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1. Úvod  
 

Program rozvoja bývania (PRB) je strategický a koncepčný dokument strednodobého charakteru 

pre obdobie rokov 2009 – 2020. 

Krátkodobé ciele rozvoja bývania sú zapracované v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mesta Čadca na roky  2009 – 2015. Tento dokument je otvorený s moţnosťou postupného 

zapracovania aktuálnych investičných aktivít mesta Čadca v ďalších rokoch. 

 

Cieľom Programu rozvoja bývania mesta Čadca na roky 2009 – 2020 je zohľadniť aktuálnu 

demografickú, sociálnu a bytovú situáciu a určiť predpoklad jej smerovania. Identifikovať 

prednosti a nedostatky doterajšieho vývoja a to aj v širších súvislostiach bývania nad rámec mesta. 

Na základe zistení upozorniť na rizikové oblasti rozvoja bývania. Následne na to vymedziť ciele, 

ktoré by malo mesto Čadca dosiahnuť v oblasti bytovej politiky v najbliţších 10 rokoch. Taktieţ by 

malo určiť prostriedky a nástroje na dosiahnutie týchto cieľov.  

 

 

Spracovatelia:  

 

 Regionálny rozvojová agentúra Kysuce 

 Oddelenie investičnej výstavby a regionálneho rozvoja mesta Čadca  
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2. Analitická časť  

 

 

2.1 Inštitucionálny rámec rozvoja bývania 

 

2.1.1 Základné dokumenty rozvoja bývania 

 

Problematiku rozvoja bývania mesta Čadca riešia dokumenty- na úrovni mesta: 

- Územný plán mesta Čadca  

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Čadca na roky 2009 – 2015  

- VZN mesta Čadca o prevode vlastníctva bytových a nebytových priestorov č. 71/2008   

- VZN mesta Čadca o zásadách hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Čadca č. 

72/2008 

- Príloha VZN č. 72/2008 o zásadách pri prideľovaní nájomných bytov spolufinancovaných 

z dotácie na obstarávanie nájomných bytov 

 

Medzi hlavné dokumenty zaoberajúce sa problematikou rozvoja bývania vyššej úrovne patria: 

- Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2010  

- Program rozvoja bývania 

- Koncepcia rozvoja bytovej výstavby 

- Dlhodobá koncepcia bývania pre marginalizované skupiny obyvateľstva a model jej 

financovania 

- Postupy prípravy a vzorové projekty výstavby bytov niţšieho štandardu (Metodická príručka 

pre miestne samosprávy) 

- Koncepcia obnovy budov s dôrazom na obnovu bytového fondu 

- Program štátnej podpory obnovy bytového fondu formou poskytovania bankových záruk za 

úvery 

- Výnos MVRR SR, zo 7. 12. 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania  

 

2.1.2 Pôsobnosť v oblasti rozvoja bývania 

 

Pri vytváraní podmienok pre rozvoj bývania pôsobia občan, štát, obce a súkromný sektor 

previazane, kaţdý vo svojej pôsobnosti. V trhovom hospodárstve primárnu zodpovednosť za 

obstarávanie dôstojného bývania nesie občan. Výsledkom spoločného pôsobenia všetkých zloţiek 

by malo byť vytvorenie vyváţeného trhu s bytmi a vytvorenie takej situácie,  keď si kaţdá 

domácnosť bude môcť zabezpečiť zodpovedajúce bývanie z hľadiska priestoru, kvality a ceny.  
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Štát 

 

Pôsobnosť štátu je determinovaná najmä tvorbou potrebného legislatívneho rámca a nevyhnutných 

ekonomických nástrojov. Je vypracovaná koncepciu štátnej bytovej politiky. Štátna bytová politika 

kvalifikuje občana ako zodpovedného za obstarávanie vlastného bývania. V rámci sociálnych 

opatrení existujú dve formy finančnej pomoci: 

- príspevok na bývanie ako priama pomoc občanovi pri uţívaní bytu 

- podpora výstavby so stanovenými parametrami bytového štandardu pre rodiny s niţšími 

príjmami. 

 

 

 

 

Samosprávny kraj 

 

Pôsobnosť samosprávnych krajov je v koncepčnej, legislatívnej a výkonnej činnosti, ktorá vyplýva 

z ich úloh pri starostlivosti o všestranný rozvoj svojho územia a potreby svojich obyvateľov podľa 

zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov. Medzi základné úlohy samosprávneho kraja patrí rozvoj bývania, obstarávanie, 

schvaľovania a aktualizácia programov rozvoja bývania samosprávneho kraja a koordinácia 

činností  spojených s výstavbou bytov, ubytovacích zariadení a zariadení sociálnych sluţieb pre 

skupiny obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením a marginalizované skupiny obyvateľov vo 

vyššom územnom celku.  

 

Mesto 

 

Pôsobnosť mesta v rámci plnenia úloh bytovej politiky nie je v priamej realizácií týchto úloh , ale 

ako iniciátor, koordinátor a sprostredkovateľ vývojového procesu. Jednotlivé úlohy mesta podľa 

Koncepcie rozvoja bývania, ktorú schválila vláda sú najmä: 

 zabezpečovať obstarávanie, schvaľovanie a aktualizovanie územnoplánovacej 

dokumentácie miest a zón 

 spracovať programy rozvoja bývania miest vrátane programov obnovy bytového fondu 

v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou ako aj program hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mesta a vytvárať vhodné podmienky pre ich realizáciu 

 koordinovať s účastníkmi procesu rozvoja bývania zabezpečovanie pozemkov a výstavbu 

technickej infraštruktúry pre výstavbu bytov 

 vytvárať podmienky pre obnovu bytového fondu a revitalizáciu obytných zón a aktívne 

spolupôsobiť pri zvyšovaní povedomia obyvateľstva o zodpovednosti za stav a vzhľad 

bytového fondu 

 viesť databázu o stave bývania, bytového fondu a potrebe bytov v meste 

 pri rozvoji bývania zohľadňovať konkrétnu potrebu obyvateľstva zisťovanú na základe 

prieskumov o reálnom dopyte po bývaní v meste 

 skvalitňovať správu a hospodárenie s mestským bytovým fondom  

 vybudovať na mestských úradoch najmä väčších miest odborné útvary, ktoré budú mať vo 

svojej pôsobnosti starostlivosť o rozvoj bývania a poskytovanie informácií a metodickej 

pomoci týkajúcej sa hospodárenia s bytovým fondom. 

 

Mesto má v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa §4 uvedeného zákona 

v oblasti bývania vymedzené povinnosti a to najmä: 
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 mesto utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob ţivota a práce obyvateľov mesta, 

chráni ţivotné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečenie zdravotnej 

starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, 

telesnú kultúru a šport 

 mesto obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, 

koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí ţivota mesta, obstaráva a schvaľuje programy 

rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v meste. 

 

Súčasným nástrojom na usmerňovanie bytovej výstavby na obecnej úrovni je zákon č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.        

         

 

 

 

 Súkromný sektor 

 

Súkromný sektor má dominantné postavenie pri zabezpečovaní rozvoja bývania, najmä 

poskytovaním sluţieb a zabezpečením finančných zdrojov. Súkromný sektor (finančné inštitúcie, 

investori, projekčné kancelárie, stavebné firmy a obyvatelia) ako aj mimovládne organizácie 

(nadácie, neziskové organizácie pôsobiace najmä v sociálnej oblasti) sa podieľa na zabezpečení 

najmä: 

 financovania rozvoja bývania 

 príprave pozemkov a technickej infraštruktúry 

 výstavbe bytov a spravovaní bytového fondu 

 poskytovaní ďalších sluţieb spojených s bývaním a jeho rozvojom 

 správnom uţívaní, kvalitnej údrţbe a potrebnej obnove bytového fondu, nakoľko súkromný 

sektor a najmä obyvatelia ú zároveň konečnými uţívateľmi bytov 

 

Jedným z nástrojov rozvoja bývania je vytváranie verejno-súkromných partnerstiev, známych ako 

PPP projekty (public-private-partnership).  

 

Európska únia 

 

V oblasti bytovej politiky Európska únia a ani jej inštitúcie nemajú priamu kompetenciu 

v národných politikách jednotlivých členských štátoch. Napriek tomu, ţe bývanie nepatrí medzi 

oblasti riadené legislatívou EÚ, je výrazne ovplyvňované právnym rámcom EÚ pre iné 

problematiky, ktoré priamo či nepriamo súvisia s rozvojom bývania. Jedná sa o sociálnu 

a enviromentálnu politiku, zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov.  

Kohézna politika EÚ uskutočňovaná prostredníctvom príspevkov z fondov je zameraná na tri 

hlavné ciele: Konvergencia, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a Európsku 

územnú spoluprácu. V rámci Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 - 2013 

a Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007 – 2013 sú uskutočňované operačné programy, ktoré 

nepriamo súvisia z rozvojom bývania.  

 

 

2.1.3 Nástroje podpory rozvoja bývania  

 

Podľa Koncepcie štátne bytovej politiky SR sa zo štátneho rozpočtu budú do roku 2010 vyčleňovať 

finančné prostriedky na: 
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 dotácie na obstarávanie nájomných bytov s limitovaným plošným a cenovým štandardom, 

určeným na bývanie sociálne  

 dotácie na výstavbu technickej infraštruktúry podmieňujúcej výstavbu a uţívanie nových bytov 

 dotácie na odstraňovanie porúch obytných budov 

 transfer do Štátneho fondu rozvoja bývania na podporu občanov s niţšími príjmami, na 

výstavbu nájomných bytov a obnovu bytových domov 

 štátnu prémiu k stavebnému sporeniu 

 štátny príspevok na úhradu časti úrokov k hypotekárnym úverom 

 poskytovanie bankových záruk na úvery výstavbu bytových domov 

 

Zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa bude podporovať výstavba bytov do vlastníctva v bytových  

a rodinných domoch vo forme výhodných úverov (limitované príjmom domácnosti a štandard 

podlahovej plochy bytu). Výhodnejšie podmienky čerpania úveru budú naďalej poskytované na 

výstavbu nájomných bytov, na účel kúpy novostavby bytu v bytovom dome a na účely obnovy 

bytového domu. ŠFRB zabezpečuje podporu bývania v prevaţnej miere vo forme úveru, 

nenávratný príspevok poskytuje iba špecifickej skupine ţiadateľov na získanie bezbariérového bytu 

pre občanov s ťaţkým zdravotným postihnutím.  

 

 Domácnosti s príjmami nad stanovenú hranicu pre moţnosť čerpania úveru zo ŠFRB môţu  

vyuţívať okrem vlastných zdrojov aj stavebné sporenie, hypotekárne úvery (oboje so štátnou 

podporou)  a ďalšie produkty komerčných bánk. 

 

Obnova existujúceho bytového fondu bude financovaná predovšetkým zo zdrojov vlastníkov 

bytov. Priama účasť štátu formou dotácií bude poskytovaná iba na odstraňovanie systémových 

porúch bytových domov, ktoré nezapríčinili uţívatelia.  

