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Komisia bývania MsZ

dňa 24.11.2021

l. Prerokovanie žiadosti o pridelenie 2 bytov na Ulici obrancov mieru 4 (MMB)
2. Prerokovanie žiadostí o pridelenie 1 bytu na Ulici okružnej 92A
3. Prerokovanie žiadostí o pridelenie l bytu na Ulici mlynskej 17
4. Prerokovanie žiadostí o pridelenie 1 bytu na Ulici partizánskej(SMM)
5. Prerokovanie žiadosti nájomcov MUDr. Juraja Butkovského a Pavla Butkovského

z Ulice obrancov mieru 4(MMB) o výmenu bytov
6. Prerokovanie žiadostí o predlženie platnosti zmlúv o nájme bytov
7. Rôzne aktuálne záležitosti

K bodu 1: Prerokovanie žiadosti o pridelenie 2 bytov do nájmu na Ulici obrancov
mieru 4(malometrážne byty)

Predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie do nájmu voľného bytu č. 77 - garzónka
a bytu č.78 - garzónka na Obrancov mieru 4.

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

Komisia na základe hlasovania per rollam:

1.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 4 v Michalovciach do nájmu:
byt č. 77 - garzónka žiadateľovi:
Viera Štecová, Michalovce

Svoje odporúčanie vyznačili v "Hlasovacom lístku".

Za: 7 hlasov
Zdržal sa: O hlasov
Proti: O hlasov

1.2. odporúča primátorovi mesta prideliť na Obrancov mieru 4 v Michalovciach do nájmu:
byt č. 78 - garzónka žiadateľovi:
Miloš Rusnák, Michalovce

Svoje odporúčanie vyznačili v "Hlasovacom lístku".

Za: 7 hlasov
Zdržal sa: O hlasov
Proti: O hlasov



K bodu 2: Prerokovanie žiadosti o pridelenie 1 bytu do nájmu na Ulici okružnej
63S2/92A

Predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie do nájmu voľného bytu č. 16 - 2- izbový na
Ulici okružnej 63S2/92A.

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

Komisia na základe hlasovania per rollam:

2.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Ulici okružnej 63S2/92A v Michalovciach do
nájmu:
byt č. 16 - 2 izbový žiadateľovi:
Adela Godová, Michalovce.

Svoje odporúčanie vyznačili v "Hlasovacom lístku".

Za: 7 hlasov
Zdržal sa: O hlasov
Proti: O hlasov

K bodu 3: Prerokovanie žiadosti o pridelenie 1 bytu do nájmu na Ulici mlynskej
6242/17

Predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie do nájmu voľného bytu č. S - 2- izbový na
Ulici mlynskej 6242/17.

Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 3.
Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytov formou hlasovania per rollam.

Komisia na základe hlasovania per rollam:

3.1 neodporúča primátorovi mesta prideliť na Ulici mlynskej 6242/17 v Michalovciach
2-izbový byt č.S do nájmu.

Za: 2 hlasov
Zdržal sa: 5 hlasov
Proti: O hlasov

K bodu 4: Prerokovanie žiadosti o pridelenie 1 bytu do nájmu na ulici Partizánskej

Predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie do nájmu voľného školského bytu - 2-
izbový v priestoroch SMM, na ulici Partizánskej.

Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 4.
Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytov formou hlasovania per rollam.
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Komisia na základe hlasovania per rollam:

4.1. odporúča primátorovi mesta prideliť v priestoroch SMM na ulici Partizánskej
v Michalovciach 2-izbový školský byt do nájmu v záujme mesta,
v zmysle VZN 152/2013 §6 ods.2:
Byt v priestoroch SMM na ulici Partizánskej - 2-izbový, žiadateľovi:
Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce,

Svoje odporúčanie vyznačili v "Hlasovacom lístku".

Za: 7 hlasov
Zdržal sa: O hlasov
Proti: O hlasov

K bodu 5: Prerokovanie žiadosti nájomcov MUDr. Juraja Butkovského a Pavla
Butkovského z Ulice obrancov mieru 4(MMB) o výmenu bytov.

Predložené žiadosti o výmenu bytov nájomcu bytu Č. 98 - garzónky v časti A-2 na
3.poschodí MUDr. Juraja Butkovského, a nájomcu bytu Č. 1 - 1,5-izbový v časti A-l na
prízemí Pavla Butkovského, na Ulici obrancov mieru 4(MMB)'v Michalovciach o vzájomnú
výmenu bytov.
Stanovisko OHsM:
Nájomníci bytov splňajú podmienky na vzájomnú výmenu bytov Č. 98 a l podl'a § 10 VZN
Č. 70/2003 o nájme bytov na Ulici obrancov mieru 4(MMB) v Michalovciach.

Komisia na základe hlasovania per rollam:

5.1. odporúča primátorovi mesta vzájomnú výmenu bytov Č. 98 nájomcu MUDr. Juraja
Butkovského a nájomcu bytu Č. l nájomcu Pavla Butkovského v bytovom dome na Ulici
obrancov mieru 4 (MMB) v Michalovciach.

Svoje odporúčanie vyznačili v "Hlasovacom lístku".

Za: 7.... hlasov
Zdržal sa: O hlasov
Proti: O hlasov

K bodu 6: Žiadosti o predÍženie platnosti resp. obnovu zmlúv o nájme
obecných bytov.

Konečná 16, 20 24 mesiacov
Okružná 92A, 92B 24 mesiacov
Obrancov mieru 8 24 mesiacov
Obrancov mieru 4 MMB 12 mesiacov
Mlynská 5, 19 6 mesiacov
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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 žiadatel'ov o predlženie resp. obnovenie platnosti zmlúv o nájme bytov tvorí
príloha č. 5.

Komisia na základe hlasovania per rollam:

6.1. odporúča primátorovi mesta predlžiť platnosť resp. obnovu zmlúv o nájme obecných
bytov žiadateľom uvedeným v prílohe č. 5.

Svoje odporúčanie vyznačili v "Hlasovacom lístku".

Za:
Zdržal sa:
Proti:

7 hlasov
o hlasov
o hlasov

K bodu 7: Rôzne aktuálne záležitosti.

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

Nasledujúce rokovanie komisie bude 15.12.2021 o 15,00 hod.

Michalovce dňa 25.11.2021

Zápis spracoval:
Mgr. Václav Petrovčik

MUDr. Ján Mihalečko
predseda komisie
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ZOZNAM žiadateľov o pridelenie nájomnýcho bytov - komisia 24.11.2021

P.č. Meno a priezvisko
Aký byt
žiadajú

1. Viera Štecová G

MMB

2 Miloš Rusnák G

MMB

3 Jaroslav Ferenc G

MMB

4 Mária Štepánová 1izb

MMB

5 Adela Godová 2

Okružná

6 Anna Molnárová 2

Okružná

7 Milada Godočíková 2

Okružná

8 Michaela Semancová 2

Okružná

9 Miroslav Hakoš 2

Okružná

10 Jana Šamudovská 2

Okružná

11 Michal Il'ašik 2

Okružná

12 Miroslava Marcinčáková 2

Okružná

13 Zuzana Krajníková 2

Okružná

Michalovce dňa 23.11.2021

P.č. Meno a priezvisko
Aký byt
žiadajú

14 Michal Koban 2

Okružná

15 Adriana Tokárová 2

AM17

16 Silvia Horváthová 2

AM17

17 HK Dukla Ingema Michalovce 2

SMM

18 Michal Il'ašik 2

r SMM
,

)


