
z Á P l S NIC A č. 3

z rokovania Komisie bývania MsZ
dňa 23.03.2022

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

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

Program rokovania:

1. Prerokovanie žiadostí o pridelenie 1 bytu na Ulici okružnej 92A
2. Prerokovanie žiadostí o predÍženie platnosti zmlúv o nájme bytov
3. Návrh na zrušenie zmluvy o nájme obecného bytu.
4. Rôzne aktuálne záležitosti

Komisia hlasovaním jednomyseľne umožnila vystúpiť pánovi poslancovi Godovi. Pán
poslanec Goda vystúpil vo veci pridelenia bytu p.Godovej s tým, že k predmetnému
prideleniu bytu plánuje podať písomný podnet.

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

Predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie do nájmu voľného bytu č.29 - 3 izbový na
Ulici okružnej 6352/92A.

Zoznam žiadateľov o byt č.29 - 3-izbový tvorí príloha č.l.
Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytu formou hlasovania.

Komisia na základe hlasovania per rollam:

1.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Ulici okružnej 6352/92A v Michalovciach do
nájmu:
byt č. 29 - 3 izbový žiadateľovi:
Semancová Michaela, Michalovce, ako náhradník Silvia Triščáková.

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

K bodu 2: Žiadosti o predÍženie platnosti resp. obnovu zmlúv o nájme
obecných bytov.

Konečná 16, 18, 20 24 mesiacov
Obrancov mieru 6256/8 24 mesiacov
Okružná 92/B 24 mesiacov
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Obrancov mieru 4 MMB 12 mesiacov
Mlynská 11, 17, 19 6 mesiacov
Staničná 1 12 mesiacov

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. 2.

Komisia na základe hlasovania:

2.1. odporúča primátorovi mesta predlžiť platnosť resp. obnovu zmlúv o nájme obecných
bytov žiadateľom uvedeným v prílohe č. 2.

Za:
Zdržal sa:
Proti:

5 hlasov
O hlasov
o hlasov

K bodu 3: Návrh na zrušenie zmluvy o nájme obecného bytu.

Žiadateľovi bola nájomná zmluva predlžená Komisiou bývania 15.12.2021 na základe nižšie
uvedených podmienok VZN č.138/2011, podľa § 8 - PredÍženie nájmu bytu:

1. Ak má nájomca NB záujem o predlženie platnosti nájomnej zmluvy, je povinný 3 mesiace
pred ukončením jej platnosti doručiť na Mestský úrad v Michalovciach žiadosť o predlženie
nájomnej zmluvy.
Splnil- žiadate!' predložil žiadosť v stanovenej lehote

2. Jeho žiadosti sa vyhovie, ak:
- príjem žiadateľa a osôb, ktoré s ním budú NB užívať, za predchádzajúci kalendárny rok,
nepresahuje trojnásobok životného minima ich domácnosti, resp. pre NB a žiadateľov podľa
§ 6, ods. 2 tohto VZN príjem žiadateľa a osôb, ktoré s ním budú NB užívať, za predchádzajúci
kalendárny rok, nepresahuje štvornásobok životného minima ich domácnosti, - riadne si platí
nájomné a služby spojené s užívaním bytu - nemá záväzky súvisiace s bývaním po lehote
splatnosti voči Mestu. Ak nájomca splnil vyššie uvedené podmienky v § 8 ods. l, možno
nájomnú zmluvu predlžit na dva roky.
Splnil- žiadosť o predlženie bola podaná v roku 2021 a preto potvrdenie o príjme za rok
2020 splňalo podmienku kritéria

3. Každú žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy prerokuje komisia, a žiadosti ktoré splňajú
podmienky určené týmto VZN odporučí primátorovi na schválenie.
Na základe splnených podmienok bola žiadost' predložená komisii bývania,
ktorá predÍženie schválila bez výhrad.

