
 1 

Z Á P I S N I C A    č.  3 
 

z rokovania Komisie bývania MsZ  
dňa 20. 03. 2019  

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

1.   Prerokovanie Plánu rokovaní komisie bývania na 2. polrok 2019. 
2.   Prerokovanie žiadosti o pridelenie 1 bytu do nájmu na Okružnej 92. 
3.   Prerokovanie žiadosti o pridelenie 2 bytov do nájmu na Obrancov mieru 8. 
4.   Prerokovanie žiadosti o pridelenie 3 bytov do nájmu na Obrancov mieru 4 
      (malometrážne byty). 
5.   Prerokovanie žiadosti o pridelenie 1 bytu v objekte na Partizánskej 23. 
6.   Prerokovanie žiadosti o pridelenie 1 bytu na Mlynskej 9. 
7.   Prerokovanie žiadosti o pridelenie 2 bytov na Mlynskej 11. 
8    Prerokovanie žiadosti o predĺženie platnosti zmlúv o nájme bytov.  
9 .   Rôzne aktuálne záležitosti. 

 
K bodu 1:    Prerokovanie návrhu plánu rokovaní Komisie bývania MsZ Michalovce 
                     na 2. polrok 2019. 
 
Komisia po prerokovaní na základe hlasovania: 
 
1.1.odporúča predložiť Plán rokovaní komisie bývania na 1. polrok 2019 na schválenie  
      Mestskému zastupiteľstvu Michalovce. 

 
Za:              7 hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
Proti:          0 hlasov 
 
K bodu 2:   Prerokovanie žiadosti o pridelenie 1 bytu do nájmu na Okružnej 92B. 
 

Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie    
do nájmu voľného 2 - izbového bytu č. 5 na Okružnej 92B.  

Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytu formou hlasovania.  
 
Komisia na základe hlasovania: 
 
2.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Okružnej 92B  v Michalovciach do nájmu: 
byt č. 5 – 2 - izbový  žiadateľovi: 
Ružene Čeklejovej, Michalovce. 
 
Za:               5 hlasov 
Zdržal sa:    2 hlasov 
Proti:           0 hlasov 
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K bodu 3:   Prerokovanie žiadosti o pridelenie 2 bytov do nájmu na Obrancov mieru 8. 
 
Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie    

do nájmu voľného 1 - izbového bytu č. 11 a 2 - izbového bytu č. 21 na Obrancov mieru 8.  
Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytov formou hlasovania.  

 
Komisia po prerokovaní na základe hlasovania: 
 
3.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 8  v Michalovciach do nájmu: 
byt č. 11 – 1 - izbový  žiadateľovi: 
Barnabášovi Molnárovi, Michalovce. 
 
Za:              7 hlasov 
Zdržal sa:    0 hlasov 
Proti:           0 hlasov 
 
3.2. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 8  v Michalovciach do nájmu: 
byt č. 21 – 2 - izbový  žiadateľovi: 
Ivete Frenákovej, Michalovce. 
 
Za:               7 hlasov 
Zdržal sa:     0 hlasov 
Proti:            0 hlasov 
 
K bodu 4:   Prerokovanie žiadosti o pridelenie 3 bytov do nájmu na Obrancov mieru 4 

             (malometrážne byty). 
 

Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie    
do nájmu voľného 1,5 izbového bytu č. 15, bytu č. 85 - garsónka a bytu č. 117 - garsónka 
na Obrancov mieru 4.  

Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytov formou hlasovania.  
 
Komisia po prerokovaní na základe hlasovania: 
 
4.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 4  v Michalovciach do nájmu: 
byt č. 15 – 1,5 - izbový  žiadateľovi: 
Márii Majerníkovej, Michalovce. 
 
Za:               7 hlasov 
Zdržal sa:     0 hlasov 
Proti:            0 hlasov 
 
4.2. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 4  v Michalovciach do nájmu: 
byt č. 85 – garsónka  žiadateľovi: 
Márii Fedorišinovej, Michalovce. 
 
Za:               7 hlasov 
Zdržal sa:     0 hlasov 
Proti:            0 hlasov 
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4.3. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 4  v Michalovciach do nájmu: 
byt č. 117 – garsónka  žiadateľovi: 
Marte Bakovej, Michalovce. 
 
Za:               7 hlasov 
Zdržal sa:     0 hlasov 
Proti:            0 hlasov 
 
 
K bodu 5:   Prerokovanie žiadosti o pridelenie 1 bytu do nájmu na Partizánskej 23. 
 

