
Z Á P I S N I C A    č.  9 
 

z rokovania Komisie bývania MsZ  
dňa 23. 09. 2015  

 
 

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

1. Prerokovanie žiadostí o pridelenie  bytu do nájmu na Ul. konečnej 16. 
2. Prerokovanie žiadostí o pridelenie  bytu do nájmu na Ul. okružnej 92A. 
3. Prerokovanie žiadostí o pridelenie  3 bytov do nájmu na Ul. obrancov mieru 4    
      (MMB). 
4. Prerokovanie výpovede nájmu bytov nájomcom. 
5. Prerokovanie žiadostí o predĺženie platnosti zmlúv o nájme obecných bytov. 
6. Rôzne aktuálne záležitostí. 

 
 

K bodu 1:     Prerokovanie žiadostí o pridelenie  bytu do nájmu na Ulici   
                      konečnej 16 v Michalovciach. 
 
 

     Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadostí žiadateľov o pridelenie  
do nájmu  voľného 3-izbového bytu č. 6  na Konečnej 16 v Michalovciach. Mesto Michalovce 
ponúka  voľný byt do nájmu.  Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 1.  

Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytu formou žrebovania. Do žrebovania 
boli zaradení žiadatelia, ktorí spĺňali kritéria VZN o podmienkach prideľovania nájomných 
bytov v bytovom dome „H“ na Ulici konečnej 16 . 
 
Za:             9  hlasov 
Zdržal sa:   0  hlasov 
Proti:          0  hlasov 
 
Komisia  žrebovaním: 
 
1.1.   odporúča primátorovi mesta prideliť  na Konečnej 16 v Michalovciach do nájmu: 

 
byt č. 6 – 3-izbový  žiadateľovi: 
Adriane Vlčákovej, Michalovce   
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K bodu 2:     Prerokovanie žiadostí o pridelenie  bytu do nájmu na Ulici   
                      okružnej 92A  v Michalovciach. 
 
 

     Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadostí žiadateľov o pridelenie  
do nájmu  voľného 3-izbového bytu č. 29  na okružnej 92A v Michalovciach. Mesto 
Michalovce ponúka  voľný byt do nájmu.  Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 2.  

Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytu formou žrebovania. Do žrebovania 
boli zaradení žiadatelia, ktorí spĺňali kritéria VZN o podmienkach prideľovania nájomných 
bytov v Polyfunkčnom bytovom dome  na Ulici okružnej 6352/92A. 
 
Za:             9  hlasov 
Zdržal sa:   0  hlasov 
Proti:          0  hlasov 
 
Komisia  žrebovaním: 
 
2.1.   odporúča primátorovi mesta prideliť  na Okružnej 92A v Michalovciach do nájmu: 

 
byt č. 29 – 3-izbový  žiadateľovi: 
Stanislave Mesarošovej, Michalovce   
 

 
K bodu 3:     Prerokovanie žiadostí o pridelenie  3 bytov do nájmu na Ulici  
                      obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach. 
 
 

     Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadostí žiadateľov o pridelenie    
do nájmu voľné byty č. 42 - 1,5 izbový, č. 38 – garsónka, č. 51 - garsónka  (pôvodné)  
na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach. Mesto Michalovce ponúka  
voľný  byt do nájmu.  Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 3.  
          Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytu formou žrebovania. Do žrebovania 
boli zaradení žiadatelia, ktorí spĺňali kritéria VZN o nájme bytov na Ulici obrancov mieru 4. 
 
Za:             9  hlasov 
Zdržal sa:   0  hlasov 
Proti:          0  hlasov 
 
 
 
Komisia  žrebovaním: 
 
3.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) 
       v Michalovciach do nájmu: 
 
byt č. 42 – 1,5 izbový  žiadateľovi: 
Eve Miglecovej, Michalovce   
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byt č. 38 - garsónku  žiadateľovi: 
Márii Hurovej, Michalovce  
 
byt č. 51 - garsónku  žiadateľovi:  
Ružene Horňákovej, Michalovce   
 
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 6,8 ...................................... 24 mesiacov 
                    Obrancov mieru 4 (MMB) ........................... 12 mesiacov 
                    Mlynská 1,3,17  .... .........................................   6 mesiacov 
                    Staničná 3 ....................................................... 12 mesiacov 
 
                       

  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, okrem Boženy Badžovej, ktorá evidovaný nedoplatok Mestu Michalovce zaplatila, avšak 
nedoplatok za zálohové platby  nezaplatila, ale podpísala uznanie dlhu a dohodu so správcom 
bytového domu o splátkach.  

 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. 
     Božene Badžove odporúča predĺžiť platnosť zmluvy na dobu kratšiu, a to na 6 mesiacov 
do 31. 03. 2016 za predpokladu, že bude dodržiavať splátkový kalendár  podpísaný  
so správcom bytového domu. 
 
Za:                 9  hlasov 
Zdržal sa:       0 hlasov 
Proti:              0 hlasov 

 
 

 
K bodu 5:   Prerokovanie výpovede nájmu bytu u nájomcov: 
 

1. Jozef Novobilský, ............... nedoplatok 442,36 €.  
2. Gabriel Gazdočka .............. nedoplatok 973,20 €. Na účet Mesta Michalovce zaplatil sumu 

730,28 € dňa 18. 09. 2015. 
3. Lenka Lešňanská ............... nedoplatok 369,80 €.     

