
z Á P l SNIC A č. 6

z rokovania Komisie bývania MsZ
dňa 24.06.2020

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

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

Program rokovania:

1. Prerokovanie žiadosti o pridelenie 1 bytu do nájmu na Ulici obrancov mieru 6256/8
2. Prerokovanie žiadosti o pridelenie 1 bytu do nájmu na Ulici mlynskej 6242/17
3. Prerokovanie žiadosti nájomcov Kláry Petickej a Jozefa Mádiho z Ulice obrancov

mieru 4(MMB) o výmenu bytov
4. Prerokovanie žiadosti nájomcu Radovana Traškyho z Ulice obrancov mieru 6256/8

o výmenu bytu za voľný byt č.13, ktorý bol zverejnený na pridelenie do nájmu
5. Prerokovanie žiadosti o predlženie platnosti zmlúv o nájme bytov
6. Prerokovanie dohody o pristúpení k zmluve o nájme bytu č.B-16 na Ulici konečnej 18
7. Rôzne aktuálne záležitosti.

K bodu 1: Prerokovanie žiadosti o pridelenie 1 bytu do nájmu na Ulici obrancov mieru
6256/8

Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie
do nájmu voľného bytu č. 13 - 2- izbový na Ulici obrancov mieru 6256/8.

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 obrancov mieru 6256/8 v Michalovciach
do nájmu:
byt č. 13 - 2 izbový žiadateľovi:
Dagmar Mikulíková, Michalovce.

Za:
Zdržal sa:
Proti:

6 hlasov
O hlasov
O hlasov

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

Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti žiadateľov o pridelenie
do nájmu voľného bytu č. 5 - 2- izbový na Ulici mlynskej 6242/17.
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Zoznam žiadateľov tvorí príloha č. 2.
Členovia komisie bývania schválili pridelenie bytov formou hlasovania.

Komisia na základe hlasovania:

2.1. odporúča primátorovi mesta prideliť na Ulici mlynskej 6242/17 v Michalovciach do
nájmu:
byt č. 5 - 2 izbový žiadateľovi:
Sára Ridajová, Michalovce.

Za:
Zdržal sa:
Proti:

6 hlasov
O hlasov
O hlasov

K bodu 3: Prerokovanie žiadosti nájomcov Kláry Petickej a Jozefa Mádiho
z Ulice obrancov mieru 4(MMB) o výmenu bytov.

Prítomní členovia komisie prerokovali predložené žiadosti nájomcu bytu Č. 28 -
garzónky v časti A-2 na 5.poschodí Kláry Petickej a nájomcu bytu Č. 74 - garzónky v časti
A-2 na l.poschodí na Ulici obrancov mieru 4(MMB) v Michalovciach o vzájomnú výmenu
bytov.
Stanovisko OHsM:
Nájomníci bytov nesplňajú podmienky na vzájomnú výmenu bytov Č. 28 a 74 podľa § 10
VZN Č. 7012003 o nájme bytov na Ulici obrancov mieru 4(MMB) v Michalovciach a § 7 bod
5 VZN č.116/2009. U nájomcu Jozefa Mádiho evidujeme nedoplatok nájomného za mesiac
máj 2020 vo výške 47,92 € a nedoplatok za služby spojené s bývaním vo výške 330,22 €.

Komisia na základe hlasovania:

3.1. neodporúča primátorovi mesta vzájomnú výmenu bytov Č. 28 nájomcu Kláry Petickej a
nájomcu bytu Č. 74 nájomcu Jozefa Mádiho v bytovom dome na Ulici obrancov mieru 4
(MMB) v Michalovciach.

Za:
Zdržal sa:
Proti:

6 hlasov
O hlasov
O hlasov

K bodu 4: Prerokovanie žiadosti nájomcu Radovana Traškyho z Ulice obrancov
mieru 6256/8 o výmenu bytu za voľný byt č.13, ktorý bol zverejnený na
pridelenie do nájmu

Prítomní členovia komisie prerokovali predloženú žiadosť nájomcu bytu Č. 15, 1-
izbový v bytovom dome na Ulici obrancov mieru 6256/8 na 4.poschodí Radovana Traškyho o
výmenu za voľný byt č.13, ktorý bol zaradený na pridelenie do nájmu.
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Stanovisko OHsM:
Vzhľadom na platné všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva

Michalovce Č. 10412008 o nájme bytov § 9 bod 8, u týchto bytov je možné realizovať
výmenu iba medzi nájomcami v tomto bytovom dome.

Komisia na základe hlasovania:

4.1. neodporúča primátorovi mesta výmenu bytu Č. 15 v bytovom dome na Ulici obrancov
mieru 6256/8, nájomcu Radovana Traškyho za voľný byt č.13, ktorý bol zaradený na
pridelenie do nájmu.

Za:
Zdržal sa:
Proti:

6 hlasov
O hlasov
O hlasov

K bodu 5: Prerokovanie žiadosti o predÍženie platnosti resp. obnovu zmlúv o nájme
obecných bytov.

Konečná 18 24 mesiacov
Okružná 92A, 92B 24 mesiacov
Obrancov mieru 4 MMB 12 mesiacov
Mlynská 1,3,9,11,17 6 mesiacov
Staničná 3 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:

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

Za:
Zdržal sa:
Proti:

6 hlasov
O hlasov
O hlasov

K bodu 6: Prerokovanie dohody o pristúpení k zmluve o nájme bytu č.B-16
na Ulici konečnej 18

Dňa 12.06.2020 si p. Michaela Tobiášová podala žiadosť o spoluužívanie bytu č.B-16 na
Ulici konečnej 18, čo zdôvodňuje sobášnym listom a platným trvalým bydliskom od roku 2009
žiadateľky ako aj syna žiadateľky.
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Stanovisko OHsM:
Žiadateľka podľa § 704 Občianskeho zákonníka splňa podmienky na pristúpenie k zmluve
o nájme bytu.

Komisia na základe hlasovania:

6.1. odporúča primátorovi mesta pristúpenie k zmluve o nájme bytu č.B-16 Michaeli
Tobiášovej v bytovom dome na Ulici Konečnej 18, ktorého nájomcom je Peter Tobiáš.

Za:
Zdržal sa:
Proti:

6 hlasov
O hlasov
o hlasov

7. Rôzne aktuálne záležitosti .

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

Nasledujúce rokovanie komisie bude 22.07.2020 o 15,00 hod.

Zapísal:
Ing. Václav Mojsej

MUDr. Ján Mihalečko
predseda komisie
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'ZOZNAM žiadateľov o pridelenie nájomnýcho bytov - komisia 24.06.2020

Mikulíková Dagmar

Aký byt
žiadajúP.č. Meno a priezvisko

1.

2. Vargová Lucia 2
-.",,\

,_._~,_.

3 Čurmová Mária 2

; í.J ..

4 Adamová Jarmila 2

.....5 Ivanová Stloukal Ivana 2

/

I~')
6 Verešpejová Martina, Mgr. ZŤP

1]~7 Molnárová Anna 2

-r-=r-Ó:

8 Géciová Martina 2

...•

'9 Trašky Radovan 2
';"i >

10 Hrabalová Marianna 2

.f

·"11 Palínsky Jozef 2

.···:12 Polaško Róbert

;13 Kozár Igor

Michalovce dňa 24.06.2020

2

2

2

P.č. Meno a priezvisko
Aký byt
žiadajú

14 Pandoščákján 1

15 Biľová Radka G

16 Chromá Eva G

17 Ferčáková Emília G

18 Ridajová Sára 2

19 Dyková Katarína 3

20 Kristián Štefan 2

21 Gažová Svetlana 2


