
z Á P l S NIC A č. 6
Komisia bývania MsZ

dňa 23.06.2021

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

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

3. Prerokovanie žiadosti o pridelenie 1 bytu do nájmu na Okružnej 6352/92A
4. Prerokovanie žiadosti o pridelenie 1 bytu do nájmu na ZŠ Komenského
5. Prerokovanie žiadostí nájomcov o výmenu bytov na Mlynskej 3912/15
6. Prerokovanie žiadosti o predlženie platnosti zmlúv o nájme bytov.
7. Prerokovanie žiadosti o pristúpení k Zmluve o nájme bytu č.24 na Obrancov mieru 6
8. Rôzne aktuálne záležitosti.

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

Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie
do nájmu voľného bytu č. 3 - garzónka, bytu č.61 - garzónka na Ulici obrancov mieru
4(MMB).

Zoznam žiadateľov tvorí príloha Č. 1.
Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytdv formou hlasovania.

Komisia na základe hlasovania:

1.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Ulici obrancov mieru 4(MMB)
v Michalovciach do nájmu:
byt č. 3 - garzónka, žiadateľovi:
Ľubomír Pirč, Michalovce.

Za: 4 hlasov
Zdržal sa: O hlasov
Proti: O hlasov

1.2. odporúča primátorovi mesta prideliť na Ulici obrancov mieru 4(MMB)
v Michalovciach do nájmu:
byt č. 61 - garzónka, žiadateľovi:
Ján Haluška, Michalovce.

Za: 4 hlasov
Zdržal sa: O hlasov
Proti: O hlasov

K bodu 2: Prerokovanie žiadosti o pridelenie 4 bytov do nájmu v nadstavbe na Ulici
obrancov mieru 4(malometrážne byty)
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Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie
do nájmu voľného bytu č.8 - garzónka, bytu č.23 - garzónka v nadstavbe na Ulici
obrancov mieru 4(MMB).

Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 2. Žiadatelia splňajú kritéria žiadateľov, pričom
vzhľadom na to, že nie sú občanmi Michaloviec ale okr. Michalovce sa vzťahuje na nich
podmienka VZN 116/2009, §6 odsek, písmeno d.):
"v prípade, že sa nenaplní počet žiadateľov podľa bodu a,b) umiestnia sa žiadatelia z okresu
Michalovce, splňajúci podmienky podľa §6 ods. 1, písmeno a)"

Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytov formou hlasovania.

Komisia na základe hlasovania:

2.1. odporúča primátorovi mesta prideliť v nadstavbe na Ulici obrancov mieru 4(MMB)
v Michalovciach do nájmu:
byt č. 8 - garzónka, žiadateľovi:
Anna Minďárová, Michalovce.

Za: 4 hlasov
Zdržal sa: o hlasov
Proti: o hlasov

2.2. odporúča primátorovi mesta prideliť v nadstavbe na Ulici obrancov mieru 4(MMB)
v Michalovciach do nájmu:
byt č. 23 - garzónka, žiadateľovi:
Eva Chromá, Michalovce.

Za: 4 hlasov
Zdržal sa: o hlasov
Proti: o hlasov

K bodu 3: Prerokovanie žiadosti o pridelenie 1 bytu do nájmu na Ulici okružnej
6352/92A

Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie
do nájmu voľného bytu č. 3 - 1- izbový na Ulici okružnej 6352/92A.

Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 3.
Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytov formou hlasovania.

Komisia na základe hlasovania:

3.1. neodporúča primátorovi mesta prideliť na Ulici okružnej 6352/92A v Michalovciach
1-izbový byt do nájmu. Iba jeden záujemca podal žiadosť avšak nesplňa podmienku VZN
138/2011 §6, bod 1. odst. i)

Za: 4 hlasov
Zdržal sa: O hlasov
Proti: O hlasov
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K bodu 4: Prerokovanie žiadosti o pridelenie 1 bytu do nájmu na ZŠ Komenského

Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie
do nájmu vol'ného bytu -1- izbový na ZŠ Komenského

Zoznam žiadatel'ov tvorí príloha č. 4.
Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytov formou hlasovania.

Komisia na základe hlasovania:

4.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na ZŠ Komenského v Michalovciach 1-izbový
byt do nájmu:
Byt na ZŠ Komenského -l-izbový, žiadatel'ovi:
Miroslav Kostovčík, Michalovce

Za: 4 hlasov
Zdržal sa: O hlasov
Proti: o hlasov

K bodu 5: Prerokovanie žiadosti nájomcov o výmenu bytov na Ulici Mlynskej 3912/15

Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti nájomcu bytu č. 7 - 1-
izbový na prízemí Barbory Hospodiovej, a nájomcu bytu č. 21 - l-izbový na 1.poschodí
Žanety Bajkorovej, na Ulici mlynskej 3912/15 v Michalovciach o vzájomnú výmenu bytov.
Stanovisko OHsM:
Nájomníci bytov splňajú podmienky na vzájomnú výmenu bytov č. 7 a 21 podl'a § 10 VZN
č. 70/2003 o nájme bytov na Ulici mlynskej 3912/15. Menované navzájom podpísali dohodu
o splácaní a uznaní dlhu.

Komisia na základe hlasovania:

5.1. odporúča primátorovi mesta vzájomnú výmenu bytov č. 7 nájomcu Barbory
Hospodiovej a nájomcu bytu č. 21 nájomcu Žanety Bajkorovej v bytovom dome na Ulici
mlynskej 3912/15 v Michalovciach.

