
Zápisnica č. 3/2019 

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

uvoľnený 1 izbový byt v 12 b.j. Železničná 
konaného dňa 17.04.2019 

 
 
Prítomní :  členovia komisie  – viď. prezenčnú listinu   
 
Miesto : budova Mestského úradu Fiľakovo, zasadacia sála od 14.00 hod do 15.20 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  
Ing. Varga uviedol, že na uvoľnený 1 izbový byt v 12 b.j. na ul. Železničnej podali v priebehu       
03-04/2019 celkom 5 záujemcovia žiadosť o pridelenie bytu a to : 
HORVÁTHOVÁ Šarolta (nar. 30.06.1943) – bezdomovkyňa, vdova, poberá vdovský dôchodok 
v sume 263,90 EUR , jej nedoplatok voči mestu činí 71,70 EUR z titulu poplatku za KO za obdobie 
2013-2018. 
CSUVAJ Juraj (nar. 27.10.1991), bytom Fiľakovo, Parková 15, živnostník, robí v zahraničí s mes. 
príjmom 900 EUR. Jeho nedoplatok voči mestu za KO je 38,80 EUR (2017-2018).  
DÁVID Tibor (nar. 03.10.1970) a manž. Denisa Dávidová (nar. 30.09.1976), bytom Fiľakovo, 
Sládkovičova 13 – bývajú v podnájme, sú nezamestnaný, ich mesačný príjem je 322,50 EUR za 
hmotnú núdzu + 200 EUR od syna ako finančná výpomoc. Žiadateľ má zdravotné problémy so 
srdcom.  
DANYIOVÁ Erika (nar. 01.12.1978) a druh BARI Ervin (nar. 01.03.1963) bývajú v podnájme, 
žiadateľka pracuje v EKOLTECHU s mes. príjmom v priemere 500 EUR, druh je zamestnaný na 
VPS Fiľakovo s priemerným mes. príjmom 540 EUR. K dnešnému dňu už nemajú záujem 
o mestský byt, nakoľko medzičasom kúpili byt na ul. Sládkovičovej – ich žiadosť už nebude 
predmetom dnešného vyhodnotenia. 
IKRI Zoltán (nar. 13.01.1949) v zastúpení zákonným zástupcom sestrou Alžbetou Oláhovou, 
nakoľko žiadateľ je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, býva v podnájme, žije z invalidného 
dôchodku v sume 353 EUR/mes, zo zdravotných dôvodov má záujem len o byt na prízemí. 
HORVÁTH Istvánné Elvíra (nar. 17.02.1949), občianka MR,  býva v podnájme na Farskej lúke č. 
86, poberá starobný dôchodok v sume 152,10 EUR mesačne.     
 
Potom tajomník rozdal Kontrolné zoznamy osobitne na každého záujemcu všetkým 9 prítomným 
členom komisie (2 neprítomní: Bc. Takáčová – dovolenka, Eibner – kúpeľe), ktorí pristúpili 
k bodovému ohodnoteniu podľa jednotlivých kritérií. Po sumarizácií dosiahnutých bodov vznikol 
nasledovný výsledok : Dávid Tibor 631 bodov (priemer 70,11) Ikri Zoltán 620 bodov (priemer 
68,89), Horváthová Šarolta 550 bodov (priemer 61,11), Horváth Istvánné Elvíra 499 bodov (priemer 
55,44) a Csuvaj Juraj ml. 473 bodov (priemer 52,56). Toto bodové ohodnotenie následne bolo 
premietnuté do doterajšieho poradovníka v ktorom Györgyová Alžbeta získala už pri 
predchádzajúcom vyhodnotení 855 bodov (priemer 77,73), avšak táto žiadateľka so svojou 4 
člennou rodinou má záujem min. o dvoj (2) alebo viac izbový byt v predmetnom bytovom dome. 
Z doterajšieho poradovníka členovia komisie súhlasili s vyradením týchto uchádzačov o byt : Balog 
Gabriel a Bogdánová Matilda, ktorí už svojpomocne vyriešili bývanie. 
 
Podľa jednohlasného súhlasu všetkých členov komisie tento poradovník bude platný aj v prípade 
ďalšieho uvoľnenia nájomného mestského bytu v 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 s Dávidom Tiborom na obsadenie uvoľneného 
1 izbového bytu s účinnosťou od  1. mája 2019. Potom predseda komisie poďakoval všetkým 
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  
 
 
Vo Fiľakove, dňa 17. apríla 2019 

 
 
 
                                                                                      Zapísal : Ing. Varga, v.r.  

 
 
 
 
 


