
Z Á P I S N I C A    č.  1 
 

z rokovania Komisie bývania MsZ  
dňa 13. 01. 2016  

 
 

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

1. Prerokovanie žiadosti Emy Podžubanovej o výmenu bytu na Obrancov mieru 4. 
2. Prerokovanie žiadosti o pridelenie  bytu do nájmu na Ul. obrancov mieru 4    

      (MMB). 
3. Prerokovanie žiadosti o predĺženie platnosti zmlúv o nájme obecných bytov. 
4. Rôzne aktuálne záležitostí. 

 
 

K bodu 1:     Prerokovanie žiadosti Emy Podžubanovej o výmenu bytu na Obrancov                  
                      mieru 4. 
 
            Prítomní členovia komisie prerokovali predloženú žiadosť nájomníčky bytu č. 8 – 
garsónky na Obrancov mieru 4 v Michalovciach o výmenu bytu za byt väčší 1,5 izbový. 
Žiadosť odôvodňuje zhoršeným zdravotným stavom po operácii.  
 
Komisia hlasovaním: 
 
1.1. odporúča primátorovi mesta výmenu bytu č. 3 na Obrancov mieru 4 (malometrážne 

byty) v Michalovciach, ktorého nájomcom je Ema Podžubanová,  za uvoľnený 1,5 izbový 
byt č. 43 v mesiaci február 2016. 

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

 
 

K bodu 2:     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 1,5 izbového bytu č. 41 (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 
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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: 
 
2.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) 
       v Michalovciach do nájmu: 

 
byt č. 41 – 1,5 izbového  žiadateľovi: 
 Valérii Libovej, Michalovce   

 
 
 

K bodu 3:   Prerokovanie žiadosti o predĺženie platnosti resp. obnovu zmlúv o nájme    
                    obecných bytov. 
                   
                   Obrancov mieru 4  (MMB)............................ 12 mesiacov ....... v prílohe 
                   Konečná  16 „H“ ...........................................  24 mesiacov 
                   Mlynská 1, 11, 17, 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,  
niektorí žiadatelia ktorých zoznam predložil správca bytového domu Služby mesta Michalovce 
s.r.o. majú záväzky po lehote splatnosti na úhradách za plnenia poskytované s užívaním bytu 
a dvaja žiadatelia majú záväzky po lehote splatnosti za nájom bytu voči Mestu Michalovce.  
Bytový referát Odbor hospodárenia s majetkom MsÚ navrhuje nájomcom Ladislavovi Butkovi, 
Jozefovi Jakubovi, Vladimírovi Sabolovi, Jarmile Pokornej predĺžiť nájomnú zmluvu na dobu  
6 mesiacov z dôvodu príležitostných nezhôd v susedskom spolunažívaní. Ostaným nájomcom, 
ktorí do 28. 02. 2016 nebudú mať záväzky po lehote splatnosti, OHsM navrhuje predĺžiť 
platnosť zmlúv na dobu 12 mesiacov.  

Zoznam žiadateľov o predĺženie platnosti zmlúv o nájme bytov tvorí príloha č. 2. 
 
Komisia hlasovaním: 
 
3.1.  odporúča primátorovi mesta predĺžiť platnosť zmlúv na dobu 12 mesiacov žiadateľom 
uvedeným v prílohe č. 2 za podmienky takto: Nájomníci ktorí majú záväzky po lehote 
splatnosti voči správcovi bytového domu Služby mesta Michalovce s.r.o. a Mestu Michalovce  
k 31. 12. 2015, buď zaplatia nedoplatky v termíne najneskôr do 28. 02. 2016 - do tejto doby 
majú platné zmluvy alebo predložia dohodu o splátkovom kalendári. Na návrh bytového 
referátu, ktorý poukázal na podchytené príležitostné nezhody v susedskom spolunažívaní  
nájomcami Ladislavom Butkom, Jozefom Jakubom, Vladimírom Sabolom, Jarmilov Pokornou, 
komisia odporúča predĺžiť nájomnú zmluvu na dobu 6 mesiacov. Ostatným nájomcom, ktorí 
nemajú záväzky po lehote splatnosti, predĺžiť platnosť nájomných zmlúv na dobu 12 mesiacov.  

 
Za:                  9  hlasov 
Zdržal sa:        0 hlasov 
Proti:               0 hlasov 
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K bodu 4:   Rôzne aktuálne záležitosti  
 
1.  Mestský úrad v Michalovciach predložil na prerokovanie žiadosť Anny Badžovej 
z Mlynskej 7 Michalovce o pridelenie časti 2 – izbového bytu č. 9 v bytovom dome na Ulici 
mlynskej 7 Michalovce. V uvedenej časti bytu má trvalý pobyt a žila v spoločnej domácnosti 
s dedom Štefanom Gaži, ktorý zomrel. Druhá časť bytu bola pridelená po prerokovaní v komisii 
bývania od mesiaca decembra 2015 Marianne Popikovej. 
 
Komisia hlasovaním: 
 

4.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Mlynskej 7 v Michalovciach 
      do spoločného nájmu: 
časť bytu č. 9  žiadateľovi: 
Anne Badžovej, Michalovce.   

 
 
 

        Nasledujúce rokovanie komisie bude 24. 02. 2016 o 15,00 hod. 
 

 
 

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


