Zápisnica č. 4/2015
zo zasadnutia „Komisie na výber nájomcov, posúdenie žiadostí a zostavenie poradovníka“
konaného dňa 25.09.2015

Prítomní :

členovia komisie – viď. prezenčnú listinu

Miesto :

budova Mestského úradu Fiľakovo, zasadacia sieň od 12.00 hod do 13.20 hod

Program :

1. Otvorenie
2. Vyhotnotenie a posúdenie došlých žiadostí
3. Záver

1. Otvorenie
Predseda komisie privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s dnešným programom a odovzdal
slovo tajomníkovi.
2. Vyhodnotenie a posúdenie došlých žiadostí
Tajomník úvodom uviedol, že z počiatočných 46-ich záujemcov zostali ku dnešnému vyhodnoteniu
iba 16 záujemcovia, z ktorých už niektorí dopredu ústne avizovali ich nezáujem o nájomné byty
(Danyiová, Tamáš, Tamášová) resp. vyjadrili svoje obavy o budúcej platby schopnosti (Feketeovánízky dôchodok), resp. ktorí nespĺňajú ani základné kritériá výberu (max. veková hranica do 40
rokov-Berkyová Katarína, Feketeová, Györgyová, Balog, príliš vysoký príjem do rodiny +
vlastníctvo 2 rodinných domov-Balog). Z uvedených dôvodov tajomník navrhol síce uskutočniť
vyhodnotenie dnešným dňom a bodovo ohodnotiť jednotlivé kritériá v zmysle kontrolného zoznamu
u všetkých 16-ich záujemcov, ktorí odovzdali kompletné žiadosti a zostaviť z výsledkov iba tzv.
predbežný poradovník, pretože podľa neho by bolo pre mesto veľmi nešťastným riešením prijať
konečný poradovník zo súčasných záujemcov. Podľa zámeru projektu nájomné byty by mali slúžiť
k zlepšeniu životných podmienok hlavne mladých ľudí a rodín z marginalizovanej komunity a nie
staršej generácie. Časovo komisia nie je limitovaná na zostavenie konečného poradovníka a preto
navrhuje, aby dnešné vyhodnotenie nebolo definitívne a aby bola daná možnosť ešte aj ďalším
záujemcom, ktorí spĺňajú základné kritéria výberu a to až do doby nevyhnutnej k uzatvoreniu
nájomných zmlúv a ich predloženiu riadiacemu orgánu. V ďalšom uviedol, že prípadné ďalšie
kompletné žiadosti o pridelenie nájomných bytov budú priebežne vyhodnotené našou komisiou
a dosiahnuté výsledky budú premietnuté a zaradené do predbežného poradovníka až podľa
predpokladu do konca októbra 2015. Konečný poradovník bude zostavený do termínu predloženia
poslednej žiadosti o platbu ROP.
S uvedenými návrhmi všetci členovia komisie jednohlasne súhlasili.
Potom tajomník rozdal Kontrolné zoznamy osobitne na každého záujemcu všetkým 11 členom
komisie, ktorí pristúpili k bodovému ohodnoteniu jednotlivých kritérií. So spočítaním všetkých
bodov, zosumarizovaním výsledkov ako aj zostavením predbežného poradovníka poverili členovia
komisie z časových dôvodov tajomníka, ktorý bude ich informovať o dosiahnutom výsledku na
najbližšom zasadnutí komisie.
3. Záver
Záverom predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Vo Fiľakove, dňa 25. septembra 2015

Zapísal : Ing. Varga

