bytovom dome na Ulici staničnej 3. 
 
Za:             5 hlasov 
Zdržal sa:   0  hlasov 
Proti:          0  hlasov 
 
Komisia  na základe žrebovania: 
 
5.1.   odporúča primátorovi mesta prideliť  na Staničnej 3 v Michalovciach do nájmu: 

 
byt č. 8 – jednoizbový  žiadateľovi: 
Elemírovi Kissovi, Michalovce   
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K bodu 6:   Prerokovanie žiadostí o predĺženie platností resp. obnovu zmlúv o nájme    
                    obecných bytov. 
                   
                    Mlynská 1,19,    .... .........................................   6 mesiacov 
                    Staničná 3 ....................................................... 12 mesiacov 
 
                       

  Prítomní členovia  komisie prerokovali predložené žiadostí žiadateľov o predlženie resp. 
obnovenie platnosti zmlúv o nájme bytov v uvedených bytových domoch. 

     Zo stanoviska Odboru  hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, 
žiadatelia uvedení v zozname spĺňajú podmienky na predĺženie resp. obnovenie zmlúv o nájme 
bytov. Zoznam žiadateľov o predĺženie platnosti zmlúv o nájme bytov tvorí príloha č. 3. 
 
 
Komisia  na základe hlasovania: 
 
 
6.1.  odporúča primátorovi mesta predĺžiť platnosť resp. obnovu zmlúv o nájme obecných   

     bytov žiadateľom uvedeným v prílohe č. 3, bez Elemíra Kissa. 
 
 
Za:              5  hlasov 
Zdržal sa:    0  hlasov 
Proti:           0  hlasov 

 
 
 
K bodu 7:   Rôzne aktuálne záležitosti  
 
 

1. MUDr. Ľubomír Rohoň informoval členov komisie bývania zo stretnutia poslancov 
MsZ za 1. volebný obvod s nájomcami bytov v bytovom dome na Obrancov mieru 4 
(malometrážne byty) v Michalovciach, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. 02. 2015. 
Niektorí nájomcovia mali požiadavku zriadiť tzv. vrátnicu v bytovom dome tak, ako 
tomu bolo v minulosti. Poukazovali tiež na to, že niektorí nájomníci sa nedôstojne 
správajú pod vplyvom alkoholu, preto navrhujú možnosť vytvorenia členov rady 
z nájomcov malometrážnych bytov. Nájomníci tiež požadovali, aby správca 
bytového domu Služby mesta Michalovce s.r.o. vo väčšom rozsahu odstraňoval 
nájomcami nahlásené poruchy.       

2. Ing. Jozef Doležal vedúci OHsM informoval členov komisie  bývania, že Mesto 
Michalovce malo záujem, aby na hlavnom vchode malometrážnych bytov bola 
služba. Po konzultácií zástupcu mesta na Úrade práce v Michalovciach bolo 
konštatované, že legislatívne úpravy neumožňuje zabezpečiť pracovníkov na túto 
prácu. Možnosťou je, že správca bytového domu zabezpečí pracovníkov na pracovnú 
zmluvu na náklady nájomcov. Údržba je vykonávaná v rozsahu a v súlade s plánom.  
Po vykonanej rekonštrukcií - zateplení bytového domu a výmene okien je predpoklad 
zníženia nákladov nájomcov na teplo. Mesto cestou správcu bytového domu 
vykonáva aj nadštandardné opravy, na prízemí bytového domu boli zriadené poštové 
schránky, vykonávajú sa opravy v bytoch aj formou výmeny zariadení.  VZN 
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o nájme bytov zatiaľ neupravuje vytvorenie členov rady z nájomcov bytov. 
Dôvodom na nepredĺženie platnosti zmluvy o nájme bytu môže byť to, že nájomca 
porušuje zmluvu o nájme bytu, osobitný predpis, alebo domový poriadok.     

 
 
 
V Michalovciach dňa 25. 02. 2015  
 
 
 
 
          Zapisovateľ:                                                                         MUDr. Ján Mihalečko 
     JUDr. Vasil Danko                                                                        predseda komisie 


