
Z Á P I S N I C A    č.  9 
 

z rokovania Komisie bývania MsZ  
dňa 23. 09. 2014  

 
 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
 Rokovaniu komisie predsedal p. Rudolf Klein, predseda komisie. 
 
Program rokovania: 

1. Prerokovanie žiadostí o pridelenie 1 bytu do nájmu na Ul. obrancov mieru 6 C 
2. Prerokovanie žiadostí o pridelenie 1 bytu  do nájmu na Ul. obrancov mieru 4 (MMB) 
3. Prerokovanie žiadostí o predĺženie platnosti zmlúv o nájme obecných bytov 
4.  Rôzne aktuálne záležitostí. 

 
 
 
K bodu 1:   Prerokovanie žiadostí o pridelenie  2 - izbového bytu v bytovom dome 
                     na Ul. obrancov mieru 6 v Michalovciach. 
 
 

     Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadostí žiadateľov o pridelenie   
voľného 2 – izbového bytu č. 9 do nájmu v bytovom dome „C“ na Ulici obrancov mieru 6  
v Michalovciach. Mesto Michalovce ponúka voľný byt do nájmu.  
          Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 1.  
 
Komisia žrebovaním: 
 
1.1. odporúča primátorovi  mesta prideliť na  Obrancov mieru 6 C: 
 
byt č. 9  žiadateľovi: 
 
Barbore Halaničovej, Michalovce 
 
Za:                 6 hlasov 
Zdržal sa:      0 hlasov 
Proti:             0 hlasov 
 
 
K bodu 3:    Prerokovanie žiadostí o pridelenie  bytu - garsónky do nájmu  
                     na Ul. obrancov mieru 4  (malometrážne byty). 
 

     Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadostí žiadateľov o pridelenie   
voľného bytu - garsónky (pôvodný) do nájmu v bytovom dome na Obrancov mieru 4 - 
MMB v Michalovciach. Mesto Michalovce ponúka byt do nájmu. Zoznam žiadateľov tvorí 
príloha č. 2.  
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Komisia hlasovaním: 
 
2.1. odporúča primátorovi mesta prideliť  na Obrancov mieru 4 v Michalovciach do nájmu: 

 
byt č. 78 -  garsónku (pôvodný) žiadateľovi: 
 
Anne Kolesnáčovej, Michlovce 
   
Za:                6  hlasov 
Zdržal sa:      0 hlasov 
Proti:             0 hlasov 
 

 
 
K bodu 3:   Prerokovanie žiadostí o predĺženie platností resp. obnovu zmlúv o nájme    

                 obecných bytov 
                  
                 Konečná 20 „H“ ..............................  24 mesiacov  
                 Obrancov mieru 4 ...........................  12 mesiacov 
                 Mlynská 1,3,17  ................................    6 mesiacov 
                 Staničná 3  ........................................  12 mesiacov                              

     
 Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadostí žiadateľov o predlženie resp. 

obnovu zmlúv o nájme bytov na Konečnej 20, Obrancov mieru 4, Mlynskej 1,3,17 a Staničná 3 
v Michalovciach.  

     Zo stanoviska Odboru  hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, 
žiadatelia spĺňajú podmienky na predĺženie resp. obnovu zmlúv o nájme bytov. 

Zoznam žiadateľov o predĺženie platnosti zmlúv o nájme bytov tvorí príloha č. 3. 
 
 
Komisia hlasovaním: 
 
3.1.  odporúča primátorovi mesta predĺžiť platnosť resp. obnovu zmlúv o nájme obecných   

     bytov žiadateľom uvedeným v prílohe č. 3. 
 
Za:                6 hlasov 
Zdržal sa:      0 hlasov 
Proti:             0 hlasov 

 
 
K bodu 4:   Rôzne aktuálne záležitosti  
 
           Mestský úrad v Michalovciach, OHsM predkladá na prerokovanie: 
1. žiadosť Anny Horvathovej, nájomníčky časti 4-izbového bytu č. 6 na Mlynskej 3 

Michalovce, o pridelenie zvyšnej časti bytu do nájmu. 
2. žiadosť Miroslava Badža, nájomcu 2-izbového bytu č. 11 na Staničnej 3 Michalovce, 

o výmenu bytu. 
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Komisia hlasovaním: 
 
4.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Mlynskej 3 v Michalovciach  do nájmu: 

 
časť bytu č. 6 - žiadateľovi: 
 
Anne Horváthovej, Michalovce          
 
Za:                6 hlasov 
Zdržal sa:      0 hlasov 
Proti:             0 hlasov 
 
4.2.  Komisia bývania berie na vedomie informáciu Mestského úradu Michalovce, že na 
výmenu bytu nájomcu Miroslava Badža nie sú splnené podmienky. 
 
 
        Nasledujúce rokovanie komisie bude 15. 10. 2014 o 15,00 hod. 
 
 
Michalovce, 23. 09. 2014 
 
     
 
      Zapisovateľ:                                                                            p. Rudolf Klein 
     JUDr. Vasil Danko                                                                        predseda komisie 