 

Program štátnej podpory obnovy bytového fondu formou poskytovania bankových záruk za úvery 

bol schválený uznesením vlády č. 1207/2004 a 414/2005. Poskytovanie bankových záruk 

zabezpečuje Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 

 

Program rozvoja bývania SR, schváleným uznesením vlády č.752/2006 upravuje poskytovanie 

dotácií na: 

 obstarávanie nájomných bytov 

 prípravu územia a výstavbu technickej vybavenosti 

 odstraňovanie systémových porúch bytových domov 

 

Pre zlepšenie energetickej hospodárnosti budov na bývanie a zmiernenie dôsledkov hospodárskej 

krízy na občanov Slovenskej republiky vláda SR vyhlásila„Vládny program zatepľovania“. 

Poskytovateľom podpory podľa tohto programu je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 

SR, je ústredným orgánom pre tvorbu a uskutočňovanie bytovej politiky a jeho vykonávateľom je 

Štátny fond rozvoja bývania. Predmetom podpory sú budovy na bývanie, a to rodinné aj bytové 

domy.   

Ministerstvo hospodárstva SR spustilo „Program vyššieho vyuţitia biomasy a slnečnej energie 

v domácnostiach“.  Domácnosti s môţu s podporou štátu nainštalovať kotol na biomasu alebo 

slnečné kolektory.  
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2.2 Poloha mesta a história osídlenia  

 

2.2.1 Poloha a katastrálne územie mesta 

 

Mesto Čadca leţí v saverozápadnej časti Slovenska, v Ţilinskom samosprávnom kraji, v okrese 

Čadca. Hraničí s Českou republikou a od hranice s Poľskom je vzdialené 7 km. Kataster mesta má 

rozlohu 57 km
2
, s priemernou nadmorskou výškou 415 metrov.    

 

Mesto Čadca je prirodzeným centrom Kysúc, leţí na brehoch rieky Kysuce, obklopené Javorníkmi 

a Kysuckými Beskydami, ktoré rieka Kysuca rozdeľuje a vytvára Kysucké podolie.  

 

Mesto Čadca má podľa Štatistického úradu SR 10 miestnych častí pozostávajúce z 22 sídelných 

jednotiek. Z nich je zostavených 8 urbanistických okrskov.  

 

 

 

 

 

Urbanistické okrsky mesta Čadca: 

Označenie Názov urbanistického okrsku Základná sídelná jednotka 

I. Čadca - centrum Ţiarec – Horná ulica 

Čadca stred 

Ţelezničná stanica 

Slovena 

II. Sídlisko - Siheľník U Hluška 

Sídlisko 

Siheľník 

U Buty 

III. Milošová - Podzávoz Jurošovský les 

Podzávoz 

Milošová 

Sihly 

Priemyselný obvod 

U Juroši 

IV. Čadečka Čadečka 

U Klieštika – U králi 

Javorská (časť) 

V. Bukov - Drahošanka Špindli – Drahošanka 

Javorská (časť) 

VI.  Horelica Horelica  

Javorská (časť) 

VII. Rieka Rieka 

U Krkošku 

VIII. Vojty Blaţková 
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2.2.2 História osídlenia a bytovej výstavby 

 

V prehistorickom období bolo terajšie územie Čadce pravdepodobne neosídlené. Chotár neskoršej 

obce však nebol do tej doby ľudoprázdny. Cez územie viedla obchodná severo-juţná cesta. 

V blízkosti cesty vznikli dočasné sídliská. V priestore terajšej Čadce to bolo v eneolite – neskorej 

dobe kamennej na lokalite Ševcovské skaly.  

Osídľovanie územia mesta súvisí z postupným osídľovaní Kysúc od polovice 13.storočia a  

má svoje počiatky v období valašskej kolonizácie, ktorú organizovalo Budatínske panstvo. Prvá 

písomná zmienka o osade, ktorá sa stala základom mesta, je z roku 1565. Prílivom osadníkov sa 

z osady vyvinula obec. V roku 1778 povýšila panovníčka Mária Terézia Čadcu na mestečko 

(oppidum), s právom konať jarmoky. Vtedy začína nádejný rozvoj mesta, pretoţe trhy vďaka 

výhodnej prihraničnej polohe začali navštevovať jarmočníci z Moravy, Sliezska i Poľska. 

Historická sídelná štruktúra zanechala svoje stopy v početných osadách (pľacoch), ktorých sú na 

území mesta desiatky a kde sa prelínajú tradičné formy ţivota s modernými civilizačnými trendmi. 

Významnými kultúrno-historickými pamiatkami v týchto osadách sú kaplnky, kríţe rôzneho stupňa 

zachovalosti. 

Významným historickým medzníkom v meste bol rok 1848, keď tu v decembri počas 

Slovenského povstania bolo sídlo vedenia SNR. Pre rozvoj mesta malo historický význam 

otvorenie ţelezničného spojenia smerom na Sliezsko (r. 1871) a do Poľska (r. 1885). Prvé 

priemyselné podniky (píly) začali v meste pracovať koncom 19. storočia a od roku 1904 tu 

pôsobila Hornouhorská súkenná továreň, ktorá zaloţila dodnes ţivú tradíciu textilného priemyslu. 

Hospodársky rozvoj mesta sa urýchlil najmä v 2. polovici 20. storočia, keď popri uvedenom 

textilnom priemysle začal pracovať aj strojársky priemysel s programom automobilovej výroby. 

V tom čase došlo aj k búrlivému rozvoju infraštruktúry mesta v občianskej a technickej 

vybavenosti, bytovej výstavbe, budovaní školských, zdravotných a kultúrnych zariadení, obchodu 

a sluţieb a v neposlednom rade aj športových objektov. 

 

 

2.3 Analýza súčasného stavu bývania 

 

2.3.1 Zhodnotenie stavu bytového fondu 

 

Potrebu riešenia bytovej výstavby mesta Čadca rieši Územný plán mesta Čadca. V meste sa bytová 

výstavba rieši 4 formami bývania:  

1. forma individuálneho bývania 

2. forma hromadného bývania 

3. forma bývania v polyfunkčnej málopodlaţnej výstavbe 

4. špeciálne formy bývania – sociálne bývanie 
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Ku sčítaniu obyvateľov domov a bytov v roku 2001 malo mesto Čadca 26 699 obyvateľov, 2 449 

trvalo obývaných domov a 7 354 trvalo obývaných bytov.   

 

 

Štruktúra domácnosti v meste Čadca v roku 2001  
2.1 Ukazovateľ Počet  

Počet obyvateľov 26 699 

Počet cenzových domácnosti 9460 

Hospodáriace domácnosti 8514 

Priemerná veľkosť cenzovej domácnosti 2,8 obyvateľa/domácnosť  

Počet bytov na 100 cenzových domácnosti 77,7 
Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

 

Vývoj domového a bytového fondu od roku 1970 

rok trvalo obývané domy trvalo obývané byty 

počet domov index rastu počet bytov index rastu 

1970 2 211 100,0 3 400 100,0 

1980 2 434 110,1 5 092 149,8 

1991 2 446 110,6 6 988 205,5 

2001 2 449 110,7 7 354 216,3 
Zdroj: Štatistický úrad SR 

 
Vývoj bytového fondu prebieha intenzívnejšie ako výstavba rodinných domov, čo je 

charakteristické pre bytový fond, v ktorom prebieha hromadná bytová výstavba.  

 
 
 
 
Domový a bytový fond v jednotlivých urbanistických okrskoch k 25.5.2001 

Urbanistický okrsok Trvalo obývané 

byty –celkom  domy byty v RD 

Čadca-centrum 2104 401 292 

Sídlisko – Siheľník 3656 528 352 

Milošová – Podzávoz 498 488 495 

Čadečka 388 379 381 

Bukov – Drahošanka 166 145 162 

Horelica 372 345 366 

Rieka 154 147 154 

Vojty 16 16 16 

Celkom 7354 2449 2218 
Zdroj: štatistický úrad SR  

 
V meste Čadca sú dve veľké sídliská Kýčerka a Ţarec, kde v bytových domoch ţije pribliţne 20 

tisíc obyvateľov. V urbanistickom orksku Sídlisko – Siheľník je prevaţná časť bytového fondu aţ 

49,7 bytov z celkového počtu trvale obývaných bytov. Zaujímavý je fakt, ţe sa v tomto okrsku 

nachádza iba malé mnoţstvo rodinných domov iba 15,87 %. Je to dané hromadnou bytovou 

výstavbou sídliska v predchádzajúcich rokoch. Naopak najväčší počet rodinných domov je v časti 

Milošová – Podzávoz (22,32 %). 
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Údaj o počte bytov v rodinných domov – 30,1 % z celkového počtu bytov je vysoký, keďţe 

rodinné domy sa vyznačujú nízkym počtom bytov. Tento údaj poukazuje na skutočnosť, ţe v meste 

Čadca je stále nedostatok bytových domov. Podiel rodinných domov na celkovom počte domov je 

90,57 %. 
 
Vek a kategória bytov a domov 

 

Prehľad veku bytového fondu   

Obdobie Priemerný 

vek 

Počet byrov 

Celkom Rodinné domy Bytové domy Ostatné 

budovy 

do 1899 110 rokov 64 61 0 3 

1900 – 1919 100 33 29 4 0 

1920 – 1945 75   237 228 8 1 

1946 – 1970 50 2120 1095 1016 9 

1971 - 1980 35 2150 421 1720 9 

1981 – 1990 25 2198 203 1994 1 

 1991 – 2001 15 552 181 370 1 

Spolu  7354 2218 5112 24 
Zdroj: Štatistický úrad SR  

 

Bytová výstavba v meste Čadca zaznamenala svoj najväčší nárast v 70. a 80. rokoch minulého 

storočia ako súčasť komplexnej bytovej výstavby sídlisk. Obytné domy na jednotlivých sídliskách 

boli v minulosti budované formou štátnej, podnikovej a druţstevnej výstavby. Byty vybudované 

v centre mesta sú staršie. 

Z tabuľky je zrejmé, ţe vysoký podiel bytového fondu tvoria byty vo veku nad 50 rokov, takţe sú 

značne zastaralé, či uţ z hľadiska technického alebo morálneho opotrebenia a nezodpovedajú 

súčasným technickým a tepelno-izolačným normám. Tieto byty si v budúcnosti vyţadujú 

rekonštrukciu. Taktieţ náklady na ich údrţbu sa budú stupňovať.  
 

Prehľad kategorizácie bytových jednotiek k 31.12.2001  

Ukazovateľ Počet bytov Kategória 

  I. II. III. IV. 

Rodinné domy 2 218 1 654 233 46 285 

Bytové domy 5 112 4 978 82 3 49 

Ostatné 

budovy 

24 19 5 0 0 

Spolu: 7 354 6 651 320 49 334 

Zdroj: Štatistický úrad SR  
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Veľkosť bytov 
      

Plošný štandard bytového fondu v roku 2001 

Územná jednotka mesto 

Čadca 

okres 

Čadca 

Ţilinský 

kraj 

SR 

Ukazovatele 

m
2
 obyt. plochy / 1 osobu  13,9 15,1 16,3 17,6 

m
2
 obyt. plochy / 1 byt 49,2 55,0 55,1 56,1 

m
2
 celkovej plochy / 1 byt 73,0 84,6 83,1 83,9 

obytné miestnosti/ 1 byt 3,02 3,35 3,22 3,21 
Zdroj: Štatistický úrad SR- 

 
V meste Čadca v porovnaní s dostupnými údajmi a aj na základe jednotlivých ukazovateľov je 

plošný štandard bytového fondu pod úrovňou priemerných plošných ukazovateľov Ţilinského kraja 

aj SR. Z analýzy a porovnania koeficientov obývanosti a plošných ukazovateľov  vyplýva, ţe  

počet trvalo obývaných bytov v meste Čadca vo vzťahu k počtu obyvateľov je nedostatočný. 

