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Z Á P I S N I C A    č.  10 
 

z rokovania Komisie bývania MsZ  
dňa 26. 10. 2016  

 
 

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

1.  Prerokovanie žiadosti o pridelenie  bytu do nájmu na Ul. obrancov mieru 4    
      (MMB). 
2. Prerokovanie žiadosti o pridelenie bytu do nájmu na Ul.  Mlynskej 15. 
3. Prerokovanie žiadosti o pridelenie bytu do nájmu na Ul. Staničnej 3. 
4. Prerokovanie žiadosti o predĺženie platnosti zmlúv o nájme obecných bytov. 
5. Prerokovanie výpovede nájmu bytu Verony Timkovej, J. Hollého 5. 
6. Rôzne aktuálne záležitosti. 
 

 
 

K bodu 1:     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 bytu č. 76  -  1,5 izbového (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 
 

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: 
 
1.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) 
       v Michalovciach do nájmu: 
byt č. 76 – 1,5 izbový (pôvodné) žiadateľovi: 
Bartolomejovi Fencikovi s manželkou, Michalovce   
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K bodu č. 2:    Prerokovanie žiadosti o pridelenie  bytu do nájmu na Ulici   
                         mlynskej 15 v Michalovciach. 
 
 

     Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie  
voľného 1 - izbového bytu č. 14  na Mlynskej 15 v Michalovciach. Mesto Michalovce 
ponúka  voľný byt do nájmu.  Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 2.  

Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytu formou žrebovania.  
 

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

Do žrebovania boli zaradení žiadatelia, ktorí spĺňali kritéria VZN o podmienkach 
prideľovania nájomných  bytov v bytových domoch  na Ulici mlynskej 1 až 15  
v Michalovciach. 
 
Komisia na základe žrebovania: 
 
2.1.  odporúča primátorovi mesta prideliť 1 - izbový byt č.  14 na Mlynskej 15   
v Michalovciach do nájmu žiadateľovi: 
Denise Čičákovej, Michalovce   
 

 
K bodu 3:     Prerokovanie žiadosti o pridelenie bytu do nájmu na Ul. staničnej 3. 

 
 

Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie  
voľného 2 - izbového bytu č. 9  na Staničnej 3 v Michalovciach. Mesto Michalovce ponúka  
voľný byt do nájmu.  Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 3.  

Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytu formou žrebovania.  
 

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

Do žrebovania boli zaradení žiadatelia, ktorí spĺňali kritéria VZN o podmienkach 
prideľovania nájomných bytov v bytovom dome na Staničnej 3 v Michalovciach.  
 
Komisia na základe žrebovania: 
 
3.1.  odporúča primátorovi mesta prideliť 2 - izbový byt č.  9 na Staničnej 3   
v Michalovciach do nájmu žiadateľovi: 
Lucii Demeterovej, Michalovce   
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K bodu 4:   Prerokovanie žiadosti o predĺženie platnosti resp. obnovu zmlúv o nájme    
                    obecných bytov. 
                   
                   Obrancov mieru 4  (MMB)............................ 12 mesiacov 
                   Okružná 92B  ................................................  24 mesiacov 
                   Konečná  blok „H“ .......................................  24 mesiacov 
                   Mlynská 3,9,17 a 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, 
žiadatelia uvedení v zozname spĺňajú podmienky na predĺženie resp. obnovenie zmlúv o nájme 
bytov. Žiadateľ o obnovenie platnosti zmluvy o nájme bytu Dušan Kima z Mlynskej 3 
Michalovce má na Domspráv s.r.o. evidovaný nedoplatok vo výške 526,30 € po lehote 
splatnosti.  

Zoznam žiadateľov o predĺženie platnosti zmlúv o nájme bytov tvorí príloha č. 4. 
 
Komisia na základe hlasovania: 
 
4.1.  odporúča primátorovi mesta predĺžiť platnosť resp. obnovu zmlúv o nájme obecných   

     bytov žiadateľom uvedeným v prílohe č. 4. U nájomcu Dušana Kimu komisia odporúča        
     obnovenie zmluvy o nájme bytu po čiastočnom zaplatení Domsprávom s.r.o. evidovaného     
     nedoplatku a predložení písomnej dohody o splátkach dlhu.  
 
Za:                  9  hlasov 
Zdržal sa:        0 hlasov 
Proti:               0 hlasov 
 
 
 
K bodu 5:    Prerokovanie výpovede nájmu bytu Verony Timkovej, J. Hollého 5     
                      Michalovce. 
 
1.   Prítomní členovia komisie bývania prerokovali návrh OHsM na výpoveď nájmu bytu č. 5 
nájomníčky Verony Timkovej  v bytovom dome na Ulici J. Hollého 1056/5 v Michalovciach 
z dôvodu nezaplatenia nájomného za byt a zálohových platieb na úhradu za plnenia 
poskytované s užívaním bytu. Správca bytového domu Domspráv s.r.o. byty, teplo a iné 
služby eviduje nedoplatok na nájomnom byte  do 31. 08. 2016 vo výške 5 706,73 € 

 
  Komisia na základe hlasovania: 
 

5.1.  odporúča primátorovi mesta  výpoveď nájmu bytu Verone Timkovej s možnosťou 
zabezpečenia bytovej náhrady. Zároveň odporúča, aby OHsM bol nápomocný pri prípadne 
podanej žiadosti Verony Timkovej o dávku v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie.  
 
Za:                  9  hlasov 
Zdržal sa:       0  hlasov 
Proti:              0  hlasov 
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K bodu 6:   Rôzne aktuálne záležitosti  
 
          Členovia komisie bývania ani Mesto Michalovce nemali na prerokovanie aktuálne 
záležitosti. 
 
 

        Nasledujúce rokovanie komisie bude 23. 11. 2016 o 15,00 hod. 
 

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


