
Z Á P I S N I C A    č.  4 
 

z rokovania Komisie bývania MsZ  
dňa 20. 04. 2016  

 
 

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

1. Prerokovanie žiadosti o pridelenie  2 bytov do nájmu na Ul. obrancov mieru 4    
      (MMB). 
2.   Prerokovanie žiadosti o predĺženie platnosti zmlúv o nájme obecných bytov. 
3. Prerokovanie časti Štatútu mesta Michalovce 
4. Rôzne aktuálne záležitosti. 
 

 
 
 

K bodu 1:     Prerokovanie žiadosti o pridelenie  2 bytov 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. 35 – garsónka a bytu č. 96 – 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.  
 

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. 35 - garsónka (pôvodné) žiadateľovi: 
Imrichovi Tertinskému s manželkou, Michalovce   
 
1.2. neodporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) 
v Michalovciach do nájmu byt č. 96 - garsónka (pôvodné)  žiadateľovi, ktorý nespĺňa kritéria 
na pridelenie obecného nájomného bytu. 
          Predmetný byt komisia  odporúča zaradiť na prerokovanie v komisii bývania v mesiaci 
máj 2016. 
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K bodu č. 2:   Prerokovanie žiadosti o predĺženie platnosti resp. obnovu zmlúv o nájme    
                        obecných bytov. 
                   
                   Obrancov mieru 4  (MMB)............................ 12 mesiacov 
                   Konečná  blok „H“ .......................................  24 mesiacov 
                   Mlynská 17 a 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. 

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 č. 3:   Prerokovanie časti Štatútu mesta Michalovce 

 
            Prítomní členovia  komisie prerokovali na návrh vedúcej Organizačného odboru MsÚ 
Michalovce poverenej primátorom mesta, predloženú časť Štatútu mesta Michalovce.  
Na prerokovanie a pripomienkovanie boli zaradené osobitne ustanovenia: § 28 - udeľovanie 
Čestného občianstva mesta, § 29 - udeľovanie Ceny mesta, § 30 - udeľovanie Ceny primátora 
mesta a § 32 - udeľovanie Činu roka.   
Uvedený podnet vznikol z toho, aby boli prehodnotené doteraz platné podmienky, ktoré 
umožňujú získať ocenenie. 
 
Komisia na základe hlasovania: 
 
3.1. odporúča primátorovi mesta prerokovať na porade primátora tieto pripomienky: 
 
v § 28 udeľovať ocenenie Čestné občianstvo mesta 1 osobe. 
v § 29 udeľovať ocenenie Cenu mesta maximálne 5 osobám. 
v § 30 udeľovať ocenenie Cenu primátora mesta podľa rozhodnutia primátora. 
v § 32 udeľovať ocenenie Čin roka 1 osobe, maximálne 2 osobám. 
Navrhované zmeny predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach.  
 

Za:                  9 hlasov 
Zdržal sa:        0 hlasov 
Proti:               0 hlasov 
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K bodu 4:   Rôzne aktuálne záležitosti  
 
           Odbor hospodárenia s majetkom Mestského úradu Michalovce informoval členov 
komisie bývania, že nájomca malometrážneho bytu č. 115 na Obrancov mieru 4 Michalovce 
Juraj Ružinský  nepodpísal dohodu o uznaní dlhu a splátkach so správcom bytového domu 
Služby mesta Michalovce s.r.o. a neprevzal vyúčtovanie služieb za rok 2015. Platnosť nájomnej 
zmluvy skončila 28. 02. 2016. Nájomca bytu č. 29 v nadstavbe MMB Eduard Bednárz  neplatí 
správcovi bytového domu dohodnuté splátky v splátkovom kalendári. Nájomná zmluva je 
platná do 31. 07. 2016.  
             
Stanovisko OHsM: 
 
1. Mestský úrad v Michalovciach písomne výzve nájomcu bytu č. 115 Juraja Ružinského, aby 

byt vypratal a odovzdal správcovi domu najneskôr do 30. 04. 2016 z dôvodu zániku nájmu 
bytu podľa ustanovenia § 710 ods. 2 Občianskeho zákonníka.    

2. U nájomcu Eduarda Bednárza, vzhľadom na jeho zdravotný stav a potrebu opatrovania, 
Mestský úrad v Michalovciach robí opatrenia na jeho umiestnenie v zariadení sociálnych 
služieb alebo dlhodobo nemocných. 

 
Komisia na základe hlasovania: 
 
4.1.  berie informáciu OHsM na vedomie.      
 

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

 
 

        Nasledujúce rokovanie komisie bude 25. 05. 2016 o 15,00 hod. 
 

 
 
 

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


