
z Á P l S NIC A č. 12

z rokovania Komisie bývania MsZ
dňa 18.12.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Rokovaniu komisie predsedal MUDr. Ján Mihalečko, predseda komisie bývania.

Program rokovania:

1. Prerokovanie žiadosti o pridelenie 2 bytov do nájmu na Obrancov mieru 4
(malometrážne byty).

2. Prerokovanie žiadosti o predlženie platnosti zmlúv o nájme bytov.
3. Prerokovanie dohody o pristúpení k zmluve o nájme bytu čA3 na Obrancov mieru 4
4. Rôzne aktuálne záležitosti.

K bodu 1: Prerokovanie žiadosti o pridelenie 2 bytov do nájmu na Obrancov mieru 4
(malometrážne byty).

Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie
do nájmu voľného bytu č. 31-1,5 izbový a bytu č. 106 - garsónka na Obrancov mieru 4.

Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 1.
Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytov formou hlasovania.

Komisia na základe hlasovania:

1.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 4 v Michalovciach do nájmu:
byt č. 31 - 1,5 izbový žiadateľovi:
Juraj Tóth a Marta Tóthová, Michalovce.

Za: 6 hlasov
Zdržal sa: O hlasov
Proti: O hlasov

1.2. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 4 v Michalovciach do nájmu:
byt č. 106 - garsónka žiadateľovi:
Milan Hricuta, Michalovce.

Za náhradníka na pridelenie bytu komisia odporúča žiadateľa: Marta Hyrliková,
Michalovce.

Za: 6 hlasov
Zdržal sa: O hlasov
Proti: O hlasov
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K bodu 2: Prerokovanie žiadosti o predÍženie platnosti resp. obnovu zmlúv o nájme
obecných bytov.

Konečná 16 24 mesiacov
Okružná 92A, 92B 24 mesiacov
Obrancov mieru 4 MMB 12 mesiacov
Mlynská 1,5,7,17 a 19 6 mesiacov
Staničná 3 6 mesiacov

Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o predlženie resp.
obnovenie platnosti zmlúv o nájme bytov v uvedených bytových domoch.

Z písomného zoznamu nájomcov bytov, ktorí si podali žiadosti o predlženie platnosti,
resp. obnovu platnosti zmlúv o nájme bytu na mestský úrad nemajú nedoplatky za nájom
bytu a správu bytov po lehote splatnosti, splňajú podmienky na predlženie platnosti resp.
obnovu zmlúv.

Zoznam žiadateľov o predlženie resp. obnovenie platnosti zmlúv o nájme bytov tvorí
príloha č. 2.

Komisia na základe hlasovania:

2.1. odporúča primátorovi mesta predlžiť platnosť resp. obnovu zmlúv o nájme obecných
bytov žiadateľom uvedeným v prílohe č. 2.

Za:
Zdržal sa:
Proti:

6 hlasov
o hlasov
o hlasov

3. Prerokovanie dohody o pristúpení k zmluve o nájme bytu č.43 na Obrancov mieru 4

Dňa 06.12.2019 si p. Ing. Milan Podžuban podal žiadosť o spoluužívanie bytu č.43 na ulici
Obrancov mieru 4(MMB) spolu s nájomcom - mamou Emou Podžubanovou, zo zdravotných
dôvodov, čo zdôvodňuje aj priloženou lekárskou správou. Menovaná s uvedenou žiadosťou
o spoluužívanie bytu č.43, na ulici Obrancov mieru súhlasí.
Stanovisko OHsM:
Žiadateľ splňa podmienky na pristúpenie k zmluve o nájme bytu.

Komisia na základe hlasovania:

3.1. odporúča primátorovi mesta pristúpenie k zmluve o nájme bytu č.43 Ing. Milana
Podžubana v bytovom dome na ulici Obrancov mieru 4(MMB), ktorého nájomcom je Ema
Podžubanová

Za:
Zdržal sa:
Proti:

6 hlasov
o hlasov
O hlasov
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4. Rôzne aktuálne záležitosti.

Kontrolnou činnosťou bolo zistené, že nájomné zmluvy na prenájom bytových
priestorov v objektoch škôl v pôsobnosti mesta uzatvárané jednotlivými školami, vzhľadom
na to, že nemajú zjednotenú formu a obsah, vykazujú vzájomné nezhodnosti a odlišnosti ich
ustanovení, odbor hospodárenia s majetkom spracoval "VZOR zmluvy o nájme obecného
bytu uzatvorenej podľa ustanovenia §685 a nasl. Občianskeho zákonníka a VZN
č.15212013", ktorý by pre budúcnosť mal poslúžiť pri uzatváraní týchto zmlúv.
Komisia berie na vedomie vzor a odporúča jeho použitie pri zjednocovaní nájomných zmlúv
o nájme obecných bytov v školských objektoch.

Nasledujúce rokovanie komisie bude 22. 01. 2020 o 15,00 hod.

Zapísal:
Ing. Václav Mojsej

MUDr. Ján Mihalečko
predseda komisie
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ZOZNAM žiadatel'ov o pridelenie nájomnýcho bytov - komisia 18.12.2019

P.č. Meno a priezvisko
Aký byt
žiadajú

1. Tóth Juraj a Tóthová Marta 1,5

2. Valaškovčák Ladislav G

3 Klacik Ján G

~,

4 Hyrliková Marta G

.... 5 Chromá Eva G

i

6 Koval' Vladimír G

7 Gazdič Július 1,5

8 Tokár Eleg 1,5

9 Hricuta Milan G

10 Šachová Mária 1,5

11 Demská Katarína 1,5

12. Kináčová Helena G

13
Horváth Ladislav G

Michalovce dňa 18.12.2019

P.č. Meno a priezvisko
Aký byt
žiadajú