Dosiahnuť priemerné ukazovatele na úrovni Ţilinského kraja či SR sa dá riešiť spôsobom zvýšenia 

počtu bytov. 

  

Podieľ bytového fondu v meste Čadca podľa veľkosti bytu v roku 2001 

Územná 

jednotka 

mesto Čadca okres Čadca  Ţilinský kraj SR 

Veľkosť bytu počet % počet % počet % počet % 

1-izbový 498 6,8 1 341 5,3 14 722 7,3 123 396 7,4 

2-izbový 1 306 17,8 4 183 16,7 43 193 21,3 37 605 19,7 

3-izbový 4 029 54,8 10 589 42,2 78 153 38,6 689 584 41,4 

4-izbový 969 13,2 4 895 19,5 78 153 17,5 689 584 17,0 

5-izbový 552 7,4 4 100 16,3 30 959 15,3 240 695 14,5 

Spolu: 7354 100,0 25 108 100,0 245 180 100,0 1 780 864 100,0 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

  
Na území mesta Čadca je v bytovom fonde najviac zastúpených trojizbových bytov, v porovnaní 

s údajmi Ţilinského kraja a SR je podiel trojizbových bytov  omnoho vyšší.  Pri porovnaní 

percentuálnym zastúpení jednotlivých veľkostných skupín bytov Ţilinského kraja a SR sa javí 

v meste Čadca potreba bytov jednoizbových a štvor a päťizbových.  

Z hľadiska schopnosti občanov úhrad za uţívanie bytov sa v súčasnom období taktieţ javí potreba 

menších bytov,  1 - 2 izbových. 
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Využívanie bytového fondu 

 

Počet trvalo obývaných bytov v obytných domoch predstavuje 69,5 %. 

 

 Koeficient obývanosti bytového fondu mesta Čadca v roku 2001  

Územná jednotka mesto 

Čadca 

okres 

Čadca 

Ţilinský 

kraj 

SR 

Počet obyv. / 1 byt 3,63 3,69 3,42 3,22 

Počet obyv. / obytné miest. 1,17 1,09 1,05 0,99 

Počet obyv. / cenzovná 

domácnosť 

2,94 2,85 2,79 2,61 

Počet obyv. / hospodáriaca 

domácnosť 

3,30 3,28 3,07 2,85 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

Koeficient obývanosti bytov v roku 1961 bol na území mesta 4,96, v roku 1981 – 4,02 a v roku 

2001 – 3,63. 

Podľa odborných odhadov vo vyspelých štátoch Európy cez 400 bytov na tisíc obyvateľov, v 

Slovenskej republike v súčasnosti je okolo 1 700 000 trvalo obývaných bytov, t.j. na 1 000 

obyvateľov pripadá cca 310 trvalo obývaných bytov. V meste Čadca  bol tento ukazovateľ  v roku 

2001 na hodnote 275 bytových jednotiek na 1000 obyvateľov. Ako z porovnania aj ďalších 

ukazovateľov vyplýva, ţe štandard bytového fondu na území mesta je pod úrovňou priemerných 

ukazovateľov koeficientu obývanosti kraja aj SR. Z toho vyplýva jasná potreba nových bytov.   

  

Obývanosť trvalo obývaných bytov podľa veľkosti bytov v roku 2001  

Počet osôb 

v byte  

Trvalo obývané byty podľa veľkosti  

1 izba 2 izby 3 izby 4 izby 5 + viac spolu  

1 316 355  340 50 20 1081 

2 99 312 570 102 36 1119 

3 50 237 766 165 67 1285 

4 18 245 1253 280 119 1915 

5 10 105 717 184 124 1140 

6 3 27 238 100 90 458 

7 +  2 25 145 88 96 356 

spolu  498 1306 4029 969 552 7354 

% 6,8 17,8 54,8 13,2 7,5 100,0  
Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

Neobývané byty podľa dôvodu neobývanosti (25.05.2001) 

Dôvod neobývanosti Počet bytov Podiel v % 

Zmena uţívateľa 96 14,1 

Určený na rekreáciu 171 25,1 

Uvoľnený na prestavbu 41 6,1 

Nespôsobilý na bývanie 77 11,4 

Po kolaudácii 9 1,3 

V pozostalostnom konaní 29 4,2 

Z iných dôvodov a nezistené 257 37,8 

Spolu  680 100,0 
Zdroj: Štatistický úrad SR 
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Najväčší počet neobývaných bytov tvoria neobývané byty z iných a z nezistených dôvodov, ďalej 

byty určené na rekreáciu. 

 

 

2.3.2 Prehľad bytovej výstavby za posledných 8 rokov 

 
V meste bolo ku dňu sčítania (rok 2001)  4,5 % bytov postavených do roku 1945. Z toho viac ako 

storočných bolo 1,3 %. Najviac bytov bolo postavených v rokoch 1971 aţ 1990, a to 59,2 %. 

V rokoch 1991 – 2001 bolo postavených len 7,5 % bytov. Väčšina bytov  v meste Čadca bola 

postavená ako súčasť komplexnej bytovej výstavby sídlisk formou štátnej, podnikovej a druţstevnej 

výstavby. Byty vybudované v centre mesta sú staršie. 

 
Počty skolaudovaných bytov  v mesta Čadca  

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Počet postavených rodinných 
domov  

nezistené 24 13 14 23 16 17 

Počet nových bytov 
v polyfunkčných domoch  

      1 

Počet nových mestských 
nájomných bytov  

51       

Zdroj: MsÚ Čadca 

 
 
Priebeh výstavby bytov a rodinných domov v meste Čadca  

  

  

Rok 

  

  

  

Počet 

rozostavané 

byty 

k 1. 1.  

  

  

  

začaté  

byty v 

priebehu 

sledovaného 

obdobia 

  

dokončené byty 
rozostavané  

byty 

ku koncu 

sledovaného 

obdobia 

úbytok bytov 

spolu v 

priebehu 

sledovaného 

obdobia 

  

z toho  
spolu 

  

  

  

z toho 

asanáciou 

  

  

prestavbou, 

nadstavbou, 

prístavbou 

v 

nebytových 

budovách 

  

2003 152 22 32 9 9 142 0 0 

2004 142 19 13 0 0 148 0 0 

2005 148 18 14 0 0 152 0 0 

2006 152 10 23 0 0 139 0 0 

2007 139 18 16 0 0 141 0 0 

2008 141 29 17 0 0 153 0 0 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 
V uplynulých 10 rokoch intenzita výstavby výrazne klesá. Počet rozostavaných bytov v meste 

Čadca v roku 2008 predstavuje iba 16,91 % z celkového počtu rozostavaných bytov v okrese. 

Pritom v roku 2008 bolo začatých iba 6 % z celkového počtu bytov za okres Čadca v roku 2008. 

Taktieţ dokončených bytov bolo v roku 2008 výrazne menej ako v celom okrese Čadca a to iba 4,4 

%. 
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Výstavbu bytov za ostatných 10 rokov v meste Čadca zabezpečujú súkromní investori (jednotlivci  

a firmy). Mesto Čadca sa (s podporou ŠFRB) podieľalo na výstavbe 51 nájomných bytov 

skolaudovaných v roku 2002 .   

 

 

2.3.3 Údaje o bytovom fonde v správe mimo mesta Čadca 

 

V meste Čadca pôsobí viacero správcov bytového fondu: 

1. Byty, s.r.o. 

2. Okresné stavebné bytové druţstvo 

3. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov: „Obytný dom 2290“ 

4. Nemocnica s poliklinikou, Čadca 

5. Bernard Zakopčan, opravy a sluţby 

 

Skladba bytového fondu v správe mimo mesta Čadca 

Správca Celkový 

počet 

bytov 

Celková 

rozloha 

bytov v m
2 

Z toho počet 

Garsónka 1-

izbových 

2-

izbových 

3-

izbových 

4-

izbových 

5-

izbových 

OSBD 2445 154826 70 68 486 1626 187 8 

Bernard 

Zákopčan 

76 5176,52 - 2 10 56 8 - 

Obytný 

dom 2290 

16 1040 0 0 7 2 7 - 

Byty, 

s.r.o. 

Čadca 

2746 161110,90 169 238 612 1600 125 2 

Zdroj: MsÚ Čadca a správcovské spoločnosti 

Pre nemocnicu s poliklinikou v súčasnosti vykonáva správu organizácia Byty, s.r.o., Čadca. 

Nemocnica vlastní 3-jednoizbové byty s príslušenstvom a 1- trojizbový byt. Byty sú pouţívané ako 

stabilizačné pre lekárov.   

Z vyššie uvedenej tabuľky je 197 bytov vo vlastníctve správcu a 5086 bytov v osobnom 

vlastníctve.  

V meste Čadca pripadajú v priemere 3 obyvatelia na 1 byt, čo predstavuje 19,25 m
2 

/1obyv. 

Obývanosť bytov: 

V správe mimo mesta Čadca je 5281 obývaných bytov a 2 neobývané byty. 
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Priemerná výška nájomného na 1 byt v správe mimo mesta Čadca je 76,44 EUR na 1 byt, čo 

predstavuje 25,48 EUR/1obyvateľa. Výška nájomného je rozdielna v závislosti od veľkosti bytov 

a charakteru jednotlivých bytov. 

Technické zhodnotenie bytového fondu  

Prevaţná väčšina bytového fondu v správe mimo mesta Čadca je staršia ako 40 rokov. To si 

vyţaduje vysoké náklady do technických opráv a zatepľovania bytového fondu. Podľa vyjadrenia 

správcov bytového fondu 42,9 % bytového fondu čiastočne zrekonštruovaná. Uskutočnené bolo 

najmä zatepľovanie a výmena okien. Pripravované sú ďalšie rekonšturkčné práce. Drobné stavebné 

úpravy si tieţ vykonávajú majitelia bytov sami, z vlastných finančných prostriedkov. 

 

 

2.3.4 Údaje o bytovom fonde v správe mesta Čadca 

 

K 15.05.2009 bolo vo vlastníctve mesta 138 bytov. Z celkového počtu 2329 bytov mesto Čadca 

odpredalo v predchádzajúcom období 2191 bytov. Tento proces bol nevyhnutný z hľadiska trvalo 

udrţateľného rozvoja bytového fondu, kedy mesto Čadca uţ nebolo schopné naďalej spracovať 

bytový fond a ich prevod na súkromný sektor bol efektívnejší a úspornejší. Najviac bytov vo 

vlastníctve mesta je na uliciach Moyzesová, Okruţná a Ul. 17. novembra. Keďţe predovšetkým na 

Moyzesovej ulici bývajú občania z nízkymi príjmami nie je plánovaný ich ďalší odpredaj. 

