
Z Á P I S N I C A    č.  2 
 

z rokovania Komisie bývania MsZ  
dňa 24. 02. 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 pridelenie bytu do nájmu na Mlynskej 3. 
3. Prerokovanie žiadosti o pridelenie bytu do nájmu na Mlynskej 5. 
4. Prerokovanie žiadosti o pridelenie 2 bytov do nájmu na Mlynskej 15. 
5. Prerokovanie možnosti výpovede nájmu bytu č. 6 nájomcu Verony Timkovej 

v bytovom dome na Ulici J. Hollého č. 5 Michalovce. 
6.   Prerokovanie žiadosti o predĺženie platnosti zmlúv o nájme obecných bytov. 
7. 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. 28 - garsónka v nadstavbe a bytu č. 8 - 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 bytu formou žrebovania.  
 

Za:              7  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. 28 - garsónka v nadstavbe  žiadateľovi: 
Jozefovi  Balogovi, Michalovce   
 

 1



 
1.2. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) 
       v Michalovciach do nájmu: 

 
byt č. 8 - garsónka (pôvodné)  žiadateľovi: 
Anne Tomčakovej, Michalovce   
 

 
K bodu č. 2:   Prerokovanie žiadosti o pridelenie bytu do nájmu na Mlynskej 3. 

 
Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie    

do nájmu voľného 2 – izbového bytu č. 8 na Mlynskej 3 v Michalovciach. Mesto 
Michalovce ponúka  voľný  byt do nájmu.  Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 2.  

 
 

Komisia  hlasovaním: 
 
2.1. odporúča primátorovi mesta prideliť byty č. 8 na Mlynskej 3 v Michalovciach  
do spoločného nájmu žiadateľom  
Ladislavovi Sucherovi a Márii Kimovej, Michalovce   
 
Za:              7  hlasov 
Zdržal sa:    0  hlasov 
Proti:           0   hlasov 
 
 
K bodu 3:     Prerokovanie žiadosti o pridelenie  bytu do nájmu na Ulici   
                      Mlynskej 5 v Michalovciach. 
 
 

     Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie  
voľného 4 - izbového bytu č. 1  na Mlynskej 5 v Michalovciach. Mesto Michalovce ponúka  
voľný byt do nájmu.  Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 3.  
 
Komisia  hlasovaním: 
 
3.1.  neodporúča primátorovi mesta prideliť 4 - izbový byt č. 1 na Mlynskej 5 

v Michalovciach do nájmu 2 žiadateľom uvedeným v zozname z dôvodu, že Jozef Adam 
je nájomcom 2 izbového bytu na Mlynskej 19 v Michalovciach a u Miroslavu Ferkovej 
eviduje Mesto Michalovce záväzok za vývoz TKO vo výške 55,16 € po lehote splatnosti 
a správca bytového domu Domspráv s.r.o. Michalovce eviduje nedoplatok za nájom 
obecného bytu u manžela Miroslava Ferka  vo výške 360,75 € po lehote splatnosti. Na 
uvedené záväzky nepredložila uzavreté prípadné dohody o splátkach. 

3.2.  Mesto Michalovce 4 - izbový byt č. 1 na Mlynskej 15 zverejní ponuku bytu do nájmu 
tak, aby doručené žiadosti mestskému úradu o pridelenie bytu do nájmu mohli byť 
prerokované v komisii bývania v mesiaci marec 2016. 

 
Za:              7  hlasov 
Zdržal sa:    0  hlasov 
Proti:           0  hlasov 
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K bodu 4:     Prerokovanie žiadosti o pridelenie  2 bytov do nájmu na Ulici   
                      Mlynskej 15 v Michalovciach. 
 
 

     Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie  
do nájmu  2 voľných 1 – izbových bytov č. 4 a 7 na Mlynskej 15 v Michalovciach. Mesto 
Michalovce ponúka  voľné byty do nájmu.  Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 4.  
 
Komisia  hlasovaním: 
 
4.1.   odporúča primátorovi mesta prideliť  na Mlynskej 15 v Michalovciach do nájmu: 

 
byt č. 4 – 1-izbový  žiadateľovi: 
Marianovi Kotulovi, Michalovce   
 
Za:                 7  hlasov 
Zdržal sa:       0  hlasov 
Proti:              0  hlasov 

 
4.2.   odporúča primátorovi mesta prideliť  na Mlynskej 15 v Michalovciach do nájmu: 

 
byt č. 7 – 1-izbový  žiadateľovi: 
Barbore Hospodiovej, Michalovce   
 
Za:                 7  hlasov 
Zdržal sa:       0  hlasov 
Proti:              0  hlasov 

 
 

K bodu 5:   Prerokovanie návrhu výpovede nájmu 3 - izbového bytu č. 6 nájomcu  
                   Verony Timkovej v bytovom dome na Ulici J. Hollého č. 5 Michalovce. 
 
