
Z Á P I S N I C A    č.  3 
 

z rokovania Komisie bývania MsZ  
dňa 22. 03. 2017  

 
 

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

 
      1.   Prerokovanie žiadosti o predĺženie platnosti zmlúv o nájme obecných bytov. 
      2.   Prerokovanie návrhu MsÚ na odpredaj bytov na Ulici Mlynskej 15. 

3.   Rôzne aktuálne záležitosti. 
 

 
K bodu 1:       Prerokovanie žiadosti o predĺženie platnosti resp. obnovu zmlúv o nájme    
                        obecných bytov. 
                 
                   Okružná 92A ................................................. 24 mesiacov 
                   Konečná 16,18,20 .......................................... 24 mesiacov 
                   Obrancov mieru 4  (MMB)............................ 12 mesiacov 
                   Mlynská  3,5,7,17,19.......................................   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. K Mgr. Natálii Muchovej je písomné stanovisko správcu bytového domu.   

Zoznam žiadateľov o predĺženie resp. obnovenie platnosti  zmlúv o nájme bytov tvorí 
príloha č. 1. 

Komisia na základe hlasovania: 
   1.1.  odporúča primátorovi mesta predĺžiť platnosť resp. obnovu zmlúv o nájme obecných   

bytov žiadateľom uvedeným v prílohe č. 1. U nájomníčky Mgr. Natálii Muchovej komisia  
odporúča predĺžiť platnosť nájomnej zmluvy na dobu 12 mesiacov za podmienky, že  predloží 
OHsM písomnú dohodu o splátkach s Domspráv s.r.o. byty, teplo a iné služby Štefánikova 44 
Michalovce.  
 
Za:                  9 hlasov 
Zdržal sa:        0 hlasov 
Proti:               0 hlasov 
 
 
K bodu 2:    Prerokovanie návrhu mestského úradu na odpredaj bytov na Ulici  
                     mlynskej 15 Michalovce. 
 
           Prítomní členovia  komisie prerokovali predložený návrh Mestského úradu Michalovce 
OHsM na odpredaj 22 bytov v bytovom dome na Ulici mlynskej 15 Michalovce. Všeobecne 
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záväzné nariadenie MsZ č. 125/2010 upravuje podmienky na prevod vlastníctva bytov 
a nebytových priestorov v bytových domoch na Ulici mlynskej 1,3,5,7,9,11,13,15 (lokalita 
Angi mlyn) v Michalovciach podľa ustanovení zákona č. 64/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka. 
Odbor hospodárenia s majetkom MsÚ pripravil písomné podklady k odpredaju nájomných 
bytov nájomcom a užívateľom 22 bytov na Ulici mlynskej 15. Písomný materiál bude  
prerokovaný na porade primátora mesta a následne v mestskej rade a mestskom 
zastupiteľstve. 
 
Komisia na základe hlasovania: 
2.1.  odporúča primátorovi mesta predložiť písomný materiál na odpredaj 22 bytov 
na prerokovanie v mestskej rade a schválenie v mestskom zastupiteľstve.  
 
Za:                  9  hlasov 
Zdržal sa:        0 hlasov 
Proti:               0 hlasov  
 

K bodu 3:    Rôzne aktuálne záležitosti  
   
          1.  OHsM informoval členov komisie, že dňa 31. 03. 2017 skončí Ladislavovi Tokárovi 
platnosť zmluvy o nájme obecného 1 izbového bytu č. 12 na prízemí na Ulici staničnej 3  
v Michalovciach. Mestský úrad - OHsM písomne vyzve  nájomcu bytu, aby byt vypratal   
a odovzdal Mestu Michalovce. Nájomca porušuje domový poriadok                 
          Podľa ustanovenia § 710 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak bol nájom bytu dohodnutý 
na určitý čas, zanikne uplynutím tohto času. Pri zániku nájmu dohodnutého na určitý čas 
nemá nájomca právo na bytovú náhradu v súlade s ustanovením § 712a ods. 9 Občianskeho 
zákonníka.    
 
3.1.  Komisia zobrala informáciu na vedomie: 
 
          2.  Ing. Jozef Doležal vedúci odboru hospodárenia s majetkom informoval členov 
komisie, že dňa 22. 03. 2017 bola Ing. Doležalom, Ing. Červeňákom námestníkom VVaK, a.s. 
Michalovce, JUDr. Dankom z OHsM a Mariánom Litúnom terénnym pracovníkom odboru 
sociálnych vecí MsÚ Michalovce  uskutočnená vonkajšia obhliadka v lokalite „Angi mlyn“  
za účelom zistenia stavu dodávky vody do bytových domov a bytov a odkanalizovanie 
bytových domov. S výsledkom obhliadky jednotlivých bytových domov a kontaktu 
s nájomcami bytov Ing. Doležal členov komisie informoval. 
 
3.2.  Komisia zobrala informáciu na vedomie:               
 
       Nasledujúce rokovanie komisie bude 26. 04. 2017 o 15,00 hod. 
 
 
 
 
          Zapisovateľ:                                                                         MUDr. Ján Mihalečko 
     JUDr. Vasil Danko                                                                        predseda komisie 