 

Zoznam bytov vo vlastníctve mesta v roku 2009 

Bytový dom číslo Počet bytov vo 

vlastníctve mesta 

Číslo listu vlastníctva Číslo pozemku na 

ktorom je dom 

Štúrová ulica 1832 1 5787 382 

Moyzesová ulica 1917 31 3053 356/1 

Májová ulica    

1579 4 3053 405 

1582 3/2 5329 391 

Mierová ulica 2120 1 4148 1234 

Školská ulica 2288 2 5243 1528 

Hurbanova ulica    

208 1 4660 3291/50 

777 1 4176 1529/2 

Gočárová ul. 1506 2 5250 528/1 

Ul. M.R. Štefánika 2556 1 4228 2694 

A. Bernoláka 2611 1 4053 2621 

Kukučínova 33/Q 1 4189 129 

Okružná ulica    

111 1 4174 13472/221 

688 1 4074 3401 

689 1 4018 3395 

2685 51 3053 3291/58 
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Chalupkova    

155 1 4025 3291/42 

157 1 4027 3291/44 

Rázusová ulica 1 11847 528/5 

Ul. 17. novembra 2700 32 3053 1679/5 

SPOLU 138/137   

Zdroj: MsÚ Čadca 

 

Mesto za účelom hospodárenia s bytovým fondom a nebytovými priestormi zriadilo príspevkovú 

organizáciu DOMBYT, Čadca. K 31. 12. 2008 organizácia vykonávala správu 187 bytov. 

 

Správa bytov organizácie DOMBYT, Čadca k 31.12.2008 

Správca Celkový 

počet 

bytov 

Celková 

rozloha 

bytov 

v m
2 

Z toho počet 

Garsónka 1-

izbových 

2-

izbových 

3-

izbových 

4-

izbových 

5-

izbových 

DOMBYT, 

Čadca 

149 7640 21 47 22 50 - - 

Zdroj: Dombyt, Čadac 

V správe príspevkovej organizácie mesta Čadca prislúchajú 3 obyv/1byt, čo predstavuje 17 m
2
/1 

obyv. Vo vlastníctve správcu je 138 bytov a 11 bytov je v osobnom vlastníctve. Z celkového počtu 

bytov je 1 byt neobývaný. 

Veková štruktúra bytov: 

- 83 bytov vo veku do 10 

- 66 bytov vo veku 20-50 rokov 

-  

Výška nájomného na jednotlivé byty v roku 2009: 

 Z toho počet 

Garsónka 1-

izbových 

2-

izbových 

3-

izbových 

4-

izbových 

5-

izbových 

Nájomné v 

EUR 

40,73 50,53 62,77 85,21 - - 

Zdroj: Dombyt, Čadca 

 

Technický stav bytového fondu 
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Technický stav bytov si vyţaduje kompletnú rekonštrukciu, predovšetkým výmenu strešnej krytiny 

a komplexnú rekonštrukciu bytov. 

 

 

2.3.5 Starostlivosť o bytový fond  

 

Byty v bytových domoch sú v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestoroch v znení neskorších predpisov spravované spoločenstvami vlastníkov 

bytov a nebytových priestorov alebo uzatvorením zmluvy o výkone správy.  

 

Za hlavné prekáţky zabezpečenia potrebnej údrţby bytového fondu sú povaţované: 

 vytváranie zmiešaného vlastníctva bytov v bytových domoch, zákonom nie sú stanovené 

podmienky a termíny ukončenia prevodu vlastníctva bytov pôvodným nájomníkom 

 absencia vypracovaných dlhodobých plánov obnovy bytového domu, vrátane finančných 

plánov, zákon tieţ nestanovuje povinnosť prerokovať ich s vlastníkmi bytov  

 nedostatočná odborná skúsenosť predstaviteľov spoločenstiev a správcovských spoločností so 

zabezpečením správy bytového domu (potreba uskutočniť školenia a iné vzdelávanie) 

 nepochopenie vlastníkov bytov  potreby obnovy bytových domov. 

 

Energetická náročnosť budov 

 

Rastúce ceny energií vytvárajú tlak na zniţovanie energetickej náročnosti budov a tým realizovanie 

nielen energeticky efektívnej novej výstavby, ale aj účelovej obnovy bytových domov. 

Rozhodujúcim faktorom pri dodávke energií je nielen cena, ale aj spôsob rozpočítavania na 

konečného spotrebiteľa. Veľký význam na stavebný fond bude mať implementácia smernice 

2002/91/EC o energetickej hospodárnosti budov  podmienkach SR, ktorej výsledkom je schválenie 

Zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej certifikácii budov. Od roku 2006 sa uplatňujú ustanovenia 

týkajúce sa jednotnej metodiky výpočtu integrovanej energetickej hospodárnosti budov, 

minimálnych poţiadaviek na energetickú hospodárnosť nových budov a významne obnovovaných 

existujúcich budov za účelom zníţenia finančných nákladov za spotrebované energie tak, aby tieto 

novostavby a rekonštruované objekty, ktoré  budú kolaudované po 1.1.2008 mohli získať 

energetický certifikát. Zákon o energetickej hospodárnosti budov ukladá povinnosti vlastníkovi 

budovy, správcovi budovy v majetku štátu, samosprávneho kraja alebo obce, ako aj spoločenstvu 

vlastníkov bytov a bytovému druţstvu.  

Energetická certifikácia sa zameriava na hospodárnosť návrhu tých častí objektu, ktoré priamo 

súvisia so spotrebou energií a vo všeobecnosti sa dajú rozdeliť do 4 skupín: 

 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov 

 vykurovanie a príprava teplej vody 

 vetranie a klimatizácia 

 elektroinštalácia a zabudované osvetlenie.  

Cieľom energetickej certifikácie je podávať informácie o energetickej spotrebe objektu, pričom 

energetický certifikát (energetický štítok domu) bude umiestnený na viditeľnom mieste objektu. 

Energetický certifikát bude zaraďovať objekty do jednotlivých kategórií, z ktorých sa bude 

jednoznačne odvíjať aj trhová cena nehnuteľností alebo výška nájomného v nej.  
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Obnova a údržba bytového fondu 

 

Problematika obnovy a údrţby bytového fondu je podrobne rozpracovaná v Koncepcií obnovy 

budov s dôrazom na obnovu bytového fondu (uznesenie vlády SR 1088 z roku 1999). Úroveň 

bývania nepodmieňuje len nová výstavba, ale významnejší je vplyv  starostlivosti o bytový fond. 

Značná časť bytov v bytových domov vykazuje nedostatky, ktoré sú spôsobené prekročením 

ţivotnosti a opotrebovaním stavebných konštrukcií a inštalačných rozvodov, čo zniţuje ich 

úţitkovú hodnotu, zvyšuje prevádzkové náklady a môţe viesť k vzniku porúch, ktoré môţu 

negatívne vplývať na zdravie a bezpečnosť obyvateľov. Nevyhnutným predpokladom pre udrţanie 

kvalitnej úrovne bývania je nie len zabezpečovanie pravidelnej údrţby a cyklických opráv 

bytového fondu, ale pri bytových domoch starších ako 20 rokov je to aj realizovanie obnovy 

v potrebnom rozsahu.  

 

Minimálnu periodicitu kontrol a revízií zariadení objektov určuje platná legislatíva, ktorá určuje a 

ustanovuje vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia kontroly zariadení 

 tlakových (parné kotle, tlakové nádoby) 

 elektrických (vnútorné rozvody el. energie, elektrického zariadenia na vykurovanie, ohrev vody  

apod. a elektrospotrebičov) 

 plynových (rozvody plynu, plynové kotle a sporáky a pod.) 

  zdvíhacích (výťahy, lávky, eskalátory) 

 protipoţiarnych (hasiace prístroje a poţiarne hydranty) 

 zariadení súvisiacich s ochranou pred účinkami atmosferickej elektriny ( bleskozvody) a pod.  

 

Pravidelná údrţba a opravy jednotlivých stavebných konštrukcií sa realizuje podľa potreby 

a opotrebovanosti konštrukcie a tieţ podľa typu bytového domu (nátery, maľby, omietky, opravy 

vchodových dverí, prečisťovanie daţďových zvodov a kanálov a pod.)   

 

Ďalšou skupinou činností realizovaných v bytových domoch sú činnosti súvisiace s obnovou 

bytového fondu v potrebnom rozsahu. Tieto práce predstavuje najmä výmenu jednotlivých 

zariadení a konštrukcií v prípade ich zastaranosti, poruchovosti, napríklad: komplexné opravy 

striech, komplexné výmeny vnútorných rozvodov, odstraňovanie systémových chýb obvodového 

plášťa, konzolových konštrukcií (balkóny, lódţie), odstraňovanie zemnej vlhkosti a pod.  

Tu patria aj opatrenia súvisiace s úsporou energií ( Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej 

certifikácií budov ): zateplenie striech a obvodového plášťa, vyregulovanie vykurovacích 

systémov, výmena výplní otvorov a pod.  

 

Špecifický dôraz je potrebné klásť na bytové domy postavené hromadnými formami výstavby a to 

najmä  panelovou technológiou, pri ktorých sa zanedbanosť cyklickej údrţby, opráv a obnovy na 

spoločne uţívaných častiach a zariadeniach domov k 1.1. 2005 odhaduje na 16 560 €/byt. 

Problémy panelových domov je nutné riešiť komplexne, pretoţe sa dejú aj zásahy do bytov zo 

strany vlastníkov bytov, t.j. zmeny dispozičného riešenia bytov. Pred realizáciou takýchto stavieb 

je nutné statické posúdenie stavebných úprav. Doteraz sa v týchto prípadoch nerealizovalo 

posúdenie celkovej statiky budov a mapovanie úprav v ostatných bytoch alebo priestoroch domu. 

Tento stav začína byť váţnym problémom statickej stability objektov, ktorý sa v súčasnosti rieši na 

úrovni Slovenskej komory stavebných inţinierov  v sekcii „statika“.  

 

Obnova bytových domov by sa mala riešiť súčasne s revitalizáciou okolitých priestorov, čo si 

vyţaduje zvýšenie pozornosti mestskej samosprávy pri plánovaní a koordinácii.  
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Rekonštrukcie nebytových priestorov sú potenciálnym zdrojom rozšírenia bytového fondu. Ide 

o lacnejšie formy získavania bytov ako novostavbou. Hlavná úloha pripadá samospráve, ktorá musí 

iniciovať tieto procesy v súvislosti s prenesenou kompetenciou stavebného úradu a správcu dane 

s nehnuteľnosti.   

 

Starostlivosť o bytový fond v správe mesta Čadca  

    

V meste bolo ku dňu sčítania (rok 2001)  4,5 % bytov postavených do roku 1945. Z toho viac ako 

storočných bolo 1,3 %. Najviac bytov bolo postavených v rokoch 1971 aţ 1990, a to 59,2 %. 

V rokoch 1991 – 2001 bolo postavených len 7,5 % bytov. Na základe uvedenej analýzy vyplýva, ţe 

odpad bytového fondu v návrhovom období predstavuje 64 bytov, čo je 0,87 % z celkového počtu 

trvalé obývaných bytov, generálnu opravu bude vyţadovať 270 bytov, čo je 3,67 % a beţnú opravu 

bude vyţadovať  6 468 bytov, čo je 87,9 %. 

