
 1

Zápisnica č. 6 
 

z rokovania Komisie bývania MsZ Michalovce 
dňa  22. 06. 2016 

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

 
1. Prerokovanie žiadosti nájomcu obecného bytu o výmenu bytu Milana Hlodinka  
      na Obrancov mieru 8. 
2. Prerokovanie žiadosti o pridelenie 2 bytov do nájmu na Ul. obrancov mieru 8.    
3.   Prerokovanie žiadosti o pridelenie 4 bytov do nájmu na Ul. obrancov mieru 4 (MMB). 
4.   Prerokovanie návrhu mestského úradu na výpoveď nájmu bytu Verony Timkovej. 
5.   Prerokovanie žiadosti o predĺženie platnosti zmlúv o nájme obecných bytov. 
6.   Prerokovanie sťažnosti nájomcov bytov na Staničnej 3 v Michalovciach. 
7.   Rôzne aktuálne záležitosti. 

 
 

K bodu 1:    Prerokovanie žiadosti Milana Hlodinka o výmenu bytu  
                     na Obrancov mieru 8.  

 
    Prítomní členovia komisie prerokovali doručenú žiadosť nájomcu 1 izbového bytu  

č.19 za 2 izbový byt č. 18. Správne má byť označenie 2 izbového bytu č. 20 po nájomcovi, 
ktorého nájom skončí 30. 06. 2016. Mesto Michalovce byt č. 20 ponuka do nájmu po 
zverejnení a je predmetom rokovania v komisii bývania dňa 22. 06. 2016.  
 
Komisia na základe hlasovania: 
 
1.1.  neodporúča primátorovi mesta výmenu 1 izbového bytu č. 19, ktorého nájomcom je 
Milan Hlodinok za 2 izbový byt č. 20 na Obrancov mieru 8 v Michalovciach 
 
Za:             9  hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
Proti:          0 hlasov 
 
K bodu 2:     Prerokovanie žiadosti o pridelenie  2 bytov do nájmu na Ulici  
                      obrancov mieru 8 „A“ v Michalovciach. 
 
 

     Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie    
do nájmu voľného 1 izbového bytu č. 18 a 2 izbového bytu č. 20 na Obrancov mieru 8 „A“ 
v Michalovciach. Mesto Michalovce ponúka  voľné  byty do nájmu.  Zoznam žiadateľov 
tvorí príloha č. 1.  

Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytov formou žrebovania. 
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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 8 Michalovce. 
 
Komisia na základe žrebovania: 
 
2.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 8  v Michalovciach do nájmu: 
byt č. 18 – 1 izbový žiadateľovi: 
Ľuboslavovi  Hurčíkovi, Michalovce. 
2.2. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru v Michalovciach do nájmu: 
byt č. 20 – 2 izbový  žiadateľovi: 
Mgr. Martine Drotárovej, Michalovce   
 
 
K bodu 3:     Prerokovanie žiadosti o pridelenie  4 bytov do nájmu na Ulici  
                      obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach. 
 
 

     Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie    
do nájmu voľného 1 izbového bytu č. 29 v nadstavbe a 3 bytov č. 51, 53, a 96 – garsónky 
na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty)  v Michalovciach. Mesto Michalovce ponúka  
voľné  byty 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 podmienkach 
prideľovania nájomných bytov v bytovom dome  na Ulici obrancov mieru 4 Michalovce. 
 
Komisia na základe žrebovania: 
 
3.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) 
       v Michalovciach do nájmu: 
byt č. 29 - garsónka (v nadstavbe)  žiadateľovi: 
Dane Hudákovej, Michalovce. 
3.2. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) 
       v Michalovciach do nájmu: 
byt č. 51 - garsónka (pôvodné)  žiadateľovi: 
Pavlovi Nemcovi, Michalovce. 
3.3. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) 
       v Michalovciach do nájmu: 
byt č. 53 - garsónka (pôvodné)  žiadateľovi: 
Anne Jelínkovej, Michalovce.   
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3.4. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) 
       v Michalovciach do nájmu: 
byt č. 96 - garsónka (pôvodné)  žiadateľovi: 
Agnese Harbuľákovej, Michalovce. 

 
 

K bodu č. 4:   Prerokovanie návrhu mestského úradu na výpoveď nájmu bytu  
                       Verony Timkovej. 
 
 
          Prítomní členovia komisie prerokovali návrh Mestského úradu Michalovce na výpoveď 
nájmu bytu č. 6 v bytovom dome na Ulici J. Hollého 5 v Michalovciach. Dôvodom výpovede 
je správcom bytového domu Domspráv s.r.o. byty, teplo a iné služby Michalovce evidovaný 
nedoplatok za nájom bytu a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu od 01. 01. 2014  
do 31. 05. 2016 vo výške 5 121,13 € a Domspráv s.r.o. listom z 26. 05. 2016  pohľadávku 
Mesta Michalovce na uvedenom byte považujú za nevymožiteľnú.  

