
 

Zápisnica č. 1/2019 

 
zo zasadnutia „Komisie na výber nájomcov, posúdenie žiadostí a zostavenie poradovníka“ 

konaného dňa 16.01.2019 
 

 
Prítomní :  členovia komisie  – viď. prezenčnú listinu   
 
Miesto : budova Mestského úradu Fiľakovo, miestnosť č. 16 od 14.30 hod do 15.45 hod 
 

Program : 1. Otvorenie  
2. Informácia o uvoľnenom byte  
3. Informácia o došlých žiadostí od posledného zasadnutia komisie  
4. Spôsob výberu uchádzača o uvoľnený byt  
5. Záver 
 

1. Otvorenie 
Tajomník komisie privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s plánovaným programom 
zasadnutia. Komisia bola zvolaná z dôvodu uvoľnenia jedného 2 izbového bytu, ktorý treba prideliť 
čím skôr ďalšiemu uchádzačovi o tento byt. 
 

2. Informácia o uvoľnenom bytu 
Tajomník v rámci tohto bodu uviedol, že dňa 14. januára 2019 uvoľnil 2 izbový byt č. 2 
o podlahovej ploche 55,63 m2 na prízemí Bari Viliam s rodinou, nakoľko sa vrátil z rodinných 
dôvodov na adresu trvalého bydliska, totiž jeho matka zomrela a byt na ul. xxxxxxxx ostal prázdny.  
 

3. Informácia o došlých žiadostí uvoľnenom bytu 
Posledné vyhodnotenie došlých žiadostí sa uskutočnilo dňa 15.12.2015. Vtedy do výberu sa dostal 
celkom 23 uchádzačov a na základe dosiahnutých bodov komisia zostavila poradovník. Po 
vyhodnotení žiadostí 8 žiadatelia odstúpili od uzatvorenia nájomnej zmluvy s mestom a tak ďalším 
12 bol pridelený byt. V poradovníku zostali nakoniec len nasledovní 3 uchádzači: 
 
21. (v skutočnosti 13. poradie) BOGDÁNOVÁ Matilda s počtom bodov 894 (nar. xxxxxxx) – inv. 
dôchodkyňa s mesačným príjmom xxx,00 EUR, bytom xxxxxxxx, Fiľakovo. Jedinou členkou jej 
rodiny je Enikö VÁRADIOVÁ nar. xxxxxxxx – súdom zverená neter 
 
22. (v skutočnosti 14. poradie) GYÖRGYOVÁ Alžbeta s počtom bodov 855 (nar. xxxxxxxx) – inv. 
dôchodkyňa (nevidiaca) s mesačným príjmom xxx,00 EUR, bytom wwwwwwwww,, Fiľakovo. 
Členmi jej rodiny je manžel Árpád GYÖRGY, nar. xxxxxxxxx – opatruje manželku s mesačným 
príjmom xxx,00 EUR a deti Frederik György Árpád, nar. xxxxxxx a Patrícia Györgyová nar. 
xxxxxxxx. Rodina poberá ešte mesačne xxxxxx EUR z titulu rodičovského príspevku. 
 
23. (v skutočnosti 15. poradie) BALOG Gabriel s počtom bodov 510 (nar. wwwwwww) – s matkou 
Annou Balogovou (nar. xxxxxxxx), otcom Gabrielom Balogom (nar. xxxxxxx) a synom Gabrielom 
(nar. xxxxxxxx) už má vyriešenú bytovú situáciu, nakoľko zdedili rodinný dom na xxxxxxxxxxx 
vo Fiľakove. 
 
Tajomník v ďalšom uviedol, že od posledného vyhodnotenia až dodnes boli doručené na mesto aj 
ďalšie žiadosti o mestský byt. Prevažná časť týchto žiadostí síce sa týkala záujem o byt výlučne 
v zrekonštruovanej budove Sputník, avšak niektoré sú sformulované všeobecne bez konkrétneho 
územia mesta. Tieto žiadosti sú od nasledovných záujemcov: 
 
KOVÁCS Ladislav (nar. xxxxxxxx) – pracuje v xxxxxx Lučenec, manželka Magdaléna 
KOVÁCSOVÁ (nar. xxxxxxxx) pracuje v xxxxxxxxxxxxxxxxx. Ich syn je 6 ročný, bývajú 
v podnájme v 1 izbovom byte na xxxxxxxxxxxxxxxxx vo Fiľakove.  
 