Ako bolo vyššie spomenuté, značná časť bytového fondu mesta je skôr postavená, a preto vyţaduje 

rekonštrukciu – prispôsobenie súčasným technickým a tepelno-technickým normám. 

V 90-tych rokoch minulého storočia boli z vlastných prostriedkov a prostriedkov Ministerstva 

financií SR zatepľované bytové domy zastaraného stavebného typu PV2. 

 Statické nedostatky zase vykazujú balkóny stavebného systému ZTB, ktoré sú rozmiestnené 

po celom meste, odpadávajú z nich kusy betónu a dlaţdice, zhrdzavená je nosná konštrukcia, čím je 

ohrozená bezpečnosť. Tieto balkóny sú rekonštruované z vlastných prostriedkov a prostriedkov 

MVaRR SR. 
 

 

 

Starostlivosť o bytový fond – výdavky z mestského rozpočtu 

 

 

 

 

         TAB. 29: POČTY REKONŠTRUOVANÝCH BYTOV V MESTE ČADCA  

Rok 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 

Počet zateplených, 

z časti zateplených 

bytov 

32 230 232 96 32 32 0 33 0 0 87 0 0 54 16 56 

   Zdroj: interné materiály MsÚ 

 

Z tabuľky vyplýva, ţe najviac bytov bolo zateplených v rokoch 1992 a 1993. V ďalšom období 

intenzita zatepľovania klesla. Príčin bolo viacero. Postupne sa zvyšovali ceny stavebných 

materiálov, a zvyšovalo sa náklady domácnosti. Tieţ dochádzalo k postupnému odpredaju bytov do 

súkromného vlastníctva. 

 

 

2.3.6 Technická infraštruktúra 

 

Voda 

Mesto Čadca je v prevaţnej časti zásobované pitnou vodou zo skupinového vodovodu Nová 

Bystrica-Čadca-Ţilina. Všetky verejné vodovody sú v správe vodárenskej spoločnosti SEVAK a.s.. 

V roku 2001 bolo v meste Čadca napojených na verejný vodovod 82 % obyvateľov. Dokončením 
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rozostavanej stavby Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc a realizáciou 

pripravovaného zámeru Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie Stredných Kysúc sa podiel 

obyvateľov napojených na verejné vodovody ešte výrazne zvýši (bude takmer 100 %). 

Na kanalizačnú sieť bolo v tom istom roku napojených 74 % obyvateľov mesta. Najväčší podiel 

obyvateľov napojených na verejné rozvody vody a kanalizácie sa nachádza v centrálnej časti mesta 

a kompaktných sídliskách hromadnej bytovej výstavby. Okrajové mestské časti Čadečka, 

Milošová, Podzávoz, Drahošanka, Horelica, Rieka a Siheľník nie sú napojené na kanalizáciu vôbec 

a majú veľmi nízky podiel napojenia aj na verejné vodovody.  Situáciu môţe zmeniť len realizácia 

vyššie uvedenej stavby. 

Daţďové vody v jadrovej časti mesta okrem obytného súboru Kýčerka sú odvedené jednotnou 

kanalizáciou v správe SEVAK-u, a.s.. Obytný súbor Kýčerka má samostatnú daţďovú kanalizáciu 

v správe mesta. Táto kanalizačná sieť od jej vybudovania vykazuje celý rad nedostatkov, ktoré sa 

v predchádzajúcom období nepodarilo vyriešiť (netesnosť, zanesené úseky, poškodené objekty 

a pod.). 

Čiastkové daţďové kanalizácie v správe Mesta sú aj v mestských častiach Horelica a Podzávoz 

vybudované v rámci chodníkových úprav pri ceste I/11. 
 

 

Plyn 

Kompaktné územie mesta Čadca je v súčasnosti splynofikované takmer na 70 %. Neplynofikovaná 

je len časť Čadečky od Kliešťa po záver údolia (4 200 m), záver Milošovej (200 m), Bukov – 

Capkov (1 100 m) a menšia časť Horelice (500 m). Plynofikácia mestských častí s charakterom 

rozptýleného osídlenia sa za súčasných ekonomických kritérií platných pre posudzovanie 

rentability stavieb javí ako vysoko neefektívna. 

Kapacita plynárenských zariadení na území mesta je postačujúca na súčasný stav odberu zemného 

plynu a nie je potrebná jej zásadná prestavba resp. zvyšovanie jej prepravnej moţnosti. 

Spotreba zemného plynu v rámci mesta sa bude zvyšovať na základe doplynofikácie mestských 

častí, ale aj dostavby bytového fondu v kategóriách hromadnej a individuálnej bytovej výstavby 

ako aj rastu priemyslu a podnikateľskej sféry. Podľa územnoplánovacích zámerov mesta je 

uvaţované s plynofikáciou rozvojovej plochy priemyselného parku Podzávoz s predpokladaný 

odberom zemného plynu 730 m
3
/hod. 

Súčasný STL plynovod v dotknutom území tento odber neumoţňuje, preto je potrebné 

vybudovanie VTL prípojky DN 80 PN 40 v dĺţke cca 4,5 km s regulačnou stanicou VTL/STL 

o kapacite 1 200 m
3
/hod. 

Vysoký potenciál plynofikácie predstavuje bytový fond v obytných domoch (6 057 bytov). 

 

Teplo 

Vo výrobe a zásobovaní teplom v meste Čadca má dominantné postavenie Mestská teplárenská 

spoločnosť a.s. Čadca (MTS a.s.). Objemom cca 67% výroby tepla a cca 97% v rozvode tepla 

v meste Čadca výrazne ovplyvňuje úroveň zásobovania teplom. 

MTS a.s. výrobu tepla uskutočňuje vo vlastných kotolniach a cca 30% tepla nakupuje od 

spoločnosti SOTE s.r.o., ktorá vyrába teplo na báze spaľovania hnedouhoľných prachov v zdroji 

tepla V- Sihly  Raková. Rozvod tepla zabezpečuje prenajatými rozvodmi tepla, ktoré má prenajaté 

na základe dlhodobej zmluvy od Mesta Čadca. MTS a.s. vykonáva podnikateľskú činnosť 19  

kmeňovými zamestnancami v trvalom pracovnom pomere. Pre zabezpečovanie riadnej 

a spoľahlivej výroby a dodávky tepla a TÚV pre konečných spotrebiteľov má spoločnosť 

vytvorené všetky predpoklady a to čo do  rozsahu potrebného materiálno-technického vybavenia, 

finančného zabezpečenia a potenciálu ľudských zdrojov.  
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Priestorovo je rozvod tepla MTS a.s. rozdelený do troch tepelných okruhov:  

 

1. Okruh PK III  

Teplo je vyrábané v tepelnom zdroji PK III na Sídlisku III. V zdroji tepla sú  osadené 4 kotlové 

jednotky VHP kaţdá o výkone 2,9 MW. Celkový inštalovaný výkon tepelného zdroja PK III je 

11,6 MW. Teplo zo zdroja tepla je privádzané primárnym horúcovodom do výmenníkových staníc 

VS III, VS u Hluška a VS 1506, v ktorých je odovzdávané pre potreby vykurovania a prípravy 

TÚV. Teplo pre vykurovanie z výmenníkových staníc je konečným spotrebiteľom na Sídlisku III 

a sídlisku U Hluška dodávané sekundárnymi rozvodmi tepla. TÚV je dodávaná samostatným 

rozvodom TÚV. 

 

2. Okruh sídlisko Kýčerka 

Teplo je vyrábané v zdroji tepla V-Sihly Raková. Zdroj tepla prevádzkuje firma SOTE, s.r.o., od 

ktorej je teplo nakupované. Vyrobené teplo je privádzané primárnym horúcovodom do štyroch 

výmenníkových staníc VS-A, VS-B, VS-C a VS-D Kýčerka, v ktorých je odovzdávané pre potreby 

vykurovania a prípravy TÚV. Teplo pre vykurovanie z výmenníkových staníc je konečným 

spotrebiteľom na sídlisku Kýčerka dodávané sekundárnymi rozvodmi tepla. TÚV je 

z výmenníkových staníc dodávaná samostatným rozvodom TÚV. 

 

3. Okruh sídlisko Ţarec a centrálna mestská časť - SDCK  

Teplo je vyrábané v 13 nízkotlakových plynových kotolniach  (NTK)  PK - 4, PK - 5, PK -7, PK - 

9, , PK -17, PK- PQR, PK - OÚ, PK - MÚ, PK - Polícia, PK - 2481, PK – Plaváreň, PK -

Gymnázium a PK - Obchodná akadémia).  

Teplo pre vykurovanie aj dodávka TÚV  pre konečných spotrebiteľov sídliska Ţarec sa 

uskutočňuje tepelnými  rozvodmi tepla a rozvodmi TÚV priamo z NTK  PK 4, PK 5, PK 7, PK 9. 

Rovnako je to aj z NTK PK 17, ktorá je v centrálnej mestskej časti.  Ostatné NTK sú umiestnené 

priamo v objektoch spotreby tepla.  

Monitorovanie a regulácia NTK a výmenníkových staníc je zabezpečovaná prostredníctvom rádio-

modemového spojenia na centrálny dispečing, ktorý  je umiestnený v priestoroch kotolne PK III. 

 

Elektrická energia 

Územie mesta Čadca je napájané elektrickou energiou z transformovne 110/22 kV umiestnenej na 

Podzávoze napojenej vedeniami 110 kV z Varína a Nošovíc /ČR/. Kapacita transformovne 

umoţňuje aj ďalší rozvoj mesta /priemyselný park, bytová výstavba/. Pre napojenie priemyselného 

parku s potrebou cca 3,80 MW bude potrebné vybudovať samostatné 22 kV káblové vedenie so 

zaústením do samostatnej 22 kV trafostanice. Pre ďalšie areály priemyselných závodov 

uvaţovaných na juţnom okraji riešeného územia priemyselného parku je uvaţované s novou 

trafostanicou a napojením 22 kV káblovou prípojkou z linky č. 233. Sídlisko HBV+IBV Sihly má 

na hranici riešeného územia kapacitné rozvody 22 kV, na ktoré budú napojené nové transformovne  

a rozvodne. 

Územím mesta Čadca prechádzajú koridory jestvujúcich liniek 400 kV do ČR a PR  a 110 kV 

vedení. Jestvujúca linka 400 kV č. 404 do Nošovíc /ČR/ tvorí v urbanizovanej polohe mesta 

výraznú bariéru a znemoţňuje plynulé vyuţitie rozvojovej plochy Sihly. V zmysle aktualizácie 

ÚPN VÚC Ţilinského kraja a ÚPN mesta Čadca je uvaţované s výstavbou novej 2x 110 kV linky 

a nahradenie jestvujúcej 400 kV linky č. 404 novou 2x 400 kV. Trasovanie nových koridorov cez 

územie mesta Čadca je navrhnuté mimo rozvojovej plochy mesta.  
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Verejné osvetlenie 

Verejné osvetlenie v meste Čadca je v zlom technickom stave. V jeho sústave s dĺţkou vedenia 

90,93 km je 2 108 svetelných bodov z toho na samostatných podperných bodoch 1 186. 

V riešení je projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia. 