 
Komisia na základe hlasovania: 
 
4.1. odporúča primátorovi mesta nevypovedať nájom bytu č. 6 Verone Timkovej v bytovom 

dome na Ulici J. Hollého č. 1056/6 v Michalovciach v mesiaci jún 2016 a s Veronou 
Timkovou rokovať tak, aby došlo k skončeniu nájmu bytu dohodou a navrhnúť náhradné 
bývanie v malometrážnych bytoch na Obrancov mieru 4 Michalovce. V prípade, že 
Verona Timková odmietne takéto riešenie, mestský úrad predloží informáciu komisii 
bývania v mesiaci júl 2016. 

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

 
K bodu č. 5:     Prerokovanie žiadosti o predĺženie platnosti resp. obnovu zmlúv o nájme    
                          obecných bytov. 
                   
                   Obrancov mieru 4  (MMB)............................ 12 mesiacov 
                   Obrancov mieru 8 .......................................... 24 mesiacov 
                   Okružná 92B  ................................................  24 mesiacov 
                   Konečná  blok „H“ .......................................  24 mesiacov 
                   Mlynská 3, 15, 17 a 19.....................................   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 Aleny Hocmanovej, Margity Piskorovej, Vladimíra Sabola a Juraja 
Kicu u ktorých správca bytového domu alebo Mesto Michalovce evidujú nedoplatky po 
lehote splatnosti. U týchto nájomcov bude predĺžená doba nájmu až po zaplatení nedoplatku, 
resp. predložení dohody o splátkovom kalendári, najneskôr do doby platnosti zmluvy. 

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

bytov žiadateľom uvedeným v prílohe č. 3. U nájomcov bytov Aleny Hocmanovej, 
Margity Piskorovej, Vladimíra Sabola a Juraja Kicu u ktorých správca bytového domu 
alebo Mesto Michalovce evidujú nedoplatky po lehote splatnosti. U týchto nájomcov bude 
predĺžená doba nájmu až po zaplatení nedoplatku, resp. predložení dohody o splátkovom 
kalendári, najneskôr do doby platnosti zmluvy.  

            U Vladimíra Sabola a Juraja Kicu sa odporúča predĺženie doby nájmu na 6 mesiacov. 
  

Za:                  9  hlasov 
Zdržal sa:        0 hlasov 
Proti:               0 hlasov 
 
K bodu č. 6:   Prerokovanie sťažnosti nájomcov bytov na Staničnej 3 v Michalovciach. 
 
          Prítomní členovia komisie prerokovali sťažnosť nájomcov z bytového domu na 
Staničnej 3 v Michalovciach, ktorá smeruje proti nájomníčke bytu Jolane Tokárovej z dôvodu 
podlžnosti voči mestu za byt, ničenie majetku mesta v byte a postupu JUDr. Vasila Danka zo 
správy bytového fondu pre postup pri pridelení nájomného bytu Jolane Tokárovej.  
 
Stanovisko OHsM: 
 
Dňa 18. 11. 2015 mestský úrad predložil na rokovanie komisie bývania dve prijaté žiadosti 
o pridelenie nájomného bytu č. 8 po zomrelej Marcele Tokárovej na Staničnej 3 
v Michalovciach. Prerokovaniu prechádzalo riadne zverejnenie ponuky obvyklým spôsobom. 
O pridelenie bytu žiadala Jolana Tokárová matka Marcely Tokárovej, ktorá s ňou žila 
v spoločnej domácnosti a Kvetoslava Dunová. Komisia bývania odporučila primátorovi 
mesta byt č. 8 prideliť Jolane Tokárovej, ktorá súhlasila s prevzatím dlhu po dcére.  
  
Komisia na základe hlasovania: 
 

6.1.  odporúča primátorovi mesta vymáhať nedoplatok Jolany Tokárovej v súdnom resp. 
exekučnom konaní. 
 

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

 
 
K bodu 7:   Rôzne aktuálne záležitosti  
 

          Mestský úrad v Michalovciach OHsM predložil na prerokovanie žiadosť Ladislava 
Šandora st. z Mlynskej 151/3 Michalovce, ktorý žiada Mesto Michalovce o skončenie 
spoločného nájomcu 2 izbového bytu č. 4 na uvedenej adrese s tým, že výlučným nájomcom 
bytu by bol jeho syn Ladislav Šandor ml. s ktorým je spoločným nájomcom bytu a povinnosti 
z nájomného vzťahu si riadne plnia.  
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Komisia na základe hlasovania: 
 

7.1.  odporúča primátorovi mesta za výlučného nájomcu bytu č. 4 na Mlynskej 3 Michalovce 
Ladislava Šandora ml.. 
 

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

 
 

        Nasledujúce rokovanie komisie bude 20. 07. 2016 o 15,00 hod. 
 
 
 
 

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

 
 


