
z Á P l S NIC A č. 9

z rokovania Komisie bývania MsZ
dňa 18.09.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

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

Program rokovania:

1. Žiadosť Moniky Rovňákovej a Stanislava Sotáka o výmenu malometrážneho bytu na
ulici Obrancov mieru 4.

2. Prerokovanie žiadostí o pridelenie 1 bytu do nájmu na ulici Obrancov mieru 4
(malometrážne byty)

3. Prerokovanie žiadostí o pridelenie 1 bytu do nájmu na Mlynskej 3508/9
4. Prerokovanie žiadostí o predlženie platnosti zmlúv o nájme bytov
5. Rôzne aktuálne záležitosti.

K bodu 1: Žiadost' Moniky Rovňákovej a Stanislava Sotáka o výmenu malometrážneho
bytu na ulici Obrancov mieru 4.

Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti nájomcov bytov Č. 19
Moniky Rovňákovej a Stanislava Sotáka byt č.23 v bytovom dome na Obrancov mieru 4
v Michalovciach o výmenu bytov za voľný byt č.82 po nájomcovi Jane Kosárovej.
Stanovisko OHsM:

Byt Č. 82 Mesto Michalovce zaradilo na prerokovanie v komisii bývania
dňa 18. 09. 2019 v súlade s VZN Č. 70/2003 o nájme bytov.

Komisia na základe hlasovania:

1.1. neodporúča primátorovi mesta výmenu byt Č. 82 nájomcov u Moniky Rovňákovej
a Stanislava Sotáka za voľný byt Č. 82 po Jane Kosárovej v bytovom dome na Obrancov
mieru 4 v Michalovciach z dôvodu, že podmienky VZN túto výmenu neumožňujú.

Za:
Zdržal sa:
Proti:

5 hlasov
O hlasov
O hlasov

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

Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie
do nájmu voľného bytu č. 82 na Obrancov mieru 4.

Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 1.
Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytov formou hlasovania.
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Komisia na základe hlasovania:

1.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 4 v Michalovciach do nájmu:
byt č. 82 - garsónka žiadateľovi:
Karol Alexa, Michalovce.

Za náhradníka na pridelenie bytu komisia odporúča žiadateľa: Kláru Petickú, Michalovce.

Za:
Zdržal sa:
Proti:

5 hlasov
O hlasov
O hlasov

K bodu 3: Prerokovanie žiadosti o pridelenie 1 bytu do nájmu na Mlynskej 9.

Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie
do nájmu voľného 2 izbového bytu č. 10 v bytovom dome na Mlynskej 9 v Michalovciach.
Mesto Michalovce ponúka voľný byt do nájmu. Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 2.

Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytov formou hlasovania.

Komisia na základe hlasovania:

3.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Mlynskej 9 v Michalovciach do nájmu:
byt č. 10 - 2 izbový žiadateľovi:
Viktória Bajkorová, Michalovce.

Za:
Zdržal sa:
Proti:

5 hlasov
Ohlasov
Ohlasov

K bodu 4: Prerokovanie žiadosti o predÍženie platnosti resp. obnovu zmlúv o nájme
obecných bytov.

Konečná 20 24 mesiacov
Obrancov mieru 8 24 mesiacov
Obrancov mieru 4 MMB 12 mesiacov
Mlynská 17,19 6 mesiacov
Mlynská 3,11,15 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.

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.

2



obnovu zmlúv, okrem Roberta Bajkora z Mlynskej 3, kde správca BD Domspráv s.r.o.
Michalovce eviduje po jeho manželke, ktorá zomrela, nedoplatok za byt.

Zoznam žiadateľov o predlženie resp. obnovenie platnosti zmlúv o nájme bytov tvorí
príloha č. 3.

Komisia na základe hlasovania:

4.1. odporúča primátorovi mesta predlžiť platnosť resp. obnovu zmlúv o nájme obecných
bytov žiadateľom uvedeným v prílohe č. 3.
4.2. neodporúča primátorovi mesta obnoviť platnosť zmluvy o nájme obecného bytu
Róbertovi Bajkorovi z dôvodu evidovanej pohľadávky mesta Michalovce, v zastúpení
Domspráv s.r.o. byty, teplo a iné služby, Michalovce, a odporúča Odboru hospodárenia
s majetkom predložiť na rokovanie komisie bývania v mesiaci október 2019 návrh riešenia.

Za:
Zdržal sa:
Proti:

5 hlasov
O hlasov
O hlasov

K bodu 5: Prerokovanie výzvy Mesta Michalovce na odovzdanie bytu
Katarínou Mundokovou v bytovom dome na Ulici Obrancov mieru 6
Michalovce.

Prítomní členovia komisie prerokovali obsah výzvy Mesta Michalovce zo dňa
07.08.2019 doručenej Kataríne Mundokovej spolubývajúcej zomrelého nájomcu bytu Č. 28
PaedDr.Michala Vatahu dňa ll. 07.2019 na vypratanie a odovzdanie bytu Mestu Michalovce,
ako aj obsah písomného stanoviska Kataríny Mundokovej k výzve Mesta, ktorá odmietla byt
Mestu odovzdať. Ako dôvod uvádza, že na Mundokovú došlo k prechodu nájmu bytu podľa
Občianskeho zákonníka a má záujem pokračovať v nájme po zomrelom.

Komisia na základe hlasovania:

5.1. odporúča primátorovi mesta predlžiť platnosť nájomnej zmluvy pani Kataríne
Mundokovej byt č.28 na ulici Obrancov mieru 6255/6 na dobu 12 mesiacov pri splnení
podmienok nájmu ako spolubývajúceho.

Za:
Zdržal sa:
Proti:

5 hlasov
O hlasov
O hlasov
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K bodu 6: Rôzne aktuálne záležitosti.

Mestský úrad Michalovce a ani členovia bytovej komisie nemali aktuálne záležitosti na
prerokovanie.

Nasledujúce rokovanie komisie bude 23.10.2019 o 15,00 hod.

Michalovce dňa 18.09.2019

Zapisovateľ:
Ing. Václav Mojsej

MUDr. Ján Mihalečko
predseda komisie
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ZOZNAM žiadatel'ov o pridelenie nájomnýcho bytov - komisia 18.09.2019

P.č. Meno a priezvisko Domácnosť
Aký byt
žiadajú

1. Július Gazdič 2FO 1,5

2. Karol Alexa 1FO G

3 Marta Hyrliková 1FO G

"

4 Klára Petická 1FO G

5 Anna Pirčová 2FO G

6 Ladislav Valaškovčák 1FO G

7 Helena Kináčová 1FO G

8 Vladimír Zboraj 1FO G

9 Eva Chromá 1FO G

10 Iveta Hluzková 1FO G

11 Ján Klacik 1FO G

Michalovce dňa 18.09.2019

P.č. Meno a priezvisko Domácnosť
Aký byt
žiadajú

12 Viktória Bajkorová 1FO,5ND 2

13 Slavomír Horváth 2FO,1ND 2

14 Martina Badžová 2FO,2ND 2

15 Mária Badžová 2FO,5ND 2

16 Zuzana Čičáková 2FO,2ND 2