 

Komunikačné siete 

Okrem televíznych káblových rozvodov v obytných súboroch Ţarec, Kýčerka, U Hluška a Sídliska 

III nie sú na území mesta vybudované ţiadne rozvody moderných komunikačných sietí. Internet sa 

vyuţíva v rámci poskytovaných sluţieb operátorov T- COM a ORANGE. 

 

 

2.3.7 Sociálna politika v bývaní – špeciálne formy bývania  

 

Na území mesta Čadca sa nachádzajú 3 domovy dôchodcov:  

Domov dôchodcom a domov sociálnych sluţieb M. R. Štefánika 2533, 

Domov dôchodcov a domov sociálnych sluţieb, Hviezdoslavova 918  

Domov dôchodcov a domov sociálnych sluţieb, Horelica 107.  

Tieto domovy poskytujú sluţby občanom, ktorí potrebujú celodennú starostlivosť a túto im 

nemoţno poskytnúť v domácom prostredí. Sú rozpočtovými organizáciami Ţilinského 

samosprávneho kraja. 

Kapacita domovou dôchodcov je 380 lôţok pre dospelých muţov a ţeny. Ubytovanie 

v zariadeniach je poskytované štandardne v 1-2 posteľových izbách. O obyvateľov sa tu stará 

pribliţne 175 zamestnancov.  Vo všetkých zariadeniach sa občanom poskytuje nevyhnutná 

starostlivosť, ktorou je stravovanie, bývanie a zaopatrenie, ako aj rozširujúca starostlivosť v podobe 

poradenstva, záujmová činnosť, kultúrna a rehabilitačná činnosť, pracovná terapia a pod. 

  

Starostlivosť deťom a dospelým občanom s telesným postihnutím, duševnými poruchami 

a poruchami správania zabezpečuje Domov sociálnych sluţieb pre deti a dospelých, Horelica 18, 

Čadca. Jeho kapacitou je 48 lôţok. Zriaďovateľom zariadenia je Ţilinský samosprávny kraj. 
 

 

Na území mesta Čadca poskytujú sociálnu pomoc aj viaceré neštátne subjekty. 

Diecézna charita Nitra pôsobí na území mesta prostredníctvom Charitatívno-sociálneho centra 

Čadca. Zabezpečuje opatrovateľskú sluţbu a Denné azylové centrum pre ľudí bez domova, ktorí sa 

nachádzajú v hmotnej núdzi. V rámci centra je v prevádzke stredisko osobnej hygieny, práčovňa, 

šatník. V spolupráci s vývarovňou Územného spolku SČK tieţ poskytuje jedno teplé jedlo denne 

pre občanov v hmotnej núdzi. Na činnosti centra sa mesto Čadca podieľa aktívnou metodickou 

spoluprácou a kaţdoročnou finančnou dotáciou. 

Ako krízové stredisko, domov pre osamelých rodičov a výkon sociálno-právnej ochrany detí 

a mládeţe slúţi neštátna organizácia Stredisko pomoci – LUMEN. o. z. Pomáha  cca 30 týraným, 

zneuţívaným a zanedbávaným deťom z regiónu Kysuce. Poskytuje im liečebno-výchovnú 

starostlivosť, sociálne poradenstvo, bývanie, stravovanie, zaopatrenie, záujmovú a kultúrnu 

činnosť, tieţ psychologickú, sociálnu a zdravotnú diagnostiku. 
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Občianske zdruţenie Náruč – Pomoc deťom v kríze zriadilo na území mesta Poradensko-

tréningové centrum Náruč za účelom pomoci obetiam domáceho násilia. Zdruţenie poskytuje 

pomoc pre týrané ţeny a rodiny ohrozené domácim násilím. V stálej starostlivosti centra je cca 140 

týraných ţien, a mnoho ďalších, ktorí vyuţívajú jednorazové sluţby zdruţenia. Klientom sú 

poskytované sociálne, psychologické a právne poradenstvo, ako aj zastupovanie klientov na súdoch 

a osobná asistencia. 
 

  

Hlavným problémom v oblasti sociálnej starostlivosti je nedostatočná kapacita týchto zariadení pre 

občanov, ktorí túto starostlivosť nevyhnutne potrebuje. Je to nielen organizačne, ale aj finančne 

náročná činnosť, takţe mesto Čadca sa podieľa na poskytovaní sociálnej starostlivosti občanom 

v sociálnej a hmotnej núdzi iba minimálne. Prevaţná časť poskytovania takejto starostlivosti je 

v kompetencii Ţilinského samosprávneho kraja a mimovládnych dobrovoľníckych organizácii.  
 

Na území mesta sa nenachádza ţiadne zariadenie chráneného bývania, detský domov, stanica 

opatrovateľskej sluţby, zariadenie pestúnskej starostlivosti, útulok. 

 

 

2.4 Demografický vývoj 

  

2.4.1 História demografického vývoja  

 

Najväčší nárast počtu obyvateľov bol medzi rokmi 1950 a 1991. Nárast počtu obyvateľov v roku 

2001 oproti roku 1869 bol takmer 600 %. Rast obyvateľstva bol podmienený prirodzeným a 

migračným pohybom jej obyvateľov. V druhej polovici 19. storočia a začiatkom 20. storočia 

vzrastal počet obyvateľov Čadce najmä vďaka prirodzenému pohybu obyvateľstva a iba v menšej 

miere pôsobením imigrácie. V tomto období bola vysoká natalita aj mortalita. V tomto období 

Čadcu postihovala soľná emigračná vlna, najmä do zámoria. 

Na druhej strane však zrejme Čadca ako mestské centrum v tomto zaostalom území priťahovala 

časť obyvateľstva aj z okolia. Pre povojnové obdobie je charakteristická takzvaná koncepčná fáza, 

prejavuje sa zvýšenou natalitou. Vplyvom obmedzenia vysťahovalectva do zámoria sa preľudňoval 

vidiek, aj keď ďalej trvala emigrácia do európskych krajín. Po roku 1950 sa veľmi výrazne zvýšila 

natalita, pričom mortalita bola nízka. V tomto období dosiahla Čadca jeden z najvyšších 

prirodzených prírastkov. V prvom období po druhej svetovej vojne rástol počet obyvateľov najmä 

vďaka prirodzenému prírastku, neskôr najmä s rozšírením profilových závodov Tatra a Slovena, 

ako aj s posilnením sluţbovej a najmä administratívnej funkcie, stáva sa migračný prírastok 

hlavným komponentom celkového rastu obyvateľstva Čadce. Počet prisťahovaných štvornásobne 

prevyšuje počet odsťahovaných. Z Čadce sa najviac ľudí sťahovalo do väčších centier: Ţiliny, 

Bratislavy a Prahy. Po roku 1991 nastalo výrazné zníţenie rastu počtu obyvateľov, je to spôsobené 

zmenou politickej situácie na Slovensku, ako aj zhoršením ţivotných podmienok v Čadci. 

    V roku 1970 bola Čadca jedným z najvýznamnejších centier dochádzky za prácou, dochádzalo tu 

cca 4500 osôb za prácou. Najväčšia dochádzka bola zo Svrčinovca, Rakovej, Skalitého, Čierneho, 

čiţe z obcí, ktoré bezprostredne susedia z Čadcou. V súčasnosti je to veľmi málo, lebo v Čadci sa 

zatvorilo veľmi veľa podnikov, toto číslo môţe byť okolo 500. Roku 1970 odchádzalo za prácou z 

Čadce cca 2000 osôb, najmä do Severomoravského kraja. V súčasnosti odchádza mnoţstvo ľudí, 



 26 

najmä do Čiech, ale aj do Ţiliny a takisto aj do iných miest Slovenska, ale tam uţ menej 

(Bratislava, Košice). 

 

Vývoj počtu obyvateľov v meste Čadca:  

Rok  1869 1900 1921 1950 1961 1991 2001 

Počet obyv. 4 456 5 677 6 850 8 595 11 620 25 183 26 699 

Zdroj: MsÚ Čadca 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Demografický vývoj za posledných 10 rokov 

 

Čadca sa počtom obyvateľov zaraďuje medzi stredne veľké okresné mestá Slovenska a súčasne je 

najväčšie mesto na Kysuciach. Ako okresné mesto plní funkciu administratívne, obchodného, 

inštitucionálneho, kultúrneho a spoločenského centra. Z celkového počtu obyvateľov v okrese má 

na území mesta Čadce trvalý pobyt aţ 27,65% obyvateľov.  

V priebehu posledných rokov od roku 2001 však počet obyvateľov klesá. Dôvodov tohto stavu je 

mnoho. Môţe za to nielen niţšia pôrodnosť, ale aj veľká migrácia obyvateľov za prácou 

a predovšetkým, v oblasti bývania, vysoké náklady na obstaranie bytov, ktoré v mnohých 

prípadoch nezodpovedajú štandardám v pomere k cene bytov, predovšetkým mnoţstvo zastaralých 

bytov vyţadujúcich rekonštrukciu a pomalá a nedostatočná výstavba novostavieb v meste. Preto 

mnohí občania radšej investujú do výstavby vlastného bývania v rodinných domov v priľahlých 

obciach ako Raková a Oščadnica. V tomto procese zohráva tieţ dôleţitú úlohu cena pozemkov 

určená na výstavbu, ktorá je v neďalekých obciach omnoho niţšia. V roku 2008 sa do mesta Čadca 

na základe údajov Štatistického úradu SR prisťahovalo 196 obyvateľov, zatiaľ čo sa z trvalého 

pobytu v meste odhlásilo 409 obyvateľ, čo predstavuje pokles o 213 obyvateľov. 

 

Počet obyvateľov podľa pohlavia k 31.12. príslušného roka 

Rok Spolu Muţi Ţeny 

2001 26 671 13 101 13 570 

2002 26 548 13 057 13 491 

2003 26 443 13 034 13 409 

2004 26 269 12 961 13 308 

2005 26 004 12 876 13 128 

2006 25 852 12 782 13 070 

2007 25 751 12 728 13 023 

2008 25 564 12 623 12 941 

Zdroj: ŠÚ SR 
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Prírastky obyvateľstva mesta Čadca podľa pohlavia a roku 

Územie 
Ţivonarodení Zomretí 

Prirodzený prírastok 

(-úbytok) 
 

 

Prírastok (-úbytok) 

sťahovaním 
 

 

Celkový prírastok 

(-úbytok) 
 

 

spolu muţi ţeny spolu muţi ţeny spolu muţi ţeny spolu muţi ţeny spolu muţi ţeny 

2001 238 128 110 215 111 104 23 17 6 -73 -40 -33 -50 -23 -27 

2002 240 136 104 184 92 92 56 44 12 -179 -88 -91 -123 -44 -79 

2003 251 142 109 252 121 131 -1 21 -22 -104 -44 -60 -105 -23 -82 

2004 257 126 131 219 110 109 38 16 22 -212 -89 -123 -174 -73 -101 

2005 252 143 109 252 129 123 0 14 -14 -265 -99 -166 -265 -85 -180 

2006 237 127 110 226 128 98 11 -1 12 -163 -93 -70 -152 -94 -58 

2007 259 140 119 231 136 95 28 4 24 -129 -58 -71 -101 -54 -47 

2008 278 140 138 252 150 102 26 -10 36 -213 -95 -118 -187 -105 -82 

    Zdroj ŠÚ SR                

 

Priemerný vek obyvateľov mesta sa za posledných 10 rokov zvýšil.  

