
z Á P l S NIC A č. 5

z rokovania Komisie bývania MsZ
dňa 25.05.2022

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

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

Program rokovania:
1. Prerokovanie žiadosti o pridelenie 3 bytov na Ulici obrancov mieru 4 (MMB)
2. Prerokovanie žiadostí o pridelenie 4 bytov na Ulici mlynskej 17 a 19
3. Prerokovanie žiadostí o predlženie platnosti zmlúv o nájme bytov
4. Rôzne aktuálne záležitosti - plán rokovaní Komisie bývania na ILpolrok 2022

K bodu 1: Prerokovanie žiadosti o pridelenie 3 bytov do nájmu na
Ulici obrancov mieru 4 (MMB)

Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti-žiadateľov o pridelenie
do nájmu voľného bytu Č. 88 - garzónka, bytu č.12 - 1,5-izbový a bytu č.23 - garzónka
v nadstavbe na Ulici obrancov mieru 1846/4.

Členovia komisie neodporučili pridelenie do nájmu voľného bytu č.12 -1,5 izbový, na
Ulici obrancov mieru 4 z dôvodu, že v stanovenom termíne komisii bývania nebola podaná
žiadosť o tieto nájomné byty, ktorá by splňala požadované kritéria v zmysle VZN Č. 70/2003.

Zoznam žiadateľov tvorí príloha Č. la, lb.
Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytov formou hlasovania.

Komisia na základe hlasovania:

1.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Ulici obrancov mieru 1846/4 v Michalovciach
garzónku do nájmu:

Byt č.88 - garzónka, žiadateľovi:
Šmíd Dušan, Michalovce

Za: 5 hlasov
Zdržal sa: O hlasov
Proti: O hlasov

1.2. odporúča primátorovi mesta prideliť na Ulici obrancov mieru 1846/4 v Michalovciach
garzónku do nájmu:

Byt č.23 - garzónka, žiadateľovi:
Senčenko Valéria, Michalovce

Za: 5 hlasov
Zdržal sa: O hlasov
Proti: O hlasov



K bodu 2: Prerokovanie žiadosti o pridelenie 4 bytov do nájmu na
Ulici mlynskej 6242/17 a 6241/19 .

Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie
do nájmu voľného bytu č. 5 - 2- izbový, bytu č.10 - 2-izbový a bytu č.15 - 2-izbový na
Ulici mlynskej 6242/17 a bytu č.14 - 2-izbový na Ulici mlynskej 6241/19.

Členovia komisie neodporučili pridelenie do nájmu voľného bytu č.5 - 2 izbový, bytu
č.10 - 2 izbový a bytu č.15 - 2 izbový na Ulici mlynskej 6242/17 z dôvodu, že
v stanovenom termíne komisii bývania nebola podaná žiadosť o tieto nájomné byty, ktorá by
splňala požadované kritéria v zmysle VZN č. 105/2008.

Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 2.
Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytov formou hlasovania.

Komisia na základe hlasovania:

2.1 odporúča primátorovi mesta prideliť na Ulici mlynskej 6241/19 v Michalovciach
2-izbový byt do nájmu:

Byt č.14 - 2-izbový, žiadateľovi:
Bajkor Marián, Michalovce

Za: 5 hlasov
Zdržal sa: O hlasov
Proti: O hlasov

K bodu 3: Prerokovanie žiadosti o predÍženie platnosti resp. obnovu zmlúv o nájme
obecných bytov s odporúčaním predÍženia.

Konečná 3563/18 24 mesiacov
Okružná 6352/92A, 6352/92B. 24 mesiacov
Obrancov mieru 6255/6 a 6256/8 24 mesiacov
Obrancov mieru 1846/4 MMB 12 mesiacov
Mlynská 1, 15, 17, 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.

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, okrem nájomcu Jozefa Novobilského, Okružná 6352/92A, voči ktorému
mesto Michalovce eviduje nezaplatené splátky nájomného za posledné tri mesiace.
Menovanému v prípade neuhradenia predmetných splátok nájomného nemôže byť nájomná
zmluva predlžená, a bude vyzvaný k odovzdaniu nájomného bytu k 30.06.2022. Členovia
komisie žiadajú o doplnenie potvrdenia o príjme manžela u nájornkyni Zuzany Dernkovej do
zasadnutia následnej bytovej komisie.

Zoznam žiadateľov o predlženie resp. obnovenie platnosti zmlúv o nájme bytov tvorí
príloha č. 3.
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Komisia na základe hlasovania:

3.1. odporúča primátorovi mesta predlžiť platnosť resp. obnovu zmlúv o nájme obecných
bytov žiadateľom uvedeným v prílohe č. 3.

Za:
Zdržal sa:
Proti:

5 hlasov
O hlasov
o hlasov

4. Rôzne aktuálne záležitosti.

Prerokovanie návrhu plánu rokovaní Komisie bývania MsZ Michalovce na 2. polrok 2022
príloha č.4.

Komisia na základe hlasovania:

4.1.odporúča predložiť Plán rokovaní komisie bývania na 2. polrok 2022 na schválenie
Mestskému zastupiteľstvu Michalovce.

Za: 5 hlasov
Zdržal sa: O hlasov
Proti: o hlasov

Nasledujúce rokovanie komisie bude 22.06.2022 o 15,00 hod.

Zapísal:
Mgr. Valéria Strajňaková

MUDr. Ján Mihalečko
predseda komisie
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ZOZNAM žiadatel'ov o pridelenie nájomnýcho bytov - komisia 25.05.2022

P.č. Meno a priezvisko
Aký byt
žiadajú

1. Šmíd Dušan G

MMB

2 Fedáková Hedviga 1,5

MMB

3 Adamová Mária G

MMB

4 Senčenko Valéria G

MMB

5 Andrejov Ladislav G

MMB

6 Tirpáková Mária 1,5

MMB

7 Bajkor Marián 2

Mlynská 19

8 Karišková Eva 2

Mlynská 17

Michalovce dňa 25.05.2022

P.č. Meno a priezvisko
Aký byt
žiadajú

,


