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Z Á P I S N I C A    č.  10 
 

z rokovania Komisie bývania MsZ  

dňa 19.10.2022  

 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

 

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

 

1. Prerokovanie žiadosti o pridelenie 3 bytov na Ulici obrancov mieru 4 (MMB) 

2. Prerokovanie žiadostí o pridelenie 2 bytov na Ulici mlynskej 17 

3. Prerokovanie žiadostí o pridelenie 1 bytu na Ulici konečnej 20 

4. Prerokovanie žiadostí o predĺženie platnosti zmlúv o nájme bytov 

5. Rôzne aktuálne záležitosti 

 

 

K bodu 1:   Prerokovanie žiadosti o pridelenie 3 bytov do nájmu  na Ulici   

                    Obrancov mieru 4 

 Predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie do nájmu voľných bytov:  

 č. 10 – 1,5- izbový, prízemie A-1, na Ulici obrancov mieru 4 

 č. 56 – garzónka, prízemie A-2, na Ulici obrancov mieru 4 

 č. 116 – garzónka, 4. poschodie A-2, na Ulici obrancov mieru 4 

        

      Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie    

do nájmu voľných bytov: 

       č. 10 – 1,5- izbový, prízemie A-1, na Ulici obrancov mieru 4 

 č. 56 – garzónka, prízemie A-2, na Ulici obrancov mieru 4 

 č. 116 – garzónka, 4. poschodie A-2, na Ulici obrancov mieru 4 

       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 obrancov mieru 4 v Michalovciach do 

nájmu: 

byt č. 56 – garzónka  žiadateľovi: 

Anna Rusnáková, nar. 16.10.1947,  bytom Okružná 52, Michalovce.  

 

Za:            6 ...... hlasov 

Zdržal sa:  0...... hlasov 

Proti:         0 ...... hlasov 

 

1.2. neodporúča primátorovi mesta prideliť na Ulici obrancov mieru 4 do nájmu: 

byt č. 10 – 1,5- izbový, prízemie A-1, na Ulici obrancov mieru 4 

byt č. 116 – garzónka, 4. poschodie A-2, na Ulici obrancov mieru 4 

z dôvodu nesplnenia podmienok záujemcov o byt. 
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K bodu 2:   Prerokovanie žiadosti o pridelenie 2 bytov do nájmu na Ulici mlynskej        

                    6242/17 

      Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie    

do nájmu voľných bytov: 

č. 5 – 2-izbový, prízemie, na Ulici mlynskej 6242/17 

č. 9 – 2-izbový, prízemie, na Ulici mlynskej 6242/17 

Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 2. 

Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytu formou hlasovania.  

 

Komisia na základe hlasovania: 

 

2.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Ulici mlynskej 6242/17 v Michalovciach do 

nájmu: 

byt č. 5 – 2-izbový  žiadateľovi: 

Dávid Bajkor, nar. 09.09.1992, bytom Mlynská 7, Michalovce 

 

za podmienky, že záujemca o byt predloží splátkový kalendár uzavretý s Domspráv, s.r.o. na 

základe uznania dlhu, ktorý vznikol v súvislosti s bývaním na Ulici mlynskej 7. 

 

Za:            6 ...... hlasov 

Zdržal sa:  0...... hlasov 

Proti:         0 ...... hlasov 

 

2.2. neodporúča primátorovi mesta prideliť na Ulici mlynskej 6242/17 v Michalovciach do 

nájmu: 

byt č. 9 – 2-izbový, prízemie 

z dôvodu, že v stanovenom termíne komisii bývania nebola podaná žiadna žiadosť o tento 

nájomný byt.  

 

K bodu 3:  Prerokovanie žiadosti o pridelenie 1 bytu do nájmu na Ulici konečnej  

                    3563/20 

       

     Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie 

do nájmu voľného bytu č. C01-ZŤP – 2-izbový na Ulici konečnej 20, na prízemí. 

Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 3. 

Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytu formou hlasovania. 

 

Komisia na základe hlasovania: 

 

3.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Ulici konečnej 20  v Michalovciach do nájmu: 

byt č. C01-ZŤP – 2-izbový  žiadateľovi: 

Adriana Siničáková, nar. 13.08.1985, bytom Konečná 3559/6. 

 

Za:              6...... hlasov 

Zdržal sa:   0...... hlasov 

Proti:          0...... hlasov 
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K bodu 4:     Prerokovanie žiadosti o predĺženie platnosti resp. obnovu zmlúv o nájme    

                       obecných bytov. 

 

                    Konečná 16, 18 ........................................................ 24 mesiacov 

        Okružná 92A, 92B .................................................. 24 mesiacov 

                    Obrancov mieru 6256/8.   ....................................... 24 mesiacov 

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

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

         Partizánska 23 ......................................................... 12 mesiacov 

 

 

     Prítomní členovia  komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o predlženie resp.   

obnovenie platnosti zmlúv o nájme bytov v uvedených bytových domoch, na základe 

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, okrem Ivety 

Matyasovej, Okružná 92/B a Beáty Barnovej, Konečná 16, ktorých  príjem za rok 2021 

prevyšuje 3-násobok životného minima. 

V prípade dlžníkov z ul. Mlynskej č. 17 a č. 19, predĺženie je podmienené uhradením 

časti dlhu a podpísaním uznania dlhu. 

 V prípade nájomcu Valérie Brédovej, na podnet Služieb mesta Michalovce, ktoré voči 

menovanej evidujú pohľadávku k 30.09.2022, nájomná zmluva bude predĺžená na dobu 6 

mesiacov. 

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

príloha č. 4. 

 

Komisia na základe hlasovania: 

 

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

bytov žiadateľom uvedeným v prílohe č. 4, tak ako je uvedené v zozname.   

 

Za:                 6...  hlasov 

Zdržal sa:      0...  hlasov 

Proti:             0.... hlasov 

 

 

K bodu 5:   Rôzne aktuálne záležitosti 

 

Mesto Michalovce a členovia komisie bývania nemali na prerokovanie aktuálne záležitosti. 

 

   

 

   

 

 Zapísal:                                                                               MUDr. Ján Mihalečko  

 Mgr. Renáta Pandová                                                             predseda komisie 