Návrh na zrušenie nájomnej zmluvy podal dňa 23.02.2022 jeden z členov bytovej komisie
s týmto odôvodnením:

2



"JUDr.Gabriel Šo1tés, ktorý je konateľom v desiatkach obchodných spoločností
(viď: https://www.orsr.sk/hladaj osoba.asp?PR=%8Aolt%E9s&MENO=Gabriel&SID=0&T
=fO&STR=I) na základe svojej žiadosti o pridelenie bytu a následne aj o predlženie nájmu
deklaroval, že jeho jediným príjmom je 370,-EURový rodičovský príspevok na základe čoho
mu bol pridelený mestský byt. Toto potvrdenie však doložil za rok 2020, kde už v posledných
2 mesiacoch roku 2020 bol jeho údajný príjem O,-EUR. Napriek tomu mu bola predlžená
nájomná zmluva, pričom počas doby trvania nájomného vzťahu bola táto osoba právoplatne
odsúdená za trestný čin krátenia daní a machinácií s nimi (DPH), pričom iba ním
splnomocnená osoba od roku 2018 vykonávala oficiálny úradný styk s mestom Michalovce.
Mám za to, že v predmetnom byte táto osoba ani len nebýva, ba dokonca je tu reálny
predpoklad, že mestský byt je ďalej touto osobou prenajímaný tretím osobám. Osobne ma
mrzí, že ja ako poslanec musím vôbec vykonávať akúsi dohľadovú činnosť nad takýmito
prípadmi. Osobne sa aj z dôvodu takéhoto prípadu, ktorý považujem za nonsens cítim úboho
v situácii, keď musím rôznym žiadateľom vo vážnych sociálnych a životných situáciách
vysvetľovať, že jednoducho mesto pre nich nemá k dispozícii voľný byt. Samozrejme, že nie,
pokiaľ mestské bývanie slúži ako lacná trafika pre závadové osoby. Aj na základe tohto
prípadu, kedy som sa spoliehal na svedomito sť odboru (čo bola zjavne chyba z mojej strany)
osobne preverím každý zmluvný nájomný vzťah na Okružnej ulici a to aj z predchádzajúceho
volebného obdobia, pretože práve v ňom k tomuto nájmu došlo. Verím, že moja doterajšia
dobrá skúsenosť s činnosťou bytovej komisie zostane aj naďalej v pozitívnom duchu a že sa k
takýmto prípadom postavíte charakterne, tak, ako som to vnímal doposiaľ."

Tieto informácie boli postúpené na odborné posudenie, či zakladajú dôvod na ukončenie
nájomnej zmluvy.
Stanovisko právnika MsÚ zo dňa 09.03.2022:
"V zmysle nájomnej zmluvy, ktorá vychádza z VZN 138/2011, je možné vypovedať nájomný
vzťah z dôvodov v nej uvedených a odpykanie si trestného činu medzi nimi nie je. Takže
prikláňam sa k názoru, že toto nie je dôvod na vypovedanie predmetnej zmluvy."

Komisia na základe hlasovania:

3.1. odporúča primátorovi mesta Michalovce po skončení nájomnej zmluvy zvážit' jej
predlženie na d'alšie obdobie s nájomcom Gabrielom Šoltésom, byt č. 16 na ulici
Okružnej 6352/92B.

Za:
Zdržal sa:
Proti:

5 hlasov
O hlasov
o hlasov

K bodu 4: Rôzne aktuálne záležitosti.

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

Nasledujúce rokovanie komisie bude 20.04.2022 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 23.03.2022

P.č. Meno a priezvisko
Aký byt
žiadajú

1. Anna Molnárová 3

Okruzna

2 Janka Foľtová 3

Okruzna

3 Dana Setláková 3

Okruzna

4 Silvia Triščáková 3

Okruzna

5 Mária Čurmová 3

Okruzna

6 Michaela Semancová 3

Okruzna

7 Jana Šamudovská 3

Okruzna

8 Stanislav Kolesár 3

Okruzna

9 Anna Šidelská 3

Okruzna
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11

12

13

Michalovce dňa 21.03.2022

P.č. Meno a priezvisko
Aký byt
žiadajú

>


