
Z Á P I S N I C A    č.  5 
 

z rokovania Komisie bývania MsZ  
dňa 25. 05. 2016  

 
 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
 Rokovaniu komisie predsedal MUDr. Ján Mihalečko, predseda komisie. 
 
Program rokovania: 
 

1. Prerokovanie žiadosti o pridelenie 1 bytu do nájmu na Ul. obrancov mieru 4    
      (MMB). 
2. Prerokovanie žiadosti o pridelenie 1 bytu do nájmu na Ul. mlynskej 15. 
3.   Prerokovanie žiadosti o predĺženie platnosti zmlúv o nájme obecných bytov. 
4.   Prerokovanie plánu rokovaní komisie bývania na II. pol rok 2016. 
5.    Prerokovanie žiadosti Marty Čigášovej a Tibora Lakatoša o výmenu bytov  
       na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty). 
6.   Rôzne aktuálne záležitosti. 
 

 
 

K bodu 1:     Prerokovanie žiadosti o pridelenie  bytu do nájmu na Ulici  
                      obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach. 
 
 

     Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie    
do nájmu voľného bytu č. 96 – garsónka (pôvodné) na Obrancov mieru 4 (malometrážne 
byty) v Michalovciach. Mesto Michalovce ponúka  voľný  byt do nájmu.  Zoznam žiadateľov 
tvorí príloha č. 1.  

Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytu formou žrebovania.  
 

Za:             9  hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
Proti:          0 hlasov 
 

Do žrebovania boli zaradení žiadatelia, ktorí spĺňali kritéria VZN o podmienkach 
prideľovania nájomných bytov v bytovom dome  na Ulici obrancov mieru 4 Michalovce. 
 
Komisia na základe žrebovania: 
 
1.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) 
       v Michalovciach do nájmu: 
byt č. 96 - garsónka (pôvodné)  žiadateľovi: 
Michalovi Wolloczijmu, z Michaloviec.   
 
Za náhradníka vyžrebovala:  Annu Jelínkovú z Michaloviec. 
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K bodu 2:     Prerokovanie žiadosti o pridelenie  bytu do nájmu na Ulici   
                      Mlynskej 15 v Michalovciach. 
 
 

     Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie  
voľného 1 - izbového bytu č. 19  na Mlynskej 15 v Michalovciach. Mesto Michalovce 
ponúka  voľný byt do nájmu.  Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 2.  

Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytu formou žrebovania.  
 

Za:             9  hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
Proti:          0 hlasov 
 

Do žrebovania boli zaradení žiadatelia, ktorí spĺňali kritéria VZN o podmienkach 
prideľovania nájomných bytov v bytovom dome  na Ulici mlynskej 15 v  Michalovciach. 
 
Komisia na základe žrebovania: 
 
2.1.  odporúča primátorovi mesta prideliť  na Mlynskej 15   v Michalovciach  
do nájmu: 
byt č. 19  - 1 izbový žiadateľovi: 
Marošovi Bajkorovi z Michaloviec.   
 
 
K bodu č. 3:   Prerokovanie žiadosti o predĺženie platnosti resp. obnovu zmlúv o nájme    
                        obecných bytov. 
                   
                   Obrancov mieru 4  (MMB)............................ 12 mesiacov 
                   Konečná  blok „H“ .......................................  24 mesiacov 
                   Obrancov mieru 8 .........................................  24 mesiacov 
                   Mlynská 5,9 .....................................................   6 mesiacov 
                                                       

  Prítomní členovia  komisie prerokovali predložené žiadosti 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, okrem Márie Ďurkovičovej voči ktorej správca bytového domu SMM, s.r.o. 
Michalovce eviduje nedoplatok z vyúčtovania za rok 2015 vo výške 129,89 € splatný  
do 31. 05. 2016. 

Zoznam žiadateľov o predĺženie platnosti zmlúv o nájme bytov tvorí príloha č. 3. 
 
Komisia na základe hlasovania: 
 
3.1.  odporúča primátorovi mesta predĺžiť platnosť resp. obnovu zmlúv o nájme obecných   

     bytov žiadateľom uvedeným v prílohe č. 3. U nájomníčky Márie Ďurkovičovej odporúča 
predĺžiť platnosť zmluvy o nájme bytu od 01. 07. 2016 za  podmienky, že nedoplatok zaplatí 
v termíne do 31. 05. 2016 alebo podpíše zo správcom bytového domu SMM, s.r.o. dohodu 
o splátkach v termíne do 27. 06. 2016. 
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Za:                  9  hlasov 
Zdržal sa:        0 hlasov 
Proti:               0 hlasov 
 
K bodu č. 4:   Prerokovanie Plánu rokovaní komisie bývania na II. pol rok 2016. 
 
          Prítomní členovia  komisie prerokovali návrh plánu rokovaní komisie bývania  
na II. polrok 2016.  

 
   Komisia na základe hlasovania: 
 

4.1.  odporúča Mestskému zastupiteľstvu Michalovce  schváliť plán rokovaní komisie 
bývania  na II. polrok 2016. 
 
Za:                 9  hlasov 
Zdržal sa:       0  hlasov 
Proti:              0  hlasov 
 
K bodu č. 5:   Prerokovanie žiadosti Marty Čigášovej a Tibora Lakatoša o vzájomnú   
                        výmenu nájomných bytov na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty). 
        
           Prítomní členovia  komisie prerokovali predložené žiadosti Marty Čigášovej a Tibora 
Lakatoša o vzájomnú výmenu nájomných bytov na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) 
v Michalovciach. 
Stanovisko OHsM: 
Správca bytového domu SMM, s.r.o. eviduje nedoplatok u nájomcu Tibora Lakatoša  
z vyúčtovania za rok 2015 vo výške 115,21 € splatný do 31. 05. 2016. 
U Marty Čigášovej by išlo o tretiu výmenu bytov: z bytu č. 20 do bytu č. 8, z bytu č. 8  
do bytu č. 3 a teraz z bytu č. 3 do bytu č. 113 vždy na podnet a žiadosť Marty Čigášovej 
z dôvodu narušovania občianskeho spolunažívania. Mestskému úradu Michalovce však 
doposiaľ nepredložila oznámenie na Políciu alebo príslušný správny priestupkový orgán. 
   

   Komisia na základe hlasovania: 
 

5.1. neodporúča primátorovi mesta vzájomnú výmenu bytov č. 3, ktorého nájomcom  
je Marta Čigašová a bytu č. 113, ktorého nájomcom je Tibor Lakatoš. 
 
Za:                  9  hlasov 
Zdržal sa:        0 hlasov 
Proti:               0 hlasov 
 

K bodu 6:   Rôzne aktuálne záležitosti  
    
           Členovia komisie bývania, ani mestský úrad nemali na prerokovanie aktuálne záležitosti. 
 

        Nasledujúce rokovanie komisie bude 22. 06. 2016 o 15,00 hod. 
 
 

          Zapisovateľ:                                                                         MUDr. Ján Mihalečko 
     JUDr. Vasil Danko                                                                        predseda komisie 