          Na základe   informácie OHsM  
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Komisia hlasovaním: 
 
6.1.  odporúča primátorovi mesta spracovať s nájomcami bytov splátkové kalendáre 
s dohodami, v ktorých sa zaviažu nedoplatky zaplatiť.             
 

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

 
 
K bodu 6:   Rôzne aktuálne záležitosti  

 
1.       Vedúci OHsM Ing. Jozef Doležal predložil komisii bývania informáciu o sťažnosti 9 
nájomcov malometrážnych bytov na Obrancov mieru 4 na nájomníčku Jolanu Žinčákovú pre 
neslušné správanie. Sťažnosť eviduje hlavná kontrolórka Mesta Michalovce. 
Stanovisko OHsM: 
          Skutočnosti nespadajú do právomoci a kompetencie OHsM, ale do oblasti občianskeho 
spolunažívania riešeného inými právnymi predpismi (Občiansky zákonník a pod.).  
         OHsM bude situáciu a prípadné sťažnosti dotknutých nájomcov naďalej monitorovať. 
 
2.     Vedúci OHsM Ing. Jozef Doležal predložil komisii bývania informáciu o sťažnosti 
nájomcu malometrážnych bytov Obrancov mieru 4 na zamestnanca bytového referátu OHsM 
a správcu bytového domu Služby mesta Michalovce s.r.o. Sťažnosť eviduje hlavná kontrolórka 
Mesta Michalovce. 
Stanovisko OHsM: 
Výkon činnosti je v súlade s pracovnou náplňou JUDr. Danka a v zmysle Štatútu Komisie 
bývania MsZ v Michalovciach (čl. 3.6.) pripravuje aj písomné materiály na rokovanie komisie. 
Správu bytového domu zabezpečuje kvalifikovaný správca, ktorým je Služby mesta Michalovce 
s.r.o. Všetky podnety na opravu a následné opravy sú realizované v súčinnosti so správcom, 
ktorý zabezpečuje odborné a kvalitné posúdenie technického stavu. Týmto posudzovateľom nie 
je JUDr. Danko. V kompetencií JUDr. Danka  je pripraviť návrh objednávky na následnú 
opravu. Objednávka je schvaľovaná vedúcim odboru HsM a prednostom MsÚ. Náklady na 
opravu v bytovom dome sú hradené z rozpočtu Mesta Michalovce a účtu vedenom na bytový 
dom Obrancov mieru 4. 
Stanovisko SMM Michalovce s.r.o.: 

            K prevereniu  oprávnenosti fakturácie sumy 1,09 € v položke Iné prevádzkové 
náklady. Do prevádzkových nákladov uvedených v uzatvorených zmluvách patria 
preukázateľné náklady, vrátane režijných nákladov na výkon správy poskytované nájomcom 
pre zabezpečenie činností ako je zabezpečenie prevádzky objektu, kontrola objektu, 
zabezpečovanie služieb pre nájomcov objektu, zimná údržba (odstraňovanie snehu a ľadu), 
údržba a čistenie prístupových komunikácií k objektu, zabezpečenie fakturácie mesačných 
predpisov záloh, sledovanie úhrad (platieb) za média a služby podľa jednotlivých nájomcov 
a zabezpečovanie včasných úhrad platieb a iné činnosti zabezpečované pre nájomcov objektu. 

Na základe tejto skutočnosti navrhujeme vyjadrenie o neoprávnenosti fakturácie 
položky „iné prevádzkové náklady“ v sume 1,09 € považovať za neopodstatnené. 

Stanovisko komisie bývania: 
         Komisia bývania berie  informácie OHsM o sťažnostiach a návrhu riešenia na vedomie. 
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3.  Vedúci OHsM Ing. Jozef Doležal informoval komisiu bývania o tom, že zamestnanec 
bytového referátu vykonal dňa 22. 09. 2015 kontrolu stavu bytového domu a bytov v bytovom 
dome na Staničnej 3 v Michalovciach z hľadiska, či nedochádza k ich poškodzovaniu, ako aj 
prípadné zmeny v zozname osôb, ktoré neprihlásené žijú s nájomcom v spoločnej domácnosti. 
Informoval o skončení platnosti nájomnej zmluvy bytu č. 9 z dôvodu úmrtia nájomníčky 
Marcely Tokárovej. 
Stanovisko OHsM: 
MsÚ predloží na prerokovanie v komisii bývania v mesiaci október 2015 návrh riešenia 
nájomného bytu č. 9 v bytovom dome na Ulici staničnej 3 po zomrelej Marcele Tokárovej.  
Stanovisko komisie bývania: 
6.3.  Komisia bývania berie na vedomie informácie odboru hospodárenia s majetkom. 
 
4.   Mestský úrad v Michalovciach OHsM informuje komisiu bývania o príprave písomných 

podkladov mesta k odpredaju 22 nájomných bytov do osobného vlastníctva v bytovom dome 
na Ulici mlynskej 15 v Michalovciach. 

Stanovisko komisie bývania: 
6.4.  Komisia bývania odporúča primátorovi mesta predložiť písomný materiál o odpredaji 
nájomných 22 bytov v bytovom dome na Ulici mlynskej 15 v Michalovciach na prerokovanie 
do Mestskej rady Michalovce. 
 
 
Za:                  9  hlasov 
Zdržal sa:        0 hlasov 
Proti:               0 hlasov 
 
 
Michalovce dňa 23. 09. 2015 
 
 
 
          Zapisovateľ:                                                                         MUDr. Ján Mihalečko 
     JUDr. Vasil Danko                                                                        predseda komisie 