Za: 4 hlasov
Zdržal sa: O hlasov
Proti: O hlasov

K bodu 6: Prerokovanie žiadosti o predÍženie platnosti resp. obnovu zmlúv o nájme
obecných bytov.

Konečná 16 24 mesiacov
Obrancov mieru 6, 8 24 mesiacov
Obrancov mieru 4 MMB 12 mesiacov
Mlynská 1,3,5, 17,19 6 mesiacov
Staničná 3 12 mesiacov
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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.

OHsM informoval členov komisie bývania o tom, že:
Valéria Brédová má platnú zmluvu o nájme bytu č.2 v nadstavbe bytového domu na Ulici
obrancov mieru 1846/4 v Michalovciach uzavretú s mestom Michalovce do 30.06.2021.
Mesto Michalovce eviduje nedoplatok na nájomnom vo výške 506,20 Eur, t.j. 5 mesačných
splátok. Spláca sporadicky, takisto správca bytového domu SMM, s.r.o. eviduje voči nej
nedoplatok na úhradách za plnenia poskytované s užívaním bytu. výzvu na zaplatenie
evidovaného nedoplatku jej už zaslal aj právny referát mesta Michalovce.

Zoznam žiadateľov o predlženie resp. obnovenie platnosti zmlúv o nájme bytov tvorí
príloha č. 5.

Komisia na základe hlasovania:

6.1. odporúča primátorovi mesta predlžiť platnosť resp. obnovu zmlúv o nájme obecných
bytov žiadateľom uvedeným v prílohe č. 5.

Za:
Zdržal sa:
Proti:

4 hlasov
O hlasov
O hlasov

7. Dohoda o pristúpení k zmluve o nájme bytu č.24 na Obrancov mieru 6255/6

Dňa 16.06.2021 si pani Erika Ebská a Andrej Ebský podali žiadosť o spoluužívanie bytu
č.24 na ulici Obrancov mieru 6255/6 spolu s nájomcom - dcérou Erikou Bušovou, zo
zdravotných dôvodov. Menovaná s uvedenou žiadosťou o spoluužívanie bytu č.24, na ulici
Obrancov mieru 6255/6 súhlasí.
Stanovisko OHsM:
Žiadateľ splňa podmienky na pristúpenie k zmluve o nájme bytu.

Komisia na základe korešpondenčného hlasovania:

7.1. odporúča primátorovi mesta pristúpenie k zmluve o nájme bytu č.24 Eriky Ebskej
a Andreja Ebského v bytovom dome na ulici Obrancov mieru 6255/6, ktorého nájomcom je
Erika Bušová

Za:
Zdržal sa:
Proti:

4 hlasov
O hlasov
O hlasov
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K bodu 8: Rôzne aktuálne záležitosti.

Vedúci odboru hospodárenia s majetkom MsÚ Michalovce informoval členov komisie
bývania o podnete nájomcov obecných bytov v bytovom dome na Obrancov mieru 6255/6
v Michalovciach, ktorú doručili na Mestský úrad v Michalovciach dňa 18.O5.2021.
Obsahom podnetu bola požiadavka za vysťahovanie pani Evi Andrejovej na Ulici obrancov
mieru 6255/6 z 5.poschodia z dôvodov sústavného napadnutia, kričania, urážania a vyhrážania
sa nájomníkom bytového domu. Ďalej uvádzajú, že je dlhodobo neprispôsobivá, bezdôvodne
vyvoláva konflikty a znepríjemňuje pokojné nažívanie v bytovom dome.
Pani Eva Andrejová bola dňa 09.06.2021 Ing. Mojsejom ústne upozornená na hrubé
porušovanie ustanovenia čl. VII., bod 5 a) zmluvy o nájme bytu a to, že sústavne narušuje
pokojné bývanie ostatných nájomcov bytov, ohrozuje ich bezpečnosť a porušuje dobré mravy
v dome.
Zároveň bola upozornená, že v prípade ak sa opakovane budú nájomcovia sťažovať na
spolužitie v bytovom dome na Ulici obrancov mieru 6255/6 v Michalovciach, budeme nutení
nájomnú zmluvu vypovedať.
Následne dňa 17.6.2021 sa ku vzniknutej situácii pani Andrejová vyjadrila aj písomne, kde
všetky obvinenia sťažujúcich sa nájomcov na ňu odmieta.

Nasledujúce rokovanie komisie bude 21.07.2021 o 15,00 hod.

Michalovce dňa 23.06.2021

Zapísal:
Ing. Václav Mojsej

MUDr. Ján Mihalečko
predseda komisie
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ZOZNAM žiadatel'ov o pridelenie nájomnýcho bytov - komisia 23.06.2021

P.č. Meno a priezvisko
Aký byt
žiadajú

1. Haluška Ján G

OM4

2. Pirč Ľubomír G

OM4

3 Butkovský Pavol 1,5

OM4

4 Rusnák Miloš G

OM4

5 Mind'árová Anna G

OM4

6 Chromá Eva G

OM4

7 Kudráč František G

OM4

8 Adamová Jarmila 1

Okružná

9 Kostovčik Miroslav 1

ZŠ Korne

10 Béreššová Nikoleta 2

Okružná

Michalovce dňa 23.06.2021

P.č. Meno a priezvisko
Aký byt
žiadajú
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