
z Á P l S NIC A č. 2
Komisia bývania MsZ

dňa 23.02.2022

1. Prerokovanie žiadosti o pridelenie 6 bytov na Ulici obrancov mieru 4 (MMB)
2. Prerokovanie žiadostí o pridelenie 2 bytov na Ulici okružnej 92A
3. Prerokovanie žiadostí o predlženie platnosti zmlúv o nájme bytov
4. Rôzne aktuálne záležitosti

K bodu 1: Prerokovanie žiadosti o pridelenie 6 bytov do nájmu na Ulici obrancov
mieru 4(malometrážne byty)

Predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie do nájmu voľných bytov č.5 -garzónka, č.19
-garzónka, č.50-garzónka, č.76 -1,5 izbový, č.84- garzónka a č.93 - garzónka na Ulici
obrancov mieru 4.

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

Komisia na základe hlasovania per rollam:

1.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Ulici obrancov mieru 4 v Michalovciach do
nájmu:
byt č. 5 - garzónka žiadateľovi:
Fencik Dušan, Michalovce

Svoje odporúčanie vyznačili v "Hlasovacom lístku".

Za: 6 hlasov
Zdržal sa: o hlasov
Proti: o hlasov

1.2. odporúča primátorovi mesta prideliť na Ulici obrancov mieru 4 v Michalovciach do
nájmu:
byt č. 19 - garzónka žiadateľovi:
Šperňáková Ľudmila, Michalovce

Svoje odporúčanie vyznačili v "Hlasovacom lístku".

Za: 6 hlasov
Zdržal sa: O hlasov
Proti: o hlasov
1.3. odporúča primátorovi mesta prideliť na Ulici obrancov mieru 4 v Michalovciach do
nájmu:
byt č. 50 - garzónka žiadateľovi:
Kuchár Miroslav, Michalovce
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Svoje odporúčanie vyznačili v "Hlasovacom lístku".

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

1.4. odporúča primátorovi mesta prideliť na Ulici obrancov mieru 4 v Michalovciach do
nájmu:
byt č. 76 -1,5 izbový žiadateľovi:
Ružínsky Juraj, Michalovce

Svoje odporúčanie vyznačili v "Hlasovacom lístku".

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

1.5. odporúča primátorovi mesta prideliť na Ulici obrancov mieru 4 v Michalovciach do
nájmu:
byt č. 84 - garzónka žiadateľovi:
Andrášová Ľudmila, Michalovce

Svoje odporúčanie vyznačili v "Hlasovacom lístku". ,

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

1.6. odporúča primátorovi mesta prideliť na Ulici obrancov mieru 4 v Michalovciach do
nájmu:
byt č. 93 - garzónka žiadateľovi:
Pulko Jaroslav, Michalovce

Svoje odporúčanie vyznačili v "Hlasovacom lístku".

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

K bodu 2: Prerokovanie žiadosti o pridelenie 2 bytov do nájmu na Ulici okružnej
6352/92A

Predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie do nájmu voľných bytov č.20 -1 izbový,
a č.29 - 3 izbový na Ulici okružnej 6352/92A.

Zoznam žiadateľov o byt č.20 -l-izbový tvorí príloha č. 2 a zoznam žiadateľov o byt
č.29 - 3-izbový tvorí príloha č.3.

Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytov formou hlasovania per rollam.
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Komisia na základe hlasovania per rollam:

2.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Ulici okružnej 6352/92A v Michalovciach do
nájmu:
byt č. 20 - 1 izbový žiadateľovi:
Hakoš Miroslav, Michalovce

Svoje odporúčanie vyznačili v "Hlasovacom lístku".

Za: 5 hlasov
Zdržal sa: o hlasov
Proti: 1 hlasov

2.2. neodporúča primátorovi mesta nateraz prideliť na Ulici okružnej 6352/92A
v Michalovciach do nájmu byt č. 29 - 3 izbový žiadnemu zo žiadateľov, nakoľko žiaden zo
žiadateľov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov.

K bodu 3: Žiadosti o predÍženie platnosti resp. obnovu zmlúv o nájme
obecných bytov.

Konečná 16, 18 24 mesiacov
Obrancov mieru 6256/8 .4 •••••••••••••••• 12 mesiacov
Obrancov mieru 4 MMB 12 mesiacov
Mlynská 19 6 mesiacov
Mlynská 1 6 mesiacov

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. 4.

Komisia na základe hlasovania per rollam:

3.1. odporúča primátorovi mesta predlžiť platnosť resp. obnovu zmlúv o nájme obecných
bytov žiadateľom uvedeným v prílohe č. 4.

Svoje odporúčanie vyznačili v "Hlasovacom lístku".

