
Z Á P I S N I C A    č.  10 
 

z rokovania Komisie bývania MsZ  
dňa 21. 10. 2015  

 
 

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

1. Prerokovanie žiadostí o pridelenie  bytu do nájmu na Ul. obrancov mieru 4    
      (MMB). 
2. Prerokovanie žiadostí o predĺženie platnosti zmlúv o nájme obecných bytov. 
3. Prerokovanie zmeny VZN o splatnosti nájomného v bytových domoch. 
4. Prerokovanie  určenia ceny nájmu v bytovom dome na Ulici o obrancov mieru  
       „A a C“ 
5. Rôzne aktuálne záležitostí. 
 
 

K bodu 1:     Prerokovanie žiadostí o pridelenie  bytu do nájmu na Ulici  
                      obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach. 
 
 

     Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadostí žiadateľov o pridelenie    
do nájmu voľného  byt č. 51 - garsónka  (pôvodný) na Obrancov mieru 4 (malometrážne 
byty) v Michalovciach. Mesto Michalovce ponúka  voľný  byt do nájmu.  Zoznam žiadateľov 
tvorí príloha č. 1.  
 
Komisia hlasovaním: 
 
1.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) 
       v Michalovciach do nájmu: 
 
byt č. 51 - garsónku  žiadateľovi: 
 
Marte Hyrlikovej, Michalovce   
 
Za:                 8  hlasov 
Zdržal sa:       0  hlasov 
Proti:              0  hlasov 
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K bodu 2:   Prerokovanie žiadostí o predĺženie platností resp. obnovu zmlúv o nájme    
                    obecných bytov. 
                   
                    Okružná 92A ................................................. 24 mesiacov 
                    Obrancov mieru 4 (MMB) ........................... 12 mesiacov 
                    Staničná 3 ....................................................... 12 mesiacov 
                    Mlynská 1, 11, 17, 19 .....................................   6 mesiacov 
                       

  Prítomní členovia  komisie prerokovali predložené žiadostí 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, 
mimo vyznačených v zozname s nedoplatkom.  Zoznam žiadateľov o predĺženie platnosti 
zmlúv o nájme bytov tvorí príloha č. 2.  
 
Komisia hlasovaním: 
 
2.1.   odporúča primátorovi mesta predĺžiť platnosť resp. obnovu zmlúv o nájme obecných   

bytov žiadateľom uvedeným v prílohe č. 2. U nájomcov evidovaných nedoplatkov 
 komisia odporúča spracovať splátkové kalendáre na dobu kratšiu ako 24 mesiacov  
a na takú dobu aj predĺženie platnosti zmluvy o nájme bytu. 

 
 
Za:                  8  hlasov 
Zdržal sa:        0 hlasov 
Proti:               0 hlasov 

 
 
 

K bodu 3:   Prerokovanie zmeny VZN o splatnosti nájomného v bytových domoch. 
 
           Prítomní členovia  komisie prerokovali návrh OHsM na  zmenu VZN  
č. 79/2004, č. 104/2008 č. 116/2009 a č. 138/2011 o podmienkach prideľovania nájomných 
bytov v bytových domoch mesta Michalovce, ktorou sa upravuje splatnosť nájomného 
v nájomných bytoch. 
 

Komisia hlasovaním: 
 
3.1. odporúča  predložiť návrhy zmeny VZN na prerokovanie v mestskom zastupiteľstve. 
 
 
Za:                 8  hlasov 
Zdržal sa:       0  hlasov 
Proti:              0  hlasov 
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K bodu 4:   Prerokovanie   návrhu určenia ceny nájmu v bytovom dome na Ulici      
              obrancov mieru „A a C“ 

 
 

           Prítomní   členovia  komisie prerokovali návrh na určenie ceny nájmu v bytovom dome 
na Ulici o obrancov mieru „A a C“ v Michalovciach. 

 
Komisia bývania: 
 
4.1. odporučila prerokovanie návrhu o určenie ceny nájmu v bytovom dome na Ulici 
o obrancov mieru „A a C“ v MsR. 
 
 
Za:                 8  hlasov 
Zdržal sa:       0  hlasov 
Proti:              0  hlasov 

 
 
K bodu 5:   Rôzne aktuálne záležitosti  
 
1)          OHsM predložil na prerokovanie žiadosť Oľgy Badžovej nájomníčky bytu č. 6  
Mlynská 17 a Maroša Bajkora nájomcu bytu č. 13 Mlynská 17 o vzájomnú výmenu bytov. 
Maroš Bajkror má postihnuté dieťa a chce byt na prízemí.  
 

Komisia hlasovaním: 
 
5.1.   odporúča primátorovi mesta vzájomnú výmenu bytov medzi nájomcom Marošom 
Bajkorom byt č. 13 za byt č. 6 nájomcom Oľgou Badžovou. 
 
Za:                 8  hlasov 
Zdržal sa:       0  hlasov 
Proti:              0  hlasov 

 
2)      OHsM informoval členov komisie bývania o stave užívania 2 izbového bytu č. 8 na 
Ulici staničnej po zomrelej nájomníčke Marcele Tokárovej. Matka Marcely Tokárovej  má 
záujem byt s vnučkou naďalej užívať a prevziať záväzok z nedoplatku po Marcele Tokárov, 
ktorý bude splácať v splátkach. 

 
Stanovisko komisie 
 
Komisia hlasovaním: 
5.2.  odporúča postupovať pri pridelení bytu do nájmu v súlade s platným VZN. 

 
Za:                 8  hlasov 
Zdržal sa:       0  hlasov 
Proti:              0  hlasov 
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3)  OHsM informoval členov komisie bývania, že Mesto Michalovce pripravuje písomný 
materiál do MsZ na schválenie predaja 3 izbového bytu na Leningradskej 4 v Michalovciach. 
 
Stanovisko komisie 
 
5.3. Komisia bývania zobrala informáciu OHsM na vedomie. 
 
 
 
 

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