VÁRADYOVÁ Valéria (nar. xxxxxxxx) – dôchodkyňa s mesačným príjmom wwww EUR, bytom 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fiľakovo. Býva v byte svojej vnučky. 
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HANGONYI Robert (nar. xxxxxxxx) – rozvedený, dražbou prišiel tento mesiac o spoločný    1 
izbový byt s bývalou manželkou v bytovom dome s.č. 1260 na xxxxxxxxxxxxxxxxx vo Fiľakove.   
 
HANGONYIOVÁ Denisa (nar. xxxxxxxx) – rozvedená, dražbou prišiel tento mesiac o spoločný    1 
izbový byt s bývalým manželom v bytovom dome s.č. 1260 na xxxxxxxxxxxxxxxxx vo Fiľakove.   
 
SZANISZLOVÁ Mária (nar. xxxxxxxvvx) – žije sama v podnájme na ul. xxxxxxxxxxxx vo 
Fiľakove. 
 
DANYI Vojtech (nar. xxxxxxxx) – žiada o 2 izbový byt, žije s rodičmi na xxxxxxxxxxxxx, chce sa 
osamostatniť. Je zamestnaný. 
 

4. Spôsob výberu uchádzača o uvoľnený byt 
Členovia komisie navrhujú doterajší poradovník rozšíriť a doplniť aj o ďalších záujemcov, 
vzhľadom k tomu, že od posledného vyhodnotenia uplynuli až 3 roky. Bodové ohodnotenie už 
vyhodnotených žiadostí podľa doterajšieho poradovníka ostáva naďalej v platnosti.  Tajomník má 
osloviť všetkých uchádzačov o byt, ktorí v priebehu posledného obdobia doručili žiadosti na 
mestský úrad, t.j. nových žiadateľov uvedených v bode 3 tejto zápisnice. Komisia v ďalšom 
navrhuje osloviť aj niektorých min. 2 členných rodín z uchádzačov, ktorí mali záujem o byt 
v Sputníku a preto požiadali tajomníka, aby ich informoval o všetkých 72 došlých žiadostí 
týkajúcich sa bytov v tejto stavbe. Preto stanovili počet členov rodiny min. na 2 osoby, pretože ide 
o dvojizbový uvoľnený byt. Komisia z týchto žiadostí vybrala nasledovných uchádzačov: Tomáš 
KALOČAI, Július ÖKRÖŠ, Erika DANYIOVÁ, Angelika BERKYOVÁ,  Ľudovít BALOG a 
Veronika BOTOŠOVÁ. Podľa rozhodnutia komisie tajomník má čím skôr vyzvať spomenutých 
žiadateľov o byt, aby k vyhodnoteniu ich žiadosti doručili relevantné doklady v zmysle kontrolného 
zoznamu kritérií riadiaceho orgánu.  
 

5. Záver 
Záverom tajomník poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. Najbližšie 
zasadnutie komisie bude zvolané až po doručení kompletných žiadostí za účelom ich vyhodnotenia 
a doplnenia poradovníka.  
 
 
Vo Fiľakove, dňa 16. januára 2019 

 
 
 
 
 
                                                                                      Zapísal : Ing. Varga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prezenčná listina 

zo zasadnutia  

„Komisie na výber nájomcov, posúdenie žiadostí a zostavenie poradovníka“ 

konaného dňa 16.01.2019 

 

 

 

Členovia komisie : 

 

 
Mgr. Attila Agócs, PhD – predseda   ............................................... 
 
 
Mgr. Attila Visnyai – zástupca primátora               
................................................. 
 
 
Ing. Zoltán Varga – tajomník    ............................................... 
 
 
František Sajko      ............................................... 

 

 
Jozef Rácz       ............................................... 

 

 
Bc. Pavel Botoš      ............................................... 

 

 
Bc. Ildikó Takáčová     ............................................... 

 

 
Mgr. Ildikó Kotlárová     ............................................... 

 

 
Jozef Tankina      ............................................... 

 

 
Róbert Eibner      ............................................... 

 

 
Mgr. Adrian Balog     ............................................... 

 

 

 

 

 
 
 