Za:
Zdržal sa:
Proti:

5 hlasov
O hlasov
1.... hlasov
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K bodu 4: Rôzne aktuálne záležitosti.

Predsedovi komisie a zapisovatel'ovi boli doručené v stanovenej lehote do 22.02.2022 do 24:00
hod. pripomienky a návrhy na odporúčanie žiadateľov o nájomné byty, jednotlivých členov
komisie.

Pripomienka "K bodu 2.2. hlasovania zaradiť žiadateľa Silvia Triščáková" bola akceptovaná
a žiadateľka bola doplnená bodom 2.2.3 k hlasovaniu per rollam.

Pripomienka "Doplňujúci návrh ako bod Č. 3.2 Návrh na zrušenie zmluvy o nájme obecného
bytu. Návrh uznesenia: bytová komisia odporúča primátorovi mesta Michalovce zrušiť
zmluvu o nájme obecného bytu s nájomcom Gabrielom Šoltésom, byt Č. 16 na ulici Okružnej
6352/92B".

Žiadateľovi bola nájomná zmluva predlžená Komisiou bývania 15.12.2021 na základe
nasledujúcich podmienok VZN č.138/2011, podľa § 8 - Predlženie nájmu bytu:

1. Ak má nájomca NB záujem o predlženie platnosti nájomnej zmluvy, je povinný 3 mesiace
pred ukončením jej platnosti doručiť na Mestský úrad v Michalovciach žiadosť o predlženie
nájomnej zmluvy.
Splnené - žiadate!' predložil žiadosť v stanovenej lehote

2. Jeho žiadosti sa vyhovie, ak:
- príjem žiadateľa a osôb, ktoré s ním budú NB užívať, za predchádzajúci kalendárny rok,
nepresahuje trojnásobok životného minima ich dqrnácnosti, resp. pre NB a žiadateľov podľa
§ 6, ods. 2 tohto VZN príjem žiadateľa a osôb, ktoré s ním budú NB užívať, za predchádzajúci
kalendárny rok, nepresahuje štvornásobok životného minima ich domácnosti, - riadne si platí
nájomné a služby spojené s užívaním bytu - nemá záväzky súvisiace s bývaním po lehote
splatnosti voči Mestu. Ak nájomca splnil vyššie uvedené podmienky v § 8 ods. l, možno
nájomnú zmluvu predlžit na dva roky.
Splnené - kedže žiadosť o predlženie bola podaná v roku 2021 potvrdenie o príjme za rok
2020 splňalo podmienku kritéria

3. Každú žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy prerokuje komisia, a žiadosti ktoré splňajú
podmienky určené týmto VZN odporučí primátorovi na schválenie.
Na základe splnených podmienok bola žiadosť predložená komisii bývania.

O ostatných skutočnostiach, tak ako ich uvádzate vo svojej pripomienke, žiadateľ bytový
referát ani bytovú komisiu neinformoval pri svojej žiadosti.

Právne aspekty neposkytnutia Vami uvádzaných informácií žiadateľom, budú postúpené na
odborné posúdenie.

Navrhnutý bod 3.2 bude po obdržaní právneho stanoviska zaradený do hlasovania následnej
komisie bývania.

Nasledujúce rokovanie komisie bude 23.03.2022 o 15,00 hod.

Michalovce dňa 24.02.2022

Zápis spracoval:
Ing. Václav Mojsej

MUDr. Ján Mihalečko
predseda komisie
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ZOZNAM žiadateľov o pridelenie nájomnýcho bytov - komisia 23.02.2022

P.č. Meno a priezvisko
Aký byt
žiadajú

1. Štepánová Mária 1,5

MMB

2 Pochylá Miroslava 1,5

MMB

3 Ružínsky Juraj 1,5

MMB

4 Valisková Zuzana 2

MMB

5 Kuchár Miroslav G

MMB

6 Fencik Dušan G

MMB

7 Pulko Jaroslav G

MMB

8 Choma Vladimír G

MMB
9 Andrášová Ľudmila G

MMB

10 Tirpáková Mária G

MMB
11 Šperňáková Ľudmila G

MMB
12 Plíšková Jana 1

Okružná

13 Hakoš Miroslav 1

Okružná

Michalovce dňa 23.02.2022

P.č. Meno a priezvisko
Aký byt
žiadajú

14 Sabol Robert 1

Okružná

15 Choma Vladimír 1

Okružná

16 Gorol' Tibor 1

Okružná

17 Čurmová Mária 3

Okružná

18 Foltová Janka 3

Okružná

19 MOlnárová Anna 3

Okružná

20 Nemčíková Iveta 3

Okružná

21 Biskupová Ľudmila 3

Okružná

22 Triščáková Silvia 3

Okružná

23 Semancová Michaela 3

Okružná

24 Kolesár Stanislav 3

Okružná

25 Tirpáková Miriama 3

Okružná

26 Gažová Svetlana 3

Okružná



Záznam z rokovania Komisia bytová s hlasovaním
IIper rollam"

uskutočnené dňa 23.02.2022 (streda) od 9.00 hod. do 24.00 hod.

