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Z Á P I S N I C A    č.  9 
 

z rokovania Komisie bývania MsZ  
dňa 21. 09. 2016  

 
 

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

1. Prerokovanie žiadosti o pridelenie 4 bytov do nájmu na Ul. mlynskej č. 5, 7, 15. 
2. Prerokovanie žiadosti o predĺženie platnosti zmlúv o nájme bytov. 
3. Prerokovanie informácie MsÚ o skončení nájmu bytu Jolany Tokárovej, Staničná 3. 
4.   Rôzne aktuálne záležitosti. 

 
 
 

K bodu 1:     Prerokovanie žiadosti o pridelenie  4 bytov do nájmu na Ulici  
                      mlynskej 5, 7, 15 v Michalovciach. 
 
 

     Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie    
do nájmu voľných bytov ½ č. 12 – 4 izbový na Mlynskej 5,  ½ bytu č. 9 – 2 izbový na 
Mlynskej 7, 2 byty č. 8, 9 – jednoizbové na Mlynskej 15 v Michalovciach. Mesto 
Michalovce ponúka  voľné  byty  do nájmu.  Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 1.  
 

Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytov 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 nadstavbe  bytového domu  na Ulici mlynskej  
v Michalovciach. 
 
Komisia na základe žrebovania: 
 
1.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Mlynskej 5 v Michalovciach do nájmu: 
½ bytu č. 12 – 4 izbový  žiadateľovi: 
Erike Sucherovej, Michalovce.   
1.2. odporúča primátorovi mesta prideliť na Mlynskej 7 v Michalovciach do nájmu: 
½ bytu č. 9 – 2 izbový žiadateľovi: 
Alexandre Bajkorovej, Michalovce.   
1.3. odporúča primátorovi mesta prideliť na Mlynskej 15 v Michalovciach do nájmu: 
byt č. 8, 9 – 1 izbové  žiadateľovi: 
Adele Tokárovej, Michalovce.  
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K bodu 2:     Prerokovanie žiadosti o predĺženie platnosti resp. obnovu zmlúv o nájme    
                      obecných bytov. 
                   
                   Obrancov mieru 4 .......................................... 12 mesiacov 
                   Konečná 20 ..................................................... 12 mesiacov 
                   Mlynská 1, 17, 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.  
       U nájomcu Ladislava Tokára zo Staničnej 3, OHsM navrhuje predĺžiť platnosť zmluvy na 
dobu 6 mesiacov z dôvodu, že nájomca je v rozvodovom konaní.  
      U nájomcu Mateja Ballu z Obrancov mieru 4 (MMB) OHsM navrhuje predĺžiť platnosť  
zmluvy na dobu 6 mesiacov.    

Zoznam žiadateľov o predĺženie 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.  
 
Za:                  9  hlasov 
Zdržal sa:        0 hlasov 
Proti:               0 hlasov 
 
 
 
K bodu 3:     Prerokovanie informácie MsÚ o skončení nájmu bytu Jolany Tokárovej,  
                      Staničná 3. 
  
1.    OHsM MsÚ informoval členov  komisie bývania, že dňa 19. 09. 2016 bola MsÚ 
doručená písomná výzva nájomníčke 2 izbového bytu č. 9 Jolane Tokárovej v bytovom dome 
na Staničnej 3 v Michalovciach, aby do 30. 09. 2016 vypratala byt a odovzdala správcovi 
bytového domu Domspráv s.r.o. byty, teplo a iné služby Štefánikova 44 Michalovce. 
          Dôvodom skončenia nájmu je skutočnosť, že Jolana Tokárová má uzavretú zmluvu 
o nájme bytu s Mestom Michalovce v zastúpení Domspráv s.r.o. od 01. 12. 2015 a zmluva je 
platná do 30. 09. 2016, t.j. na dobu určitú. Jolana Tokárová za byt riadne neplatí a do augusta 
2016 má nedoplatok vo výške 767,87 €. Pri uzatváraní zmluvy o nájme bytu, prevzala dlh po 
zomrelej dcére Marcele Tokárovej vo výške 831,36 €, s ktorou bývala v spoločnej domácnosti 
a tento dlh mala zaplatiť v mesačných splátkach. Z uvedeného dlhu nič nezaplatila. 
 
Komisia zobrala informáciu na vedomie. 
 
Za:                  9  hlasov 
Zdržal sa:        0 hlasov 
Proti:               0 hlasov 
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K bodu č. 4:    Rôzne aktuálne záležitosti  
 
 
1.   OHsM MsÚ informoval členov komisie bývania, že Verona Timková nájomníčka bytu  
č. 6 v bytovom dome na Ulici J. Hollého za nájom bytu neplatí a nie je predpoklad, že 
exekútorom odobraté dva obrazy môžu mať hodnotu, za ktoré by bolo možné Domsprávom 
s.r.o. evidovaný nedoplatok zaplatiť a z čoho by Verona Timková mala platiť nájomné aj 
v ďalšom období. Pri prerokovaní možnosti dohody o skončení nájmu bytu, Verona Timková 
jednoznačne dohodu odmietla a byt Mestu Michalovce nemá záujem odovzdať. 

 
  Komisia na základe hlasovania: 
 

4.1.  odporúča primátorovi mesta, aby OHsM pripravil písomný materiál na rokovanie 
komisie bývania v mesiaci október 2016 tak, aby Verona Timková dostala výpoveď nájmu 
bytu s možnosťou zabezpečenia bytovej náhrady. 
 
Za:                  9  hlasov 
Zdržal sa:        0 hlasov 
Proti:               0 hlasov 
 
 
Nasledujúce rokovanie komisie bude 26. 10. 2016 o 15,00 hod. 

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

 
 
 


