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Z Á P I S N I C A    č.  12 
 

z rokovania Komisie bývania MsZ  
dňa 21. 12. 2016  

 
 

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

1.   Prerokovanie žiadosti Radoslavy Lazárovej a Stanislavy Mesarošovej  
      o výmenu bytov na Okružnej 92A. 
2.   Prerokovanie žiadosti  Anny Byrovej o výmenu bytu na Obrancov mieru 4. 
3.   Prerokovanie žiadosti o pridelenie bytu do nájmu na Okružnej 92A. 
4.   Prerokovanie žiadosti o pridelenie bytov do nájmu na Obrancov mieru 4 (MMB). 
5. Prerokovanie žiadosti o predĺženie platnosti zmlúv o nájme obecných bytov. 
6. Rôzne aktuálne záležitosti. 
 

K bodu 1:    Prerokovanie žiadosti Radoslavy Lazárovej a Stanislavy Mesarošovej  
                o výmenu bytov na Okružnej 92A. 
 

          Prítomní členovia komisie bývania prerokovali Mestskému úradu Michalovce doručené 
žiadosti nájomcov obecných bytov v Polyfunkčnom dome na Okružnej 92A Radoslavy 
Lazárovej o vzájomnú výmenu 2 izbového bytu č. 5 a Stanislavy Mesarošovej 3 izbového 
bytu č. 29. 
          Nájomníci bytov spĺňajú podmienky na vzájomnú výmenu bytov.   
 
Komisia na základe hlasovania: 
 
1.1. odporúča primátorovi mesta vzájomnú výmenu bytov nájomcov na Okružnej 92A 
v Michalovciach takto: 
a)  Radoslava Lazárová do 3 - izbového bytu č. 29 na 6. poschodí. 
b)  Stanislava Mesarošová do 2 – izbového bytu č. 5 na 1. poschodí. 
 
Za:             9  hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
Proti:          0 hlasov 
 
 
K bodu 2:    Prerokovanie žiadosti Anny Byrovej o výmenu bytu na Obrancov mieru 4. 

 
          Prítomní členovia komisie bývania prerokovali Mestskému úradu Michalovce doručenú 
žiadosť nájomcu obecného bytu č. 97  Anny Byrovej na Obrancov mieru 4 Michalovce za 
voľný byt č. 101. 
          Byt č. 101 je v mesiaci december zaradený na prerokovanie v komisii bývania 
a pridelenie do nájmu.   
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Komisia na základe hlasovania: 
 
2.1. neodporúča primátorovi mesta výmenu bytu č. 97 na Obrancov mieru 4. 
 
Za:             9  hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
Proti:          0 hlasov 
 
 
K bodu 3:     Prerokovanie žiadosti o pridelenie bytu do nájmu na Okružnej 92A. 
 

     Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie    
do nájmu voľného 2 izbového bytu č. 5 na Okružnej 92A 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 Polyfunkčnom dome  na Ulici okružnej 92A Michalovce. 
 
Komisia na základe žrebovania: 
 
3.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Okružnej 92A  v Michalovciach do nájmu: 
byt č. 5 – 2 izbový žiadateľovi: 
Viktórii Janošovej, Michalovce   
 
 
 
K bodu 4:   Prerokovanie žiadosti o pridelenie bytov do nájmu na Obrancov mieru 4    
                    (MMB). 
 

     Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie    
do nájmu voľných bytov na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach. Mesto 
Michalovce ponúka  voľné  byty č. 24 - garsónku, 38 - garsónku, 97 - 1,5 izbový byt,  
101 - garsónku do nájmu.  Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 2.  

Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytov formou žrebovania.  
 
Za:             9  hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
Proti:          0 hlasov 
 

Do žrebovania boli zaradení žiadatelia, ktorí spĺňali kritéria VZN o nájme bytov, ktorým 
sú upravené podmienky prideľovania malometrážnych bytov  na Ulici obrancov mieru 4 
Michalovce. 
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Komisia na základe žrebovania: 
 
4.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 4  v Michalovciach do nájmu: 
byt č. 24 - garsónku žiadateľovi: 
Pavlovi Hruškovi, Michalovce   
4.2. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 4  v Michalovciach do nájmu: 
byt č. 38 - garsónku žiadateľovi: 
Kláre Gombitovej, Michalovce   
4.3. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 4  v Michalovciach do nájmu: 
byt č. 97 – 1,5 izbový byt žiadateľovi: 
Anne Byrovej, Michalovce   
4.4. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 4  v Michalovciach do nájmu: 
byt č. 101 - garsónku žiadateľovi: 
Darine Pavlovovej,Michalovce   
 
 
K bodu 5:  Prerokovanie žiadosti o predĺženie platnosti zmlúv o nájme obecných bytov. 
                   