          Prítomní členovia komisie prerokovali písomné vyjadrenie Domspráv s.r.o. byty, teplo 
a iné služby Michalovce, ako správcu bytového domu na Ulici J. Hollého č. 5 
v Michalovciach zo dňa 08. 02. 2016 vo veci nedoplatku za nájom bytu č. 6 a nedoplatku  
na úhradách za plnenia poskytované s užívaním bytu nájomcu Verony Timkovej, ktorej 
nedoplatok k 31. 12. 2015 je vo výške 4 418,61 €.  
Na nedoplatok sú vydané Okresným súdom Michalovce 2 platobné rozkazy. V jednom 
prípade prebieha exekučné konanie. 
 
Komisia  hlasovaním: 
 
5.1.   odporúča primátorovi mesta v zastúpení Domspráv s.r.o.  byty, teplo a iné služby 
Michalovce, ako správcovi bytového domu na Ulici J. Hollého č. 5, vymáhať nedoplatok  
za  nájom 3-izbového bytu č. 6 nájomcu Verony Timkovej v bytovom dome J. Hollého č. 5 
v Michalovciach podľa platnej právnej úpravy v súlade s ustanoveniami Mandátnej zmluvy  
zo dňa 28. 12. 2007 uzavretej medzi Mestom Michalovce a Domspráv s.r.o. byty, teplo a iné 
služby Štefánikova 44 Michalovce. 
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Za:                 7  hlasov 
Zdržal sa:       0  hlasov 
Proti:              0  hlasov 
 

   
K bodu 6:   Prerokovanie žiadosti o predĺženie platnosti resp. obnovu zmlúv o nájme    
                    obecných bytov. 
                   
                   Obrancov mieru 4  (MMB)............................ 12 mesiacov 
                   Konečná  20 „H“ ...........................................  24 mesiacov 
                   Mlynská 17, .....................................................   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. 

   Zoznam žiadateľov o predĺženie platnosti zmlúv o nájme bytov tvorí príloha č. 6. 
         U Anny Pirohaničovej, Konečná 20 OHsM navrhuje predĺžiť platnosť nájomnej zmluvy 
na dobu 12 mesiacov v súlade s ustanovením § 7 ods. 8 VZN č. 79/2004 t.j. že nájomca užíva 
bezbariérový byt (ZŤP), ktorý nespĺňa podmienky pre občana so zdravotným postihnutím 
uvedeným v prílohe č. 1 cit. VZN. 

 U Eduarda Bednárza  OHsM navrhuje predĺžiť platnosť nájomnej zmluvy na dobu    
6 mesiacov z dôvodu, že u nájomcu správca bytového domu vykazuje nedoplatok a na žiadosť 
nájomcu uzatvoril dohodu o splátkach na vykazovaný nedoplatok. 
      U nájomcu Miroslava Badža  predĺžiť nájomnú zmluvu na dobu 6 mesiacov,  
po stanovisku komisie z dôvodu, že od augusta 2015 evidovaný nedoplatok spláca mesačne. 

 
Komisia hlasovaním: 
 
6.1.  odporúča primátorovi mesta predĺžiť platnosť resp. obnovu zmlúv o nájme obecných   

     bytov žiadateľom uvedeným v prílohe č. 6 takto:  
U Anny Pirohaničovej, Konečná 20  predĺžiť platnosť nájomnej zmluvy na dobu 12 

mesiacov v súlade s ustanovením § 7 ods. 8 VZN č. 79/2004.  
 U Eduarda Bednárza  predĺžiť platnosť nájomnej zmluvy na dobu 6 mesiacov.  

       U nájomcu Miroslava Badža  predĺžiť platnosť nájomnej zmluvy na dobu 6 mesiacov  
 
Za:                  7  hlasov 
Zdržal sa:        0 hlasov 
Proti:               0  hlasov 

 
 
 
 

K bodu 7:   Rôzne aktuálne záležitosti  
 
 
          Predseda komisie bývania MUDr. Ján Mihalečko informoval členov komisie bývania 
o prejavenej  nespokojnosti na OHsM nájomcu malometrážnych bytov Ladislava Butku,  
že v mesiaci január 2016 mal na návrh referátu správy bytového fondu OHsM predĺženú 
platnosť zmluvy o nájme bytu na dobu 6 mesiacov. 
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          Z predložených písomných podkladov OHsM vyplýva, že na dobu 6 mesiacov mali 
predĺženú platnosť zmlúv o nájme bytov aj p. Jakub, p. Sabol a p. Pokorná. Počas tejto doby 
bude monitorované dodržiavanie zásad pokojného bývania nájomcov v súlade s platným VZN 
č. 70/2003 o nájme bytov.  
          Komisia informáciu zobrala na vedomie. 
 

        Nasledujúce rokovanie komisie bude 23. 03. 2016 o 15,00 hod. 
 
 

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


