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Z Á P I S N I C A    č.  9 
 

z rokovania Komisie bývania MsZ  

dňa 21.09.2022  

 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

 

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

 

 

Program rokovania: 

1. Prerokovanie žiadosti o pridelenie 1 bytu do nájmu na Ulici okružnej 92B 

2. Prerokovanie žiadosti o predĺženie platnosti zmlúv o nájme bytov 

3. Návrh na ukončenie nájomnej zmluvy obecného bytu 

4. Rôzne aktuálne záležitosti 

 

K bodu 1:   Prerokovanie žiadosti o pridelenie 1 bytu do nájmu na Ulici okružnej 

                    6352/92B, byt č.11        

                     

 

 Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie    

do nájmu voľného bytu č. 11 – dvojizbový na Ulici okružnej 92B, na 3. poschodí.  

       Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 1. 

 Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytu formou hlasovania.  

 

Komisia na základe hlasovania: 

 

1.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Ulici okružnej 92B  v Michalovciach do nájmu: 

byt č. 11 – dvojizbový  žiadateľovi: 

Mária Čurmová, nar. 26.4.1977, bytom Masarykova 78, Michalovce.  

 

Za:            6 ...... hlasov 

Zdržal sa:  0...... hlasov 

Proti:         0 ...... hlasov 

 

 

K bodu 2:     Prerokovanie žiadosti o predĺženie platnosti resp. obnovu zmlúv o nájme    

                       obecných bytov. 

 

                    Konečná 16,20 ................................................................. 24 mesiacov 

                    Obrancov mieru 4 MMB ................................................ 12 mesiacov 

                    Mlynská 17,19 .................................................................... 6 mesiacov 

                    Obrancov mieru 6 ............................................................ 24 mesiacov 

                    EU Masarykova ................................................................ 36 mesiacov 

 

  Prítomní členovia  komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o predlženie resp.   

obnovenie platnosti zmlúv o nájme bytov v uvedených bytových domoch, na základe 
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písomného zoznamu nájomcov bytov, ktorí si podali žiadosti o predĺženie platnosti, resp. 

obnovu platnosti zmlúv o nájme bytu, nemajú nedoplatky za nájom bytu a správu bytov po 

lehote splatnosti, spĺňajú podmienky na predĺženie platnosti resp. obnovu zmlúv. 

Zoznam žiadateľov o predĺženie resp. obnovenie platnosti  zmlúv o nájme bytov tvorí  

príloha č. 2. 

 

Komisia na základe hlasovania: 

 

2.1.  odporúča primátorovi mesta predĺžiť platnosť resp. obnovu zmlúv o nájme obecných  

bytov žiadateľom uvedeným v prílohe č. 2, tak ako je uvedené v zozname.   

 

Za:                 6...  hlasov 

Zdržal sa:      0...  hlasov 

Proti:             0.... hlasov 

 

K bodu 3:  Prerokovanie návrhu na ukončenie nájomnej zmluvy z dôvodu neuhrádzania 

nájomného a služieb súvisiacich s bývaním u nájomcov: 

 

    Silvia Demčišáková, nar. 30.01.1955, Obrancov mieru 1846/4, byt č. 17 

    Katarína Dubská, nar. 03.10.1981, Obrancov mieru 6256/8, byt č. 2 

 

     Komisia na základe hlasovania:  

 

3.1. súhlasí so zaslaním výzvy na prerokovanie ukončenia nájomného vzťahu za podmienky, 

že nájomcom  Silvii Demčišákovej, nar. 30.01.1955 a Kataríny Dubskej, nar. 03.10.1981  bude 

navrhnuté riešenie ukončenia nájmu s možnosťou zotrvania v prenájme pokiaľ budú 

vysporiadané záväzky v termíne najneskôr do  31.12.2022. 

Po neuhradení pohľadávok do daného termínu im bude ukončená platnosť nájomnej zmluvy.  

 

Za:                 6...  hlasov 

Zdržal sa:      0...  hlasov 

   Proti:             0.... hlasov 

 

 

K bodu 4:   Rôzne aktuálne záležitosti 

                        Riešenie situácie neplatičov na Ulici mlynskej: 

 

Komisia na základe hlasovania: 

 

4.1. rozhodla, zverejniť byt č. 5 na Ulici mlynskej 17 v najbližšom možnom termíne na  

prenájom. 

 

       Nasledujúce rokovanie komisie bude  19.10.2022 o 15,00 hod. 

 

 

     Zapísal:                                                                               MUDr. Ján Mihalečko  

     Mgr. Valéria Strajňaková                                                       predseda komisie 