                   Konečná  blok „H“ .......................................  24 mesiacov 
                   Obrancov mieru 4  (MMB)............................ 12 mesiacov 
                   Mlynská  17 a 19.............................................   6 mesiacov 
                   Staničná 3 ....................................................... 12 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, mimo nájomníčky Heleny Kinačovej zo Staničnej 3, voči ktorej správca BD 
Domspráv s.r.o. eviduje pohľadávku vo výške 530,00 € po lehote splatnosti a Mesto 
Michalovce pohľadávku za vývoz TKO vo výške 55,28 € v exekúcii a 12,62 € po lehote 
splatnosti, Juraja Kicu voči ktorému správca bytového domu eviduje pohľadávku po lehote 
splatnosti vo výške 55,00 €  a Milana Čopáka voči ktorému správca bytového domu eviduje 
pohľadávku po lehote splatnosti vo výške 94,96 €  a Mesto Michalovce nedoplatok za nájom 
bytu vo výške 47,92 €.   

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

     bytov žiadateľom uvedeným v prílohe č. 5, mimo Heleny Kinačovej, Juraja Kicu  
     a Milana Čopáka. 

5.2. u nájomcov bytov Heleny Kinačovej, Juraja Kicu a Milana Čopáka odporúča primátorovi     
        mesta predĺžiť platnosť resp. obnovu zmlúv o nájme obecných  bytov s podmienkou, že      
        zaplatia evidované nedoplatky do termínu stanoveného OHsM alebo predložia OHsM      
        písomnú dohodu podpísanú so správcom bytového domu o splátkach dlhu.  

 
 
Za:                  9  hlasov 
Zdržal sa:        0 hlasov 
Proti:               0 hlasov 
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K bodu 6:    Rôzne aktuálne záležitosti. 
 

1.      Vedúci OHsM  Ing. Jozef Doležal informovali členov komisie bývania, že  dňa  
08. 12. 2016 JUDr. Vasil Danko  vykonal kontrolu v bytoch bytových domov na Mlynskej 17 
a 19 za účasti členov mestskej polície a komunitného pracovníka OSV MsÚ.  Jedná sa o byty 
v novostavbách. Byty nájomcov, v ktorých bývajú Peter Kima a Maroš Kariško sú zanedbané. 
V bytoch na Mlynskej 17 nájomcov Margity Ridajovej, Viliama Kotulu, Milana Ferka, Martina 
Baloga-Suchera, Oľgy Badžovej, Renáty Bajgerovej, Eriky Ferkovej neboli v kúpeľni  
sprchovacie kúty.  Podľa vyjadrenia nájomcov sprchovacie kúty odmontovali a odložili, preto 
že si dali vane na kúpanie. 
Stanovisko OHsM: 
Mestský úrad Michalovce, OHsM písomne výzve všetkých nájomcov bytov, v ktorých neboli 
v kúpeľni sprchovacie kúty, aby: 
1.  dali znovu namontovať sprchovacie kúty do kúpeľni alebo 
2.  Mesto Michalovce uplatní voči nájomcom náhradu škody.  
 
Komisia na základe hlasovania: 
 
6.1.  zobrala informáciu na vedomie. 
 

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

2.    MsÚ OHsM predložil na prerokovanie žiadosť Daniely Sirochmanovej o pristúpenie  
k zmluve o nájme bytu z dôvodu, že býva v spoločnej domácnosti s nájomcom bytu č. 21  
Gabrielom Gazdočkom v Polyfunkčnom dome na Ulici okružnej 92A Michalovce. 
Stanovisko OHsM: 
MsÚ OHsM nemá písomné vyjadrenie nájomcu bytu Gabriela Gazdočku k žiadosti Daniely 
Sirochmanovej. 
 
Komisia na základe hlasovania: 
 
6.2.  neodporúča primátorovi mesta pristúpenie k zmluve o nájme bytu č. 21 Daniely 
Sirochmenovej v Polyfunkčnom dome na Ulici okružnej 92A Michalovce nájomcu bytu 
Gabriela Gazdočku z dôvodu nepredloženie písomného vyjadrenia nájomcu k žiadosti. 
 

Za:                  9  hlasov 
Zdržal sa:        0 hlasov 
Proti:               0 hlasov 
 
 
        Nasledujúce rokovanie komisie bude 25. 01. 2017 o 15,00 hod. 

 
 
 

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


