
z Á P l S NIC A č. 7
Komisia bývania MsZ

dňa 20.07.2021

1. Prerokovanie žiadostí o pridelenie 1 bytu na Ulici okružnej
2. Prerokovanie žiadostí o pridelenie 1 bytu na Ulici mlynskej
3. Prerokovanie žiadostí o predlženie platnosti zmlúv o nájme bytov
4. Prerokovanie žiadosti o pristúpení k Zmluve o nájme bytu č.6 na Mlynskej 6241/19
5. Prerokovanie návrhu na udelenie CENY MESTA MICHALOVCE 2021
6. Rôzne aktuálne záležitosti

K bodu 1: Prerokovanie žiadosti o pridelenie 1 bytu do nájmu na Ulici okružnej
6352/92A

Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie
do nájmu voľného bytu č. 3 - 1- izbový na Ulici okružnej 6352/92A.

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

Komisia na základe hlasovania:

1.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Ulici okružnej 6352/92A v Michalovciach 1-
izbový byt do nájmu:
Byt č.3 -l-izbový, žiadateľovi:
Magda Danková, Michalovce

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

K bodu 2: Žiadosti o pridelenie 1 bytu do nájmu na Ulici mlynskej 6242/17

Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie
do nájmu voľného bytu č. 9 - 2- izbový na Ulici mlynskej 6242/17.

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

Komisia na základe hlasovania:

2.1. neodporúča primátorovi mesta prideliť na Ulici mlynskej 6242/17 v Michalovciach 2-
izbový byt do nájmu. Iba jeden záujemca podal žiadosť, avšak terénny sociálny pracovník
neodporúča pre uvedenú záujemkyňu poskytnúť nájomný byt pre nespoluprácu (viď. email
od OSV)

Za: 5 hlasov
Zdržal sa: O hlasov
Proti: O hlasov
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K bodu 3: Prerokovanie žiadosti o predlženie platnosti resp. obnovu zmlúv o nájme
obecných bytov.

Konečná 18,20 24 mesiacov
Okružná 92 24 mesiacov
Obrancov mieru 6, 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 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. 3.

Komisia na základe hlasovania:

3.1. odporúča primátorovi mesta predlžiť platnosť resp. obnovu zmlúv o nájme obecných
bytov žiadateľom uvedeným v prílohe č. 3.

Za:
Zdržal sa:
Proti:

5 hlasov
O hlasov
o hlasov

4. Dohoda o pristúpení k zmluve o nájme bytu č.6 na Mlynskej 6241/19

Dňa 30.06.2021 si nájomca Viktor Badžo podal prostredníctvom komunitných pracovníkov
žiadosť o spoluužívanie bytu č.6 na ulici Mlynskej 6241/19 s družkou Editou Kondíkovou,
s ktorou zdieľa spoločnú domácnosť od roku 2008, čo potvrdila aj terénna sociálna
pracovníčka.
Stanovisko OHsM:
Žiadateľka splňa podmienky na pristúpenie k zmluve o nájme bytu.

Komisia na základe hlasovania:

4.1. odporúča primátorovi mesta pristúpenie k zmluve o nájme bytu č.6 Edity Kondíkovej
v bytovom dome na Ulici mlynskej 6241/19, ktorého nájomcom je Viktor Badžo.

Za:
Zdržal sa:
Proti:

5 hlasov
o hlasov
o hlasov
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5. Prerokovanie návrhov na udelenie "CENY MESTA MICHALOVCE 2021"

Prítomní členovia komisie prerokovali návrhy na udelenie "CENY MESTA
MICHALOVCE 2021".
Predložený návrh obsahuje udelenie ceny jednotlivcom.

Zoznam navrhovaných na udelenie titulu tvorí príloha č. 4.

Komisia na základe hlasovania:

5.1. odporúča primátorovi mesta návrh na udelenie "CENY MESTA MICHALOVCE 2021"
predložiť na prerokovanie MsR a MsZ.

Za:
Zdržal sa:
Proti:

5 hlasov
o hlasov
O hlasov

6. Rôzne aktuálne záležitosti.

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

Nasledujúce rokovanie komisie bude 18.08.2021 o 15,00 hod.

Michalovce dňa 20.07.2021

Zapísal:
Ing. Václav Mojsej

MUDr. JozefMakohus
poverený predsedom komisie
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ZOZNAM žiadatel'ov o pridelenie nájomnýcho bytov - komisia 20.07.2021

P.č. Meno a priezvisko
Aký byt
žiadajú

1. Danková Magda 1

Okruzna

2. Olexová Anna 1

Okruzna

3 Badžová Libuša 2

AM 17

4 Butkovský Pavol 1,5

MMB

Michalovce dňa 20.07.2021

P.č. Meno a priezvisko
Aký byt
žiadajú

.
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