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Z Á P I S N I C A    č.  5 
 

z rokovania Komisie bývania MsZ  
dňa 23. 05. 2018  

 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
 Rokovaniu komisie predsedal MUDr. Ján Mihalečko, predseda  komisie bývania. 
 
Program rokovania: 

1.  Prerokovanie žiadosti  Heleny Kocakovej o výmenu malometrážneho bytu. 
2. Prerokovanie žiadosti o pridelenie 2 bytov na Obrancov mieru 4 (MMB).  
3. Prerokovanie návrhu plánu rokovaní komisie bývania na 2. polrok 2018. 
4. Prerokovanie žiadostí Eriky Kondíkovej a Kamily Ferkovej o výmenu bytov. 
5.   Prerokovanie žiadosti o predĺženie platnosti zmlúv o nájme bytov.  
6.   Rôzne aktuálne záležitosti. 
       

K bodu 1:    Prerokovanie žiadosti  Heleny Kocakovej o výmenu malometrážneho bytu. 
 
          Členovia komisie bývania prerokovali predloženú žiadosť nájomcu malometrážneho 
bytu č. 99 - garsónka Heleny Kocakovej v bytovom dome na Obrancov mieru 4 
v Michalovciach o výmenu bytu ktorého je nájomcom, za voľný malometrážny byt č. 94 - 
garsónka v tomto bytovom dome. 
Stanovisko OHsM: 
          Voľný byt č. 94 - garsónka  v bytovom dome na Obrancov mieru 4 Mesto Michalovce 
zaradilo na pridelenie do nájmu po zverejnenej ponuke a je predmetom prerokovania 
v komisie bývania dňa 23. 05. 2018 v súlade s VZN č. 70/2003.    
 
Komisia na základe hlasovania: 
 
1.1.  Vzhľadom na platné VZN č. 70/2003 o nájme bytov, nie je možná výmena bytu č. 99 
nájomcu  Heleny Kocakovej za voľný byt č. 94 na Obrancov mieru 4 v Michalovciach.  
 
Za:             9  hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
Proti:          0 hlasov 
 
 
K bodu 2:   Prerokovanie žiadosti o pridelenie 2 bytov do nájmu na Obrancov mieru 4        
                    (MMB). 
 

     Prítomní členovia komisie bývania prerokovali predložené žiadosti žiadateľov 
o pridelenie do nájmu voľného bytu č. 49 - garsónka, bytu č. 94 - garsónka (pôvodné) 
v bytovom dome na Obrancov mieru 4 - MMB v Michalovciach. Mesto Michalovce ponúka  
voľné  byty do nájmu.  Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 1.  

Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytov formou žrebovania.  
 
Za:             9  hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
Proti:          0 hlasov 
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Do žrebovania boli zaradení žiadatelia, ktorí spĺňali kritéria VZN č. 70/2003 o nájme 
bytov. 
 
Komisia na základe žrebovania: 
 
2.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 4  v Michalovciach do nájmu: 
byt č. 49 - garsónka (pôvodný)  žiadateľovi: 
Jánovi Makeľovi, Michalovce. 
   
byt č. 94 - garsónka (pôvodný)  žiadateľovi: 
Marte Szabadošovej, Michalovce. 
   
 
K bodu 3:     Prerokovanie návrhu plánu rokovaní komisie bývania na 2. polrok 2018. 
 

              Prítomní členovia komisie prerokovali návrh Plánu rokovaní komisie bývania  
na 2. polrok 2018. Návrh plánu tvorí príloha č. 2. 

 
Komisia na základe hlasovania: 
 
3.1.  odporúča Mestskému zastupiteľstvu Michalovce schváliť Plán rokovaní komisie 
bývania na 2. polrok 2018. 
 
Za:                  9  hlasov 
Zdržal sa:        0 hlasov 
Proti:               0 hlasov 
 
 
K bodu 4:  Prerokovanie žiadostí Eriky Kondíkovej a Kamily Ferkovej o výmenu bytov. 
 

              Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti nájomcu bytu č. 19  
Eriky Kondíkovej a nájomcu bytu č. 7 Kamily Ferkovej s manželom Milanom Ferkom 
o vzájomnú výmenu bytov v bytovom dome na Mlynskej 17 v Michalovciach. Žiadatelia 
spĺňajú podmienky na výmenu bytov. Mesto Michalovce a správca bytového domu Domspráv 
s.r.o. Michalovce neevidujú voči nájomcom pohľadávky po lehote splatnosti súvisiace 
s bývaním. 

 
Komisia na základe hlasovania: 
 
4.1.  odporúča primátorovi mesta výmenu bytov nájomcom takto: 
        a)  Erika Kondíková do 2 izbového bytu č. 7 na prízemí Mlynská 17     
              Michalovce. 
        b)  Kamila Ferková a Milan Ferko do 2 izbového bytu č. 19 na 1. poschodí  
              Mlynská 17 Michalovce. 
 
Za:                  9  hlasov 
Zdržal sa:        0 hlasov 
Proti:               0 hlasov 
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K bodu5:  Prerokovanie žiadosti o predĺženie platnosti resp. obnovu zmlúv o nájme    
                  obecných bytov. 
                 
                    Okružná 92  .......................................................................  24 mesiacov 
                    Konečná 18 ........................................................................  24 mesiacov 
                    Obrancov mieru 4, ............................................................  12 mesiacov 
                    Obrancov mieru 8 .............................................................  24 mesiacov 

              Mlynská 5,9,15,17,19 .........................................................    6 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 predĺženie platnosti, 

resp. obnovu platnosti zmlúv o nájme bytu na mestský úrad, spĺňajú podmienky na predĺženie 
platnosti resp. obnovu zmlúv o nájme bytov. 

  Zoznam žiadateľov o predĺženie resp. obnovenie platnosti  zmlúv o nájme bytov tvorí 
príloha č. 3. 

 
Komisia na základe hlasovania: 

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

bytov žiadateľom uvedeným v prílohe č. 3.  
 
Za:                  9  hlasov 
Zdržal sa:        0 hlasov 
Proti:               0 hlasov 

 
 
K bodu 6:    Rôzne aktuálne záležitosti. 
 
           
          Mestský úrad Michalovce, ani členovi komisie bývania nemali na prerokovanie aktuálne 
záležitosti. 
 

 
       Nasledujúce rokovanie komisie bude 20. 06. 2018 o 15,00 hod. 

 
 

 
        
 
 
          Zapisovateľ:                                                                         MUDr. Ján Mihalečko 
     JUDr. Vasil Danko                                                                       predseda komisie 
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Žiadosti o pridelenie nájomných bytov  -  komisia 23. 05. 2018               Príloha 

       

P.č. Meno a priezvisko Aký byt 
žiadajú     

     
   

 

2 Ďuraš Štefan G 
   

 

    
    

3 Makeľ Ján G 
   

 

    
    

4 Mních Marián G 
   

 

    
   

 

5 Marcinová Anna G 
   

 

    
    

6 Petická Klára G 
   

 

    
    

7 Gazdová Mária G 
   

 

    
   

 

8 
Szabadošová Mária G 

   

 

        
9 

Berendová Viera G 
   

 
    

   
 

10 
Ridajová Helena G 

   
 

    
   

 
11 Hirliková Marta 

G 
   

 

          
 
 


