
z Á P l S NIC A č. 10

z rokovania Komisie bývania MsZ
dňa 23.10.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

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

Program rokovania: ,
1. Prerokovanie Plánu rokovaní komisie bývania na l.polrok 2020.
2. Prerokovanie žiadostí o pridelenie 1 bytu do nájmu na ulici Obrancov mieru 4

(malornetrážne byty)
3. Prerokovanie žiadostí o pridelenie 1 bytu do nájmu na Mlynskej 151/3
4. Prerokovanie žiadostí o predlženie platnosti zmlúv o nájme bytov
5. Rôzne aktuálne záležitosti.

K bodu 1: Prerokovanie návrhu plánu rokovaní Komisie-bývania MsZ Michalovce
na 1. polrok 2020.

Komisia na základe hlasovania:

Ll.odporúča predložiť Plán rokovaní komisie bývania na 1. polrok 2020 na schválenie
Mestskému zastupiteľstvu Michalovce.

Za:
Zdržal sa:
Proti:

6 hlasov
O hlasov
O hlasov

K bodu 2: Prerokovanie žiadostí o pridelenie 1 bytu do nájmu na Obrancov mieru 4
(malometrážne byty).

Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie
do nájmu voľného bytu č. 28 na Obrancov mieru 4.

Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 2.
Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytov formou hlasovania.

Komisia na základe hlasovania:

1.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 4 v Michalovciach do nájmu:
byt č. 28 - garsónka žiadateľovi:
Klára Petická, Michalovce.
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Za:
Zdržal sa:
Proti:

6 hlasov
O hlasov
O hlasov

K bodu 3: Prerokovanie žiadostí o pridelenie 1 bytu do nájmu na Mlynskej 3.

Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie
do nájmu voľného 2 izbového bytu č. 10 v bytovom dome na Mlynskej 3 v Michalovciach.
Mesto Michalovce ponúka voľný byt do nájmu. Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 3.

Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytov formou hlasovania.

Komisia na fÍklade hlasovania:

3.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Mlynskej 3 v Michalovciach do nájmu:
byt č. 10 - 2 izbový žiadateľovi:
Monika Bajkorová, Michalovce.

Za:
Zdržal sa:
Proti:

K bodu 4:

6 hlasov
O hlasov
O hlasov

Prerokovanie žiadostí o predÍženie platnosti resp. obnovu zmlúv o nájme
obecných bytov.

Konečná 20 24 mesiacov
Okružná 92A, 92B 24 mesiacov
Obrancov mieru 4 MMB 12 mesiacov, 6 mesiacov
Mlynská 17,19 6 mesiacov
Mlynská 1 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 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:

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

Za:
Zdržal sa:
Proti:

6 hlasov
Ohlasov
Ohlasov
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K bodu 5: Rôzne aktuálne zále\itosti.

Prítomní členovia komisie prerokovali obsah záznamu zo dňa 10.10.2019
s nájomníčkou obecného bytu na ulici J. Hollého Č.SVeronou Tirnkovou vo veci opakovanej
výzvy na vypratanie a odovzdanie bytu ako aj vo veci nedoplatku za nájom bytu a úhrad za
plnenia s užívaním bytu, ako aj podpísanú zmluvu o Uznaní dlhu a dohody o splátkach zo dňa
22.10.2019, na základe ktorej správca nemá výhrady k obnoveniu zmluvy.

Komisia na základe hlasovania:

S.2.odporúča primátorovi mesta predÍžit' resp. obnovit' platnosť nájomnej zmluvy do
31.12.2029 pani Verone Timkovej byt č.6 na 2.poschodí v bytovom dome na ul. J.Hollého S
v Michalovciach, na základe zmluvy o Uznaní dlhu a dohody o splátkach zo dňa 22.10.2019.

Za:
Zdržal sa:
Proti:

6 hlasov
Ohlasov
Ohlasov

Nasledujúce rokovanie komisie bude 20.11.2019 o 15,00 hod.

Zapísal:
Ing. Václav Mojsej

MUDr. Ján Mihalečko
predseda komisie
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ZOZNAM žiadatel'ov o pridelenie nájomnýcho bytov - komisia 23.10.2019

P.č. Meno a priezvisko
Aký byt
žiadajú

1. G
Petická Klára

2. G
l,' Valaškovčák Ladislav

..
3 G

Klacik Ján
.~':

4 G
Hirliková Marta

5 G
Veľas Ctibor

6 G
Koval' Vladimír

7 1,5
Gazdič Július

8 G
Zboraj Vladimír

9 G
Kačkošová Jolana

10 G
Kináčová Helena

11 G
Orolinová Božena

12. 2
Monika Bajkorová

; Michalovce dňa 23.10.2019

P.č. Meno a priezvisko
Aký byt
žiadajú