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie uznesením vlády SR Č. 111 z 11. marca 2020 z dôvodu

ochorenia COVID-19 spôsobeného korona vírusom SARSCoV-2 na území Slovenskej republiky, bolo

zvolané zasadnutie Komisie bývania MsZ v Michalovciach s hlasovaním per rollam.

Hlasovanie k materiálom prebehlo dňa 23.02.2022 a bolo ukončené o 24.00 hod.

Individuálne rokovanie prebehlo bez problémov, hlasovania per rollam sa zúčastnilo 6

z celkového počtu 7 členov.

Predsedovi komisie a zapisovateľovi boli doručené v stanovenej lehote do 22.02.2022 do 24:00 hod.
pripomienky a návrhy na odporúčanie žiadateľov o nájomné byty, jednotlivých členov komisie.

Pripomienka "K bodu 2.2. hlasovania zaradiť žiadateľa Silvia Triščáková" bola akceptovaná a žiadateľka
bola doplnená bodom 2.2.3 k hlasovaniu per rollam.

Pripomienka "Doplňujúci návrh ako bod Č. 3.2 Návrh na zrušenie zmluvy o nájme obecného bytu. Návrh
uznesenia: bytová komisia odporúča primátorovi mesta Michalovce zrušiť zmluvu o nájme obecného
bytu s nájomcom Gabrielom Šoltésom, byt Č. 16 na ulici Okružnej 6352/92B".

Žiadateľovi bola nájomná zmluva predlžená Komisiou bývania 15.12.2021 na základe nasledujúcich
podmienok VZN č.138/2011, podľa § 8 - Predlženie nájmu bytu:

1. Ak má nájomca NB záujem o predlženie platnosti nájomnej zmluvy, je povinný 3 mesiace
pred ukončením jej platnosti doručiť na Mestský úrad v Michalovciach žiadosť o predlženie
nájomnej zmluvy.
Splnené - žiadate l'predložil žiadosť v stanovenej lehote

2. Jeho žiadosti sa vyhovie, ak:
- príjem žiadateľa a osôb, ktoré s ním budú NB užívať, za predchádzajúci kalendárny rok,
nepresahuje trojnásobok životného minima ich domácnosti, resp. pre NB a žiadateľov podľa
§ 6, ods. 2 tohto VZN príjem žiadateľa a osôb, ktoré s ním budú NB užívať, za predchádzajúci
kalendárny rok, nepresahuje štvornásobok životného minima ich domácnosti, - riadne si platí
nájomné a služby spojené s užívaním bytu - nemá záväzky súvisiace s bývaním po lehote
splatnosti voči Mestu. Ak nájomca splnil vyššie uvedené podmienky v § 8 ods. 1, možno
nájomnú zmluvu predlžit na dva roky.
Splnené - kedže žiadosť o predlženie bola podaná v roku 2021 potvrdenie o príjme za rok
2020 splňalo podmienku kritéria

3. Každú žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy prerokuje komisia, a žiadosti ktoré splňajú
podmienky určené týmto VZN odporučí primátorovi na schválenie.
Na základe splnených podmienok bola žiadosť predložená komisii bývania.

O ostatných skutočnostiach, tak ako ich uvádzate vo svojej pripomienke, žiadateľ bytový referát ani
bytovú komisiu neinformoval pri svojej žiadosti.

Právne aspekty neposkytnutia Vami uvádzaných informácií žiadateľom, budú postúpené na odborné
posúdenie.



Stanovisko bolo prijaté, pokia!' za neho hlasovala nadpolovičná väčšina.

Platnosť a pravdivosť individuálneho hlasovania per rollam potvrdzuje svojím podpisom

predseda komisie.

Navrhnutý bod 3.2 bude po obdržaní právneho stanoviska zaradený do hlasovania následnej komisie
bývania.

bod Počet Počet Za Proti zdržiavam sa
členov členov, ktorí
komisie hlasovali

1.1 7 6 6 O O
1.2 7 6 6 O O
1.3 7 6 6 O O
1.4 7 6 6 O O
1.5 7 6 6 O O
1.6 7 6 6 O O
2.1 7 6 5 O 1
2.2.1 7 4 O 1 3
2.2.2 7 5 1 1 3
2.2.3 7 5 1 1 3
3.1 7 6 5 O 1

Dátum: 24.02.2022

MUDr. Ján Mihalečko
predseda komisie bývania

Zapísal: Ing. Václav Mojsej
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