
Zápisnica č. 2/2015 

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

konaného dňa 18.08.2015 
 

 
Prítomní :  členovia komisie  – viď. prezenčnú listinu   
 
Miesto : budova Mestského úradu Fiľakovo, zasadacia sieň od 15.00 hod do 15.50 hod 
 
Program : 1. Otvorenie 

2. Informácia o prijatých doplnených žiadostí 
3. Diskusia 
3. Záver 
 

1. Otvorenie 
V rámci otvorenia predseda komisie privítal všetkých prítomných a pristúpil hneď k ďalšiemu bodu 
dnešného programu. 
 

2. Informácia o prijatých doplnených žiadostí 
Tajomník úvodom oznámil, že zmysle záverov prvého zasadnutia komisie zo dňa 13.07.2015 bolo 
doručené každému záujemcovi v počte 42 „Výzva na doplnenie žiadosti o pridelenie nájomného 
bytu“ prostredníctvom rómskej hliadky, TSP a poštou s tým, že žiadatelia majú najneskôr do         
17. augusta 2015 doplniť svoje žiadosti podľa tejto výzvy. Táto výzva obsahuje zoznam kritérií pre 
výber nájomcov podľa RO, pretože tieto kritériá slúžia pre komisiu na výberový proces žiadateľov 
(viď. prílohu). Do stanoveného termínu zo všetkých prihlásených žiadateľov doplnili svoje žiadosti 
iba 12. Po uvedenom termíne boli dňa 5.8.2015 doručené osobne tajomníkovi ďalšie 2 žiadosti od 
Júliusa Tamáša a Eleny Tamášovej, obaja bytom s rodičmi na ul. Mocsáryho 784/8 vo Fiľakove. 
Podľa TSP ide o perspektívnych a pracovitých (obaja robia v Ekoltechu) mladých občanov nášho 
mesta, ktorí taktiež majú eminentný záujem o pridelenie bytov. Vzhľadom na oneskorený termín 
podania týchto žiadostí dal tajomník hlasovať, či uvedené žiadosti zaradiť alebo nie do výberového 
procesu. Výsledok hlasovania : 11 áno za zaradenie, 0 nie a 0 zdržal sa, takže jednohlasne boli aj 
tieto žiadosti zaradené do ďalšieho výberového procesu. 
V ďalšom predseda komisie navrhol, že dobre by bolo predlžiť termín podania kompletných žiadostí 
do 31.08.2015 a tým dostanú ešte jednu šancu všetci, ktorí nestihli zabezpečiť potrebné doklady do 
pôvodne stanoveného termínu. S týmto návrhom jednohlasne súhlasili prítomní členovia komisie. 
O tomto rozhodnutí komisie budú TSP informovať osobne všetkých ešte možných záujemcov 
o nájomné byty. 

 
3. Diskusia 

a/ V rámci diskusie Bc. Botoš Pavel uviedol, že by rád hodnotil a podal krátku informáciu 
o všetkých 42 záujemcoch, nakoľko ako TSP podrobne pozná jednotlivé rodiny. Ostatní členovia 
privítali túto iniciatívu p. Botoša a počas charakteristiky rodín aj ho doplnili.   
b/ Tajomník navrhol osobné stretnutie s tými žiadateľmi, ktorí už skompletizovali svoje žiadosti, 
aby všetci členovia komisie sa oboznámili s nimi ešte pred definitívnym vyhodnotením výberu 
nájomcov. Aj ostatní členovia komisie boli tohto názoru. Termínom stretnutia bude 07.09.2015 
o 15.00 hod v budove MsÚ. Tajomník má zabezpečiť pozvánku pre nich a doručiť im pomocou 
rómskej hliadky a TSP. 

   
3. Záver 

Záverom predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  
 
 
Vo Fiľakove, dňa 18. augusta 2015 

 
 
 
                                                                                      Zapísal : Ing. Varga 
 
 


