
 

Zápisnica č. 8/2015 

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

konaného dňa 15.12.2015 

 

 
Prítomní :  členovia komisie  – viď. prezenčnú listinu   

 

Miesto : budova Mestského úradu Fiľakovo, zasadacia sieň od 14.00 hod do 15.20 hod 

 
Program : 1. Otvorenie  

2. Aktuálne záležitosti od posledného zasadnutia komisie 

3. Vyhodnotenie ďalších žiadostí o pridelenie nájomného bytu 

4. Stanovenie termínu odovzdania budovy 12 bj do užívania úspešným uchádzačom  

5. Záver 

 

 

1. Otvorenie 

Tajomník komisie privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s plánovaným programom 

zasadnutia. 

 

 

2. Aktuálne záležitosti od posledného zasadnutia komisie 

Tajomník v rámci tohto bodu uviedol, že nasledovní úspešní uchádzači, ktorým komisia už pridelila 

byt v 12 bj : Feketeová Alica, Gálová Alica, Váradi Norbert s manželkou a Illéšová 

Evelína.odstúpili od uzatvorenia nájomnej zmluvy. Z uvedeného dôvodu tajomník navrhuje 

vyhodnotiť na dnešnom zasadnutí ďalšie žiadosti, ktoré boli za posledné obdobie doručené na 

mestský úrad s tým, že výsledky vyhodnotenia budú zaradené do poradovníka a následne uvoľnené 

byty sa pridelia záujemcom v rámci výberového procesu podľa dosiahnutého bodového 

ohodnotenia. Členovia komisie berú na vedomie odstúpenie úspešných záujemcov o pridelenie bytu 

a súhlasia jednohlasne s návrhom tajomníka ohľadom vyhodnotenia ďalších došlých žiadostí 

o nájomné byty.   

 

V ďalšom komisia prejednala ďalšie žiadosti a zaujala k nim nasledovné stanovisko : 

- Berkyová Katarína žiada o 

a) výmenu bytu č. 1 z prízemia na byt, ktorý je situovaný na poschodí zo zdravotných 

dôvodov, totiž jej manžel trpí panickou chorobou – fóbiou, má strach z uzavretých 

priestorov a preto musí mať balkón resp. okno najmä počas spánku otvorené. Nakoľko 

u prízemných bytov sú balkóny a okná veľmi nízko umiestnené, sa bojí, že ich niekto vyruší 

počas spánku. Svoju žiadosť menovaná deklaruje aj lekárskou správou.  

Stanovisko komisie : komisia súhlasí s výmenou bytu č.1 na byt č. 9 na 2. poschodí, ktorý 

sa uvoľnil po Illéšovej. 

b) užívanie prideleného bytu pre ďalšiu osobu – vnučku Katarínu Berkyovú, nar. 27.03.2002, 

bytom Fiľakovo, Farská lúka 50, ktorú od narodenia vychovávajú oni ako starí rodičia, 

nakoľko ju matka opustila a otec maloletej sa zdržiava v zahraničí.  

Stanovisko komisie : komisia súhlasí, aby vnučka Katarína Berkyová žila v spoločnej 

domácnosti so starými rodičmi Barkyovou Katarínou a Kolomanom v pridelenom byte č. 9. 

Správca domu Filbyt s.r.o. má prepočítať zálohové platby za užívanie predmetného bytu 

celkom na 3 osoby. 

 

- Barošová Anna žiada, aby k nej mohol byť prihlásený ako ďalší užívateľ bytu jej druh Teodor 

Danyi, nar. 14.01.1983, ktorý sa vrátil z Holandska nakoľko plánujú spoločnú budúcnosť vo 

Fiľakove. 

Stanovisko komisie : komisia súhlasí so žiadosťou menovanej, takže byt č. 8 bude užívať 

Barošová so svojim druhom. Správca domu Filbyt s.r.o. má prepočítať zálohové platby za 

užívanie predmetného bytu celkom na 2 osoby. 

 

Tajomník záverom tohto bodu informoval prítomných, že medzičasom zabezpečil zápis stavby 12 bj 

v katastri nehnuteľnosti, t.j. založenie listu vlastníctva a následne aj poistenie celej budovy v PKF 

Banská Bystrica. 
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3. Vyhodnotenie ďalších žiadostí o pridelenie nájomného bytu 

Členovia komisie vyhodnotili na dnešnom zasadnutí žiadosti od nasledovných záujemcov : Filka 

Miroslav a družka Gényová Margita, Bari Viliam a družka Berkyová Anna, Bogdánová Matilda, 

Bariová Mária a Čuvaj Juraj. 

Dosiahnuté výsledky jednotlivých uchádzačov sú uvedené v poradovníku (viď. prílohu) a zozname 

úspešných záujemcov o pridelenie nájomného bytu v 12 b.j. (ďalšia príloha). 

   

4. Stanovenie termínu odovzdania budovy 12 b.j. do užívania úspešným uchádzačom 

Predseda komisie navrhol termín odovzdania budovy 12 bj do užívania úspešným uchádzačom na 

17.12.2015 (štvrtok) o 11.00 hod. Termín odovzdania stavby bude oznámený aj riadiacemu 

orgánovi prostredníctvom manažérky projektu Ing. Anderkovej. 

 

 

5. Záver 

Záverom predseda komisie poveril tajomníka na skompletizovanie celého výberového procesu

  a poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

 
Vo Fiľakove, dňa 15. decembra 2015 

 

 

 

 

 

                                                                                      Zapísal : Ing. Varga 

 

 

 

 

 