 

 

 

Prehľad pohybu obyvateľstva za rok 2008 (absolútne údaje)     

  

Územie 

  

Stredný 

stav oby- 

vateľstva 

Uzavreté 

manţelstvá 

(sobáše) 

Rozvedené 

manţelstvá 

(rozvody) 

Narodení 

  

  

  

  

Potraty 

spolu 

  

z toho 

UPT ţivo mŕtvo spolu 

z toho 

  

v 

manţel. 

do 2500 

g 

Čadca                                        25 671 143 59 278 0 278 228 14 75 38 

Zdroj: ŠÚ SR 

 
 

2.4.3 Prognóza demografického vývoja  

 

Demografická prognóza pre Slovensko 

 

Na základe prognózy vývoja obyvateľstva Slovenskej republiky do roku 2025, ktorú vypracoval 

Štatistický úrad SR v spolupráci s Infostatom sa dá predpokladať nasledujúci vývoj: 

 zastavenie dlhodobého poklesu plodnosti a postupný nárast, zmena v štruktúre plodnosti do 

neskoršieho veku, t.j. zvýšenie priemerného veku ţien pri pôrode z dnešných 26,5 na 28,0 – 

28,5 rokov a posun najvyššej plodnosti do vekovej skupiny 25 – 29 ročných ţien, 

 pokles špecifických úmrtnosti v strednom a vyššom veku, zmena v štruktúre úmrtností 

a zniţovanie rozdielu medzi úmrtnosťou ţien a muţov,  

 zvyšovanie migračného salda, pričom výška nárastu počtu migrantov sa líši z pohľadu chápania 

Slovenska ako tranzitnej krajiny smerom na západ alebo do inej krajiny príťaţlivej pre 

prisťahovalcov z rozvojových krajín   

 proces starnutia obyvateľstva, pokles detskej zloţky a nárast podielu obyvateľstva nad 65 

rokov.   
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Demografická prognóza pre mesto Čadca   
 

Analýza vekovej štruktúry obyvateľstva poukazuje na klesajúci trend počtu obyvateľov na základe 

zniţujúceho sa prirodzeného prírastku. Prebiehajúca recesia národného hospodárstva, obmedzená 

hromadná bytová výstavba a nepriaznivý vývoj populácie v ostatných sídlach okresu sa prejavila 

na zníţení rozsahu migrácie vidieckeho obyvateľstva do miest k čomu prispel aj nepriaznivý 

vývoja celkovej populácie okresu.  

Na základe poznania dynamiky rozvoja mesta Čadca a celého regiónu za uplynulé obdobie ako aj 

prognóz rozvoja v návrhovom období (zmena záporného migračného salda na kladné) je 

optimálnym predpokladom, ţe v roku 2020 bude mať mesto Čadca okolo 27 000 obyvateľov.  

 

Vo vývoji vekovej štruktúry obyvateľstva mesta do roku 2020 moţno očakávať predovšetkým 

posilňovanie skupiny obyvateľov v produktívnom veku v dôsledku pokračujúceho presunu vyšších 

vekových kategórií obyvateľov zo skupiny predproduktívneho veku a zvýšenie podielu 

obyvateľstva v poproduktívnom veku. Pokles nastane iba v skupine predproduktívneho veku.  

 

Prognóza demografického vývoja v okrese Čadca:  

 obyvateľ–

stvo spolu 
z toho : 

ţeny  

podiel 

ţien % 
veková štruktúra SDŢ 

muţi 

SDŢ 

Ţeny 

IS 

( % ) 

PV 

( r ) 0 –14 r 15–44r 45–64 r 65 r + 

2008 93 072 47 239 50,76 16 184 44 643 22 344 9 901 68,52 78,19 61,18 36,46 

2010 93 178 47 404 50,87 15 753 44 216 23 136 10 073 68,77 78,43 63,94 36,99 

2015 93 417 47 774 51,14 15 315 43 053 23 884 11 165 69,84 79,30 72,90 38,24 

2020 93 428 48 025 51,40 15 439 40 166 24 829 12 994 70,98 80,06 84,16 39,48 

Zdroj: Štatistický úrad SR  

 

 

2.5 Ekonomické podmienky rozvoja bývania 

 

 

Sociálno-ekonomická situácia obyvateľstva    

 

 

 

  

 

 

 

 

Nezamestnaní 

 krátkodobo nezamestnaní 

 dlhodobo nezamestnaní  

Zamestnaní 

 podľa odvetví 

 podľa kvalifikácie 

 podľa príjmov 
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2.5.1 Príjmová situácia obyvateľov, rozdelenie obyvateľov do príjmových skupín 

 

Podľa údajov Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 bolo v meste Čadca  

z celkového počtu 26 699 obyvateľov 13 788 obyvateľov ekonomicky aktívny, čo je 51,6 %. 

V nasledujúcich rokoch podiel nezamestnaných v meste klesal a zároveň sa zvyšoval počet 

ekonomicky aktívnych obyvateľov. Zlom nastal aţ v sledovanom roku 2009, kedy prudko 

stúpla nezamestnanosť na celom Slovensku.     

 

 

 

 

Sociálne vrstvy obyvateľstva 

 vyššia vrstva 

 stredná vrstva 

 niţšia vrstva 

Preferencie a dopyt po bývaní 

 nadštandardné bývanie 

 štandardné bývanie 

 bývanie niţšieho štandardu  
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Štruktúra obyvateľstva podľa vekových skupín a pohlavia k 31. 12. 2006 v % 

  Vek Muži Ženy Spolu 

Predproduktívny vek 0 - 14 17,22 14,72 15,96 

Produktívny vek 15 - 64 76,68 74,71 75,68 

Poproduktívny vek 65
+
  6,10 10,57 8,36 

Zdroj: ŠÚ SR    

 

 

 

 

 

 

Obyvateľstvo mesta  podľa pohlavia a podľa najvyššieho skončeného stupňa 

školského vzdelania v roku 2001  

Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania Muţi Ţeny Spolu 

 Základné 1 797 3 101 4 898 

 Učňovské (bez maturity) 3 629 2 367 5 996 

 Stredné odborné (bez maturity) 308 226 534 

 Úplné stredné učňovské (s maturitou) 773 460 1 233 

 Úplné stredné odborné (s maturitou) 1 723 2 717 4 440 

 Úplné stredné všeobecné 498 788 1 286 

 Vyššie 89 78 167 

 Vysokoškolské bakalárske 39 60 99 

 Vysokoškolské magisterské, inţinierské, doktorské 786 661 1 447 

 Vysokoškolské doktorandské 42 17 59 

 Vysokoškolské spolu 867 738 1 605 

 Vysokoškolské podľa zamerania:       

           - univerzitné 356 532 888 

           - technické 249 51 300 

           - ekonomické 149 105 254 

           - poľnohospodárske 53 25 78 

           - ostatné 60 25 85 

 Ostatní bez udania školského vzdelania 238 184 422 

 Ostatní bez školského vzdelania 27 33 60 

 Deti do 16 rokov 3 167 2 891 6 058 

 Úhrn 13 116 13 583 26 699 

Zdroj: ŠÚ SR 
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Ekonomická aktivita obyvateľstva v rokoch 1991 a 2001  

ukazovateľ 1991 2001 

počet osôb ekonomicky aktívnych 12 513 13 788 

podiel v % z celkového počtu obyvateľov 49,7 51,6 

počet ţien ekon. aktívnych 6 054 6 781 

podiel v  % z celkového počtu ekon. aktívnych 

osôb 

48,4 49,2 

odchádzaka za prácou v absolútnych údajoch 3 904 3 048 

podiel v % 31,2 22,1 

počet nezamestnaných osôb 0 2 703 

miera nezamestnanosti 0,0 19,6 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

 

2.5.2 Nezamestnanosť 

 

Nezamestnanosť obyvateľov v danej oblasti je významným faktorom, ktorý ovplyvňuje vývoj 

štruktúry bytového fondu a vývoj podielu finančných prostriedkov na jeho prestavbu a  

rekonštrukciu. 

 

 

 

 

Vývoj nezamestnanosti v mete Čadca 

Rok 2005 2006 2007 2008 1.polrok 

2009 

Počet 

nezamestnaných  

1187 968 848 652 1197 

Podiel z počtu 

aktívneho počtu 

obyvateľov  

8,69 7,1 % 6,2 % 4,7 % 8,7 % 

Podiel z celkového 

počtu obyvateľov 

4,5 % 3,7 % 3,2 % 2,5 % 4,6 % 

Zdroj: ÚPSVaR Čadca  

 

Počet nezamestnaných na Slovensku ako aj v Čadci od roku 2005 pozvoľna klesal, čo bolo dané 

pozitívnym makroekonomickým vývojom. Uskutočnené reforma daní a sociálneho systému, ako aj 

liberalizácia zákonníka práce priniesli so sebou zvýšenú motiváciu o zamestnanie. Na druhej strane 

zlepšujúce sa podnikateľské prostredie na Slovensku vytvorilo predpoklady na to, aby 

zamestnávatelia vytvárali nové pracovné miesta.  To sa však prudko zmenilo na začiatku roku 

2009, kedy v dôsledku začatia svetovej hospodárskej krízy sa zmenili makroekonomické  

podmienky a nezamestnanosť začala prudko narastať.   
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2.5.3 Predpokladaný vývoj zamestnanosti a príjmov obyvateľov 

 

Podľa údajov Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 bolo v meste Čadca  z celkového 

počtu 26 699 obyvateľov 13 788 obyvateľov ekonomicky aktívny, čo je 51,6 %. V rámci Slovenska 

je to vysoká miera zapojenia sa obyvateľov do ekonomického procesu. V nasledujúcich rokoch sa 

bude predpokladaný vývoj ekonomicky aktívneho obyvateľstva opierať o následovné hľadiská: 

 predpokladaný vývoj vekového zloţenia obyvateľstva, predovšetkým vývoj 

obyvateľstva v produktívnom a poproduktívnom veku   

 súčasná ekonomická aktivita 

 úvaha o predpokladanom zapojení obyvateľstva do pracovného procesu v budúcom 

období. 

 

Úvahy o predpokladanom vývoji ekonomicky aktívnych obyvateľov v meste Čadca  

Ukazovateľ 2001 2020 

Počet obyvateľov 26 699 28 000 

z toho: v produktívnom veku  17 339 17 500 

             v poproduktívnom veku  3 410 5 180 

počet ekonomicky aktívnych obyvateľov 13 788 14 800 

podiel na celkovom počte obyvateľov 51,6 52,8 

 

 

Po zohľadnení predpokladaného vývoja vekových štruktúr obyvateľstva a úvah o vývoji miery 

ekonomickej aktivity môţeme predpokladať nárast počtu ekonomicky aktívnych osôb v meste, čo 

vyvolá potrebu nových pracovných miest.   

