
Zápisnica č. 2/2019 

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

konaného dňa 28.01.2019 
 

 
Prítomní :  členovia komisie  – viď. prezenčnú listinu   
 
Miesto : budova Mestského úradu Fiľakovo, miestnosť č. 116 od 14.30 hod do 15.30 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  
Ing. Varga uviedol, že v zmysle záverov zasadnutia komisie zo dňa 16.01.2019 boli písomne 
oslovení a vyzvaní všetci aktuálni záujemcovia o uvoľnený 2 izbový byt v bytovom dome s 12 bj na 
ul. Železničnej č. 38 z dôvodu doplnenia žiadostí o relevantné doklady v nadväznosti na pokyny 
riadiaceho orgánu. Tajomník konštatoval, že zo 14-ich oslovených uchádzačov odovzdali do 
stanoveného termínu 25.01.2019 iba 3 záujemcovia doklady podľa výzvy a preto v dnešnom 
výberovom procese budú komisiou posúdené žiadosti iba od : Ladislava Kovácsa, Zdenka Botoša 
a Valérií Váradyovej. 
V ďalšom tajomník rozdal Kontrolné zoznamy osobitne na každého záujemcu všetkým 11 členom 
komisie, ktorí pristúpili k bodovému ohodnoteniu podľa jednotlivých kritérií. Po sumarizácií 
dosiahnutých bodov vznikol nasledovný výsledok : Kovács dosiahol 1062 bodov (priemer 96,55) 
Botoš 1009 bodov (priemer 91,73) a Váradyová 956 bodov (priemer 86,91). Toto bodové 
ohodnotenie následne bolo premietnuté do doterajšieho poradovníka v ktorom Györgyová Alžbeta 
získala už pri predchádzajúcom vyhodnotení 855 bodov (priemer 77,73), Balog Gabriel 510 bodov 
(priemer 46,36) a Bogdánová Matilda 894 bodov (priemer 81,27). 
Konečný poradovník po dnešnom vyhodnotení je nasledovný : 1. Kovács, 2. Botoš, 3. Váradyová,  
4. Bogdánová,  5. Györgyová, 6. Balog – podrobne viď. prílohu. 
Podľa jednohlasného súhlasu všetkých členov komisie tento poradovník bude platný aj v prípade 
ďalšieho uvoľnenia nájomného mestského bytu aj mimo 12 bj na Železničnej 38. Členovia súhlasili 
s tým, že prípadné ďalšie kompletné žiadosti o pridelenie nájomných bytov doručené počas roku 
2019 na mestský úrad budú priebežne vyhodnotené komisiou a dosiahnuté výsledky budú 
premietnuté a zaradené do aktuálneho poradovníka. 
 

3. Záver 
Záverom členovia komisie ukladali tajomníkovi, aby o výsledku vyhodnotenia vyrozumel všetkých 
dotknutých uchádzačov a pripravil nájomnú zmluvu na obsadenie bytu č. 2 s účinnosťou od             
1. februára 2019 pre nového nájomcu Ladislava Kovácsa. Potom predseda komisie poďakoval 
všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  
 
 
Vo Fiľakove, dňa 28. januára 2019 

 
 
 
                                                                                      Zapísal : Ing. Varga 

 
 
 
 
 
 
 



Prezenčná listina 

zo zasadnutia  

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

konaného dňa 28.01.2019 

 

 

 

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     ............................................... 

 

 

 

 

 
 


