
Z Á P I S N I C A    č.  1 
 

z rokovania Komisie bývania MsZ  
dňa 25. 01. 2017  

 
 

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

 
1.   Prerokovanie návrhu na udelenie titulu „Čin roka“ 2016. 
2.   Prerokovanie žiadosti o predĺženie platnosti zmlúv o nájme obecných bytov. 
3.   Rôzne aktuálne záležitosti. 

 
 
K bodu 1:     Prerokovanie návrhu na udelenie titulu „Čin roka“ 2016. 
 

 
            Prítomní členovia  komisie prerokovali na návrh vedúcej Organizačného odboru MsÚ 
Michalovce poverenej primátorom mesta, predložený návrh na udelenie titulu Čin roka 2016.   
Predložený návrh obsahuje udelenie titulu jednotlivcom a kolektívom. 

Zoznam navrhovaných na udelenie titulu tvorí príloha č. 1. 
 
Komisia na základe hlasovania: 
 
1.1. odporúča primátorovi mesta  návrh na udelenie titulu „Čin roka“ 2016 predložiť  

    na prerokovanie MsR a MsZ. 
 

Za:                  9  hlasov 
Zdržal sa:        0 hlasov 
Proti:               0 hlasov 
 
 
K bodu č. 2:   Prerokovanie žiadosti o predĺženie platnosti resp. obnovu zmlúv o nájme    
                        obecných bytov. 
                 
                   Obrancov mieru 4  (MMB)............................ 12 mesiacov 
                   Mlynská 1, 11,13,15,19...................................   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, okrem žiadateľov ktorých nedoplatky sú uvedené v zozname evidované 
správcom bytového domu Služby mesta Michalovce s.r.o. a prenajímateľom Mesto 
Michalovce. 
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Zoznam žiadateľov o predĺženie resp. obnovenie platnosti  zmlúv o nájme bytov tvorí 
príloha č. 2. 

                                 
Komisia na základe hlasovania: 
 
2.1.  odporúča primátorovi mesta predĺžiť platnosť resp. obnovu zmlúv o nájme obecných   

bytov žiadateľom uvedeným v prílohe č. 2 s podmienkou nájomcov, ktorí majú nedoplatky 
na úhradách za plnenia poskytované s užívaním bytu u správcu bytového domu a nedoplatky 
za nájom bytu u prenajímateľa a to, že títo nájomníci evidovaný nedoplatok v termíne  
do 28. 02. 2017 zaplatia alebo predložia OHsM dohodu o splátkovom kalendári. 
  
Za:                  9  hlasov 
Zdržal sa:        0 hlasov 
Proti:               0 hlasov 
 
 

K bodu 3:   Rôzne aktuálne záležitosti  
 
          Mestský úrad Michalovce Odbor hospodárenia s majetkom predložil komisii bývania  

na prerokovanie oznámenie nájomcov bytu Jána Leška a Magdalény Leškovej, ktorí 
poukazujú na to, že Milan Hlodinok a Eva Hlodinková mali pridelený obecný nájomný byt 
v bytovom dome na Obrancov mieru 8 Michalovce v rozpore s VZN, preto že Eva 
Hlodinková je vlastníčkou rodinného domu v obci Zbudza a s Milanom Hlodinkom nemali 
trvalý pobyt 5 rokov v meste Michalovce. Poukazujú tiež na porušovanie spolužitia a pokojné 
bývanie, osočovanie Milanom Hlodinkom. 

 
Komisia na základe hlasovania: 
 
3.1. odporúča primátorovi mesta predložiť stanovisko právnika Mestského úradu Michalovce 

k písomnému podaniu.  
 

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

    
 

        Nasledujúce rokovanie komisie bude 22. 02. 2017 o 15,00 hod. 
 

 
 
 

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