Prítomní členovia komisie prerokovali predloženú žiadosť žiadateľa o pridelenie    
do nájmu voľného 2 - izbového bytu v objekte na Partizánskej 23 v Michalovciach.  

Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytu formou hlasovania.  
 
Komisia po prerokovaní na základe hlasovania: 
 
5.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Partizánskej 23  v Michalovciach do nájmu: 
byt – 2 - izbový  žiadateľovi: 
Ing. Lukášovi Lorincovi, Michalovce. 
 
Za:               7 hlasov 
Zdržal sa:    0 hlasov 
Proti:           0 hlasov 
 
 
K bodu 6:   Prerokovanie žiadosti o pridelenie 1 bytu do nájmu na Mlynskej 9. 
 

Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie    
do nájmu voľného 2 - izbového bytu č. 4  na Mlynskej 9 v Michalovciach.  

Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytu formou hlasovania.  
 
Komisia po prerokovaní na základe hlasovania: 
 
6.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Mlynskej 9  v Michalovciach do nájmu: 
byt č. 4 - 2 - izbový  žiadateľovi: 
Jurajovi Ridajovi, Michalovce. 
 
Za:               7 hlasov 
Zdržal sa:    0 hlasov 
Proti:           0 hlasov 
 
 
K bodu 7:   Prerokovanie žiadosti o pridelenie 2 bytov do nájmu na Mlynskej 11. 
 

Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie    
do nájmu voľného 1 - izbového bytu č. 4 a voľného 1 - izbového bytu č. 5 na Mlynskej 11  
v Michalovciach.  

Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytov formou hlasovania.  
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Komisia po prerokovaní na základe hlasovania: 
 
7.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Mlynskej 11  v Michalovciach do nájmu: 
byt č. 4 – 1 - izbový  žiadateľovi: 
Jolane Mikerovej, Michalovce. 
 
Za:               7 hlasov 
Zdržal sa:    0 hlasov 
Proti:           0 hlasov 
 
7.2. odporúča primátorovi mesta prideliť na Mlynskej 11  v Michalovciach do nájmu: 
byt č. 5 – 1 - izbový  žiadateľovi: 
Michalovi Mikerovi, Michalovce. 
 
Za:               7 hlasov 
Zdržal sa:    0 hlasov 
Proti:           0 hlasov 
 
 
K bodu 8:     Prerokovanie žiadosti o predĺženie platnosti resp. obnovu zmlúv o nájme    
                       obecných bytov. 
                 
                    Konečná 16,18,20............................................... 24 mesiacov 
                    Okružná 92 ........................................................ 24 mesiacov 
                    Obrancov mieru 4 MMB .................................. 12 mesiacov 
                    Mlynská 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 a nemajú nedoplatky za nájom 
bytu a správu bytov po lehote splatnosti, spĺňajú podmienky na predĺženie platnosti resp. 
obnovu zmlúv. V predloženom zozname je nájomca bytu Štefan Ondko, voči ktorému správca 
bytového domu Služby mesta Michalovce s.r.o. eviduje pohľadávku po lehote splatnosti vo 
výške 294,16 €. 

Zoznam žiadateľov o predĺženie resp. obnovenie platnosti  zmlúv o nájme bytov tvorí  
príloha č. 4. 
 
Komisia po prerokovaní na základe hlasovania: 

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

bytov žiadateľom uvedeným v prílohe č. 8.  
   8.2.  odporúča primátorovi mesta predĺžiť platnosť zmluvy o nájme obecného bytu na dobu  
   6 mesiacov žiadateľovi Štefanovi Ondkovi s podmienkou, že najneskôr do 31. 03. 2019     
   zaplatí evidovaný nedoplatok Službám mesta Michalovce vo výške 294,16 €, alebo predloží    
   Mestskému úradu Michalovce OHsM dohodu o uznaní dlhu a splátkach dlhu.   

 
Za:                 7 hlasov 
Zdržal sa:       0 hlasov 
Proti:              0 hlasov 
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9. Rôzne aktuálne záležitosti. 
 

       Ing. Jozef Doležal vedúci odboru hospodárenia s majetkom MsÚ Michalovce informoval 
členov komisie bývania o zmenách Štatútu komisie bývania, ktoré boli schválené Mestským 
zastupiteľstvom Michalovce dňa 26. 02. 2019. 

 
       Nasledujúce rokovanie komisie bude  24. 04. 2019 o 15,00 hod. 
  
 
 
          Zapisovateľ:                                                                         MUDr. Ján Mihalečko 
     JUDr. Vasil Danko                                                                       predseda komisie 


