
Z Á P I S N I C A    č.  2 
 

z rokovania Komisie bývania MsZ  
dňa 22. 02. 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.   Informácia OHsM o postupe riešenia sťažnosti nájomcu Jána Leška. 
      3.   Informácia OHsM k sťažnosti nájomníčky Marty Čigášovej. 
      4.   Informácia OHsM k vyprataniu nájomného bytu Heleny Kináčovej. 
      5.   Informácia OHsM k sťažnosti nájomníčky Heleny Hamadejovej a spol. 

6.   Rôzne aktuálne záležitosti. 
 

 
 
K bodu 1:       Prerokovanie žiadosti o predĺženie platnosti resp. obnovu zmlúv o nájme    
                        obecných bytov. 
                 
                   Okružná 92A ................................................. 24 mesiacov 
                   Obrancov mieru 4  (MMB)............................ 12 mesiacov 
                   Mlynská 17 .....................................................   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.  

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.  
 
Za:                  8  hlasov 
Zdržal sa:        0 hlasov 
Proti:               0 hlasov 
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K bodu 2:    Informácia OHsM o postupe riešenia sťažnosti nájomcu Jána Leška. 
 
          OHsM z predchádzajúceho prerokovania sťažnosti Jána Leška a Magdalény Leškovej, 
vyzval písomne nájomcu bytu Milana Hlodinka, aby predložil s manželkou Evou 
Hlodinkovou stanovisko k podaniu Jána Leška a Magdalény Leškovej k vlastníctve rodinného 
domu v obci Zbudza. MsÚ doposiaľ neeviduje stanovisko Milana Hlodinka a Evy 
Hlodinkovej. Sťažnosť je v štádiu riešenia, stanovisko právnika MsÚ preto predložené 
nebolo. 
 
2.1.  Komisia berie informáciu na vedomie: 
 
Za:                  8  hlasov 
Zdržal sa:        0 hlasov 
Proti:               0 hlasov 
 
 
K bodu 3:     Informácia OHsM k sťažnosti nájomníčky Marty Čigášovej. 
 
         OHsM predložil informáciu členom komisie o sťažnosti nájomníčky bytu Marty 
Čigášovej na nájomníčku iného bytu Jarmilu Lustigovú, že v jej byte je dupot, čo ruší jej 
pokojné bývanie. Podanie Marty Čigášovej je v štádiu riešenia. 
 
3.1.  Komisia berie informáciu na vedomie a odporúča primátorovi mesta v prípade, že 
Marta Čigášová požiada o výmenu bytu, výmenu bytu uskutočniť do podkrovného bytu,  
aby nemala nad svojim bytom žiadneho nájomcu. 
 
Za:                  8  hlasov 
Zdržal sa:        0 hlasov 
Proti:               0 hlasov 
 
 
K bodu 4:   Informácia OHsM k vyprataniu nájomného bytu Heleny Kináčovej. 
 
          OHsM informoval členov komisie, že dňa 15. 02. 2017  MsÚ OHsM doručil Helene 
Kináčovej nájomníčke bytu na Staničnej 3 písomnú výzvu na vypratanie bytu z dôvodu, že 
správca bytového domu Domspráv s.r.o. byty, teplo a iné služby Michalovce eviduje 
nedoplatok za nájom bytu do 31. 12. 2016 vo výške 670,00 € a dlh za nájom bytu sa mesačne 
zvyšuje. Helena Kináčová nepredložila OHsM písomnú dohodu o splátkach dlhu uzavretú 
s Domspráv s.r.o. Michalovce.  
 
4.1.  Komisia berie informáciu na vedomie: 
 
Za:                  8  hlasov 
Zdržal sa:        0 hlasov 
Proti:               0 hlasov 
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K bodu 5:   Informácia OHsM k sťažnosti nájomníčky Heleny Hamadejovej a spol. 
 
          OHsM informoval členov komisie, že nájomníčka malomtrážneho bytu Helena 
Hamadejová predložila na OHsM Ing. Doležálovi písomný zoznam s 20 podpismi ďalších 
nájomcov na podporu a obranu nájomcov Ľudmily Bérešovej s manželom z podozrenia, že by 
mali chodiť do bytu  Jolany Žinčákovej.  Vec má šetriť Polícia. Oznámenie je v štádiu 
riešenia.  
 
5.1.  Komisia berie informáciu na vedomie a odporúča primátorovi mesta v prípade, že 
Jolana Žinčáková požiada o výmenu bytu, výmenu bytu uskutočniť. 
 
Za:                  8  hlasov 
Zdržal sa:        0 hlasov 
Proti:               0 hlasov 
 
 

K bodu 6:   Rôzne aktuálne záležitosti  
 
          Členovia komisie bývania ani Mesto Michalovce nemali na riešenie aktuálne záležitosti. 
 
   

        Nasledujúce rokovanie komisie bude 22. 03. 2017 o 15,00 hod. 
 
 
 
 

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


