
Z Á P I S N I C A    č.  3 
 

z rokovania Komisie bývania MsZ  
dňa 25. 03. 2015  

 
 

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

 
1. Prerokovanie žiadostí o pridelenie  2 bytov do nájmu na Ul. obrancov mieru 4    
      (MMB). 
2. Prerokovanie žiadostí o pridelenie  1 bytu do nájmu na Ul. staničnej 3. 
3. Prerokovanie žiadostí o pridelenie  2 bytov do nájmu na Ul. mlynskej 15. 
4. Prerokovanie žiadostí o predĺženie platnosti zmlúv o nájme obecných bytov. 
5. Rôzne aktuálne záležitostí. 

 
 
 

K bodu 1:     Prerokovanie žiadostí o pridelenie 2  bytov do nájmu na Ulici  
                      Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach. 
 
 

     Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadostí žiadateľov o pridelenie    
do nájmu voľných 2 bytov  č. 4 - garsónka a č. 73 - garsónka (pôvodné) na Obrancov mieru 
4 (malometrážne byty) v Michalovciach. Mesto Michalovce ponúka  voľné  byty do nájmu.  
Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 1.  

    Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytov formou žrebovania. Do žrebovania 
boli zaradení žiadatelia, ktorí spĺňali kritéria VZN o podmienkach prideľovania nájomných 
bytov v bytovom dome na Ulici obrancov mieru 4. 
 
Za:              8 hlasov 
Zdržal sa:   0  hlasov 
Proti:          0  hlasov 
 
Komisia  na základe žrebovania: 
 
1.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) 
       v Michalovciach do nájmu na 6 mesiacov s možnosťou predĺženia doby nájmu: 
 
byt č. 4 - garsónku  žiadateľovi: 
Matejovi Ballovi, Michalovce   

 
byt č. 73 - garsónku  žiadateľovi: 
Paulíne Pencákovej, Michalovce   
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K bodu 2:     Prerokovanie žiadostí o pridelenie  bytu do nájmu na Ulici   
                      Staničnej 3 v Michalovciach. 
 
 

     Prítomní členovia komisie prerokovali predloženú žiadosť jedného žiadateľa 
o pridelenie do nájmu  voľného bytu č. 2 - garsónka na Staničnej 3 v Michalovciach. Mesto 
Michalovce ponúka  voľný byt do nájmu.  Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 2.  
 
Komisia  hlasovaním: 
 
2.1. neodporúča primátorovi mesta prideliť byt č. 2  na Staničnej 3 v Michalovciach  
do nájmu jedinému žiadateľovi z dôvodu neúplnosti žiadosti a nesplnenia kritérií pre 
pridelenie bytu do nájmu. 

 
Za:              8  hlasov 
Zdržal sa:    0  hlasov 
Proti:           0  hlasov 
 
 
K bodu 3:     Prerokovanie žiadostí o pridelenie  2 bytov do nájmu na Ulici   
                      Mlynskej 15 v Michalovciach. 
 
 

     Prítomní členovia komisie prerokovali predloženú žiadosť jedného žiadateľa 
o pridelenie do nájmu  2 voľných jednoizbových bytov č. 8 a 9  na Mlynskej 15  
v Michalovciach. Mesto Michalovce ponúka  voľné byty do nájmu.  Zoznam žiadateľov tvorí 
príloha č. 3.  
 
Komisia  hlasovaním: 
 
3.1.   neodporúča primátorovi mesta prideliť byty č. 8 a 9 na Mlynskej 15 v Michalovciach 
do nájmu jedinému žiadateľovi z dôvodu neúplnosti žiadosti a nesplnenia kritérií pre 
pridelenie bytu do nájmu. 
 
Za:              8  hlasov 
Zdržal sa:    0  hlasov 
Proti:           0  hlasov 
 
 
K bodu 4:   Prerokovanie žiadostí o predĺženie platností resp. obnovu zmlúv o nájme    
                    obecných bytov. 
                   
                    Okružná 92A ................................................. 24 mesiacov 
                    Konečná „H“ ................................................. 24 mesiacov 
                    Obrancov mieru 4 (MMB) ........................... 12 mesiacov 
                    Mlynská 1, 3,    .... .........................................   6 mesiacov 
                    Staničná 3 ....................................................... 12 mesiacov 
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  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 
bytov. Zoznam žiadateľov o predĺženie platnosti zmlúv o nájme bytov tvorí príloha č. 4. 
 
Komisia hlasovaním: 
 
4.1.  odporúča primátorovi mesta predĺžiť platnosť resp. obnovu zmlúv o nájme obecných   

     bytov žiadateľom uvedeným v prílohe č. 4. 
 
Za:              8  hlasov 
Zdržal sa:    0  hlasov 
Proti:           0  hlasov 

 
 
K bodu 5:   Rôzne aktuálne záležitosti  
 
         Mestský úrad v Michalovciach predložil na prerokovanie požiadavky: 
5.1. Sprísniť výber nájomníkov do malometrážnych bytov na Obrancov mieru 4. 
5.2. Poveriť členov komisie a zamestnanca bytového referátu na kontrolu stavu bytov na Angi 

mlyne. 
 
        Ing. Jozef Doležal vedúci odboru hospodárenia s majetkom informoval členov komisie 
o úlohách z porady primátora mestského úradu, a to na sprísnenie výberu nájomníkov  
do malometrážnych bytov z dôvodu, že na zhromaždení občanov vo volebnom obvode č. 1 boli 
vznesené námietky pre nedôstojné správanie niektorých nájomcov. Taktiež informoval 
o požiadavke, aby členovia komisie so zamestnancom bytového referátu kontrolovali stav 
bytov, hlavne v nových bytových domoch na Angi mlyne. 
 
Komisia hlasovaním: 
 

5.1. Za účelom zlepšenia spolunažívania nájomcov a výberu nových nájomníkov 
v malometrážnych bytoch odporúča primátorovi mesta, aby si nájomníci bytov zvolili 
domového dôverníka, ktorý bude v súčinnosti s odborom hospodárenia s majetkom 
predkladať informácie na rokovanie komisie bývania pri predlžovaní platnosti zmlúv 
o nájme bytov. Pri odporúčaní primátorovi mesta prideliť žiadateľovi obecný nájomný 
byt, ako novému nájomcovi, bude komisia navrhovať uzatvorenie prvej zmluvy o nájme 
bytu aj na dobu kratšiu ako 12 mesiacov. 

5.2. Komisia bývania pri plánovanej kontrole stavu bytov na Angi mlyne, poverí vybraných 
členov komisie, ktorí so zamestnancom bytového referátu vykonajú kontrolu. 

  
Za:              8  hlasov 
Zdržal sa:    0  hlasov 
Proti:           0  hlasov 
 
V Michalovciach dňa 25. 03. 2015  
 
 
          Zapisovateľ:                                                                         MUDr. Ján Mihalečko 
     JUDr. Vasil Danko                                                                        predseda komisie 