 

 

 

 

2.5.4 Výdavky obyvateľov na bývanie 

 

Podľa údajov Štatistického úradu SR boli ročné výdavky domácností v mestách (okrem krajských 

miest) v roku 2005 v celkovej výške 110 021 Sk/osoba/rok, z toho domácnosť minula na potraviny 

23 984,-, alkohol a tabak 2 588,-, odevy a obuv 5 043,- , bývanie a energie 22 357,-, nábytok, 

vybavenie a beţnú údrţbu bytu 4 039,- , zdravotníctvo 3 082, dopravu 7 405,-, poštu 

a telekomunikácie 4 313,-, rekreáciu a kultúru 5 346,-, vzdelávanie 759,-, hotela a reštaurácie 

3822,-,  rozličné tovary a sluţby  7 665,- Sk/osoba/rok. Z uvedeného vyplýva, ţe náklady na 

bývanie tvorili 20 % z celkových výdavkov domácnosti.  

 

Ročné výdavky domácnosti na Slovensku (mimo krajských miest) v roku 2005 

Typ domácnosti Celkové výdavky 

Sk/osoba/rok 

Výdavky na bývanie 

a energie 

% výdavkov na bývanie 

z celkových výdavkov 

Pracujúci 122 562 19 685 16 % 

Nezamestnaný 69 980 17 885 25 % 

Starobný dôchodca 101 217 29 737 29 % 

1 dospelý bez detí 138 994 36 144 26 % 

2 dospelí s deťmi 98 834  15 038 15 % 

Priemer - mesto 110 021 22 357 20 % 
 Zdroj: Štatistický úrad SR  
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V dôsledku hospodárskej krízy sa ekonomická situácia obyvateľstva zhoršila, čo má za následok 

zníţenie príjmov domácnosti a tým zvýšenie podielu vynaloţených finančných prostriedkov 

domácnosti na bývanie. Tento trend môţeme očakávať po celú dobu trvania svetovej hospodárskej 

krízy a kontinuálne aj 1 aţ 2 roky po hospodárskej recesii.     

 

2.5.5  Možnosti financovania obecného nájomného sektora a obnovy obecných nájomných 

bytov   

 

Predpokladané náklady mesta Čadca na Bývanie a občiansku vybavenosť do roku 2011 

Rozvoj bývania 2009 2010 2011 

HBV Kýčerka – TV – vlastné 

zdroje 

132 776 383 755 0 

HBV Kýčerka – TV – dotácia 99 582 156 011  0 

HBV Kýčerka – byty - dotácia 0 838 412 0 

HBV Kýčerka – byty – úver ŠFRB 2 599 781 411 804 0 

HBV Kýčerka – byty – vlastné 

zdroje 

0 276 505 0 

Sanácia zosuv Bukov 3 983 3 983 3 983 

Prípravná a projektová 

dokumentácia 

   

HBV Čadca – Kýčerka – autor. 

dozor, inţinierske sluţby 

10 124 3 319 0 

Areál Hlinkova – projekty byty 8 298 0 0 

IBV pod gymnáziom 36 513 0 0 

Realizácia stavieb    

Areál Hlinkova - byty 0 165 970 33 194 

IBV pod gymnáziom 0 0 0 

Celkom 2 891 057 2 239 759 37 177 
Zdroj: Rozpočet mesta Čadca na roky 2009-2011 

2.6 Bilancovanie potrieb rozvoja bývania 

 

 

2.6.1 Bilancovanie prebytku/nedostatku bytov 

 

Podľa údajov SOBD 2001 v meste Čadca bolo: 

 26 699 obyvateľov 

 9 460 cenzových domácností 

 7 354 trvalo obývaných bytov3,6 osôb na jeden byt – priemerná obývanosť bytu  

 275 bytov na 1000 obyvateľov  
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Počet cenzových domácností vysoko prevyšuje počet trvalo obývaných bytov, z čoho vyplýva 

potreba ďalšej bytovej výstavba formou IBV aj HBV.   

Z hľadiska demografického vývoja je vidieť stagnáciu, dokonca čiastočný pokles rastu  

obyvateľstva spôsobený zlou sociálnou a ekonomickou situáciou a na druhej strane sa rozvíja 

vrstva obyvateľov so špecifickým nárokmi na bývanie. Tieto ukazovatele musia byť  zohľadnené 

pri koncepcií bytovej politiky v meste Čadca. 

 

 

2.6.2 Odhad obnovy bytového fondu 

 

Ţivotnosť tehlových domov postavených tradičnou technológiou je 100 rokov a panelových domov 

80 rokov. Dosiahnutie ţivotnosti ja závislé od pravidelnej údrţby a opráv budov. V prípade 

realizácie postupných opráv je moţnosť predĺţiť ţivotnosť o 20 rokov, pri zanedbaní opráv sa 

ţivotnosť o 20 rokov skracuje.  

 

Väčšina budov postavených v rokoch 1960 – 1990 systémom panelovej výstavby má podobné 

nedostatky. Prednostne je potrebné vyriešiť systémové poruchy nezavinené uţívateľmi. Jedná sa 

najme o statické a technické nedostatky stavebných konštrukcií, energetickú náročnosť budov 

a opotrebovanie technického zariadenia budov.   

 

V štruktúre odpadu bytov v súčasnom období je predovšetkým v centrách miest tendencia 

transformácie bytov na komerčné účely – obchody a kancelárie.   

 

 

2.6.3   Odhad revitalizácie obytného okolia 

 

V súčasnosti nie je spracovaná štúdia, na základe ktorej by bolo moţné odhadnúť rozsah 

a náročnosť revitalizácie okolia jednotlivých obytných zón mesta Čadce. 
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2.7 Zhodnotenie možností územia pre rozvojové zámery 

 

 

2.7.1 Hlavné smery rozvoja mesta 

 

Potenciál územia mesta Čadce v oblasti rozvoja bývania má dve hlavné smerovania 

 

 výstavba nových bytových objektov  

– výstavba bytových domov na určených lokalitách  

– výstavba rodinných domov na  určených lokalitách 

– jednotlivá výstavba rodinných domov na samostatných stavebných parcelách 

 

 prestavba existujúcich objektov 

- nadstavba objektov 

- dostavba objektov 

- prestavba nebytových priestorov na bytové 

 

Mesto Čadca je svojim umiestnením v bezprostrednej blízkosti hranice s Poľskou a Českou 

republikou významným styčným bodom týchto 3 republík. Je taktieţ prirodzený centrom Kysúc. 

Z hľadiska svojho významu vyplývaj vysoké nároky na priestorové a funkčné riešenie mesta.   

 

Pri riadení rozvoja mesta najmä pri realizácií výstavby na jednotlivých urbanistických okrskoch je 

potrebné : 

 

- za hlavné kompozičné osi mesta povaţovať súčasnú trasu cesty I/11 prechádzajúcu mestom 

v smere juhovýchod – sever, v hraniciach katastrálnych území Čadce a Horelice a súčasnú trasu 

cesty II/487 od kriţovatky s cestou i/11 po hranicu katastrálneho územia Raková, 

- za vedľajšie kompozičné osi povaţovať cesty III/01158 od kriţovatky s cestou I/11 po osadu 

Kráľovci a cestu III/01179 od kriţovatky s cestou i/11 po kriţovatku s cestou III/01189 

v miestnej časti Milošová 

- za ťaţiskový priestor mesta povaţovať priestor Centrálnej mestskej zóny na pravom brehu 

rieky Kysuce s centrom na Námestí slobody 

- rešpektovať plochy obytnej zelene nachádzajúce sa v obytných súboroch HBV 
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- plochy bývania, občianskej vybavenosti a výroby navrhovať tak, aby nebol zásadným 

spôsobom narušený celkový charakter krajiny 

 

Etapa I., do roku 2020: 

- počet novovybudovaných bytov v bytových domoch 606 

- počet novovybudovaných rodinných domov 402.  

 

Etapa II., po roku 2020:   

- počet novovybudovaných bytov v bytových domoch, polyfunkčných domoch a podkroviach  

606 

- počet novovybudovaných rodinných domov 440.  

 

 

 

 

 

 

Navrhované plošné rozloženie IBV a HBV do roku 2020 a po roku 2020 

Urbanistický okrsok - 

lokalita 

Etapa I. do roku 2020 Etapa II. po roku 2020 

Plocha v ha  Počet bytov 

IBV 

Počet bytov  

HBV  

Plocha  v 

ha 

Počet bytov 

HBV aj IBV   

I. Čadca – centrum       

 Polyfunkčné objekty 

a podkrovia  

    160 

II. Sídlisko – Siheľník       

HBV Sihly 7,68 11 310   

IBV - Sihly 5,52 37    

Siheľník - juh    3,30 25 

Sihly – juh  21,14 90 180   

HBV Kýčerka  1,80  60   

Na Kýčerke  2,22 20    

Butovci 9,02 45    

Na Kýčerke – terasové 

rodinné domy  

   4,00 50 

Kyzkovci    1,50 10 

Bytový dom Martinkov 

potok 

  56   

III. Milošová – Podzávoz       

Jurošovci     4,20 25 

U Poláka  10,61 50  7,49 40 

Surovská roveň 7,78 45    

Kadlubovci    7,48 40 

IV. Čadečka       

Michalinovci 3,40 20  12,50 80 

U Hľuzy 1,30 10    

U Klieštika 2,04 10    

V. Bukov - Drahošanka      
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Kultánovci    4,00 20 

Mančovci    12,50 80 

VI. Horelica      

Veščárovci 3,20 20  5,00 25 

Hanuščákovci    10,40 45 

VII. Rieka       

Gajdošovci 5,22 29    

IBV v rozptyle podľa 

poţiadaviek MsÚ v rôznych 

častiach  

 37    

Spolu   424 606  600 
Zdroj: MsÚ Čadca 

 

Potreba výstavby bytov v meste Čadca rieši a  Územný plán mesta Čadca. 

Podľa ÚPM a poţiadaviek sa v nasledujúcom období uvaţuje s prípravou území a výstavbou 

i s rezervami do ďalšieho obdobia. Skutočná  potreba pozemkov pre výstavbu RD , ako i 

hromadného bývania bude však do značnej miery závislá od ekonomických moţností a schopností 

obyvateľstva. 

Pri  formovaní obytnej zóny je potrebné pre zástavbu vyuţívať v prvom rade stavebné medzery a 

jednostranne obstavané ulice a aţ po naplnení týchto rezerv sa orientovať na plochy nadmerných 

záhrad a nové plochy. Pri výstavbe nových rodinných domov - sólo domky, uvaţovať s výmerou 

pozemkov 8 - 10 árov, progresívne formy bývania 4 - 6 árov. Je potrebné konštatovať, ţe k záberu 

plôch pre potreby IBV mimo zastavaného územia sa môţe pristúpiť po vyčerpaní moţností v 

hranici zastavaného územia. 
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3. Programová časť 
 

 

3.1 Stratégia rozvoja bývania mesta Čadca 

 

3.1.1 Vízia mesta Čadca v oblasti bytovej politiky 

 

Mesto Čadca v nasledujúcom období sa bude usilovať o to, aby bol dostatok bytov v potrebnej 

štruktúre, dostatok sluţieb spojených s bývaním a dostatok lokalít pripravených na bytovú 

výstavbu, tak aby si občania mesta mohli zabezpečiť dostupné bývanie podľa svojich poţiadaviek 

a finančných moţností. 

Mesto Čadca v spolupráci s ostatnými subjektami verejného a súkromného sektora zabezpečí 

dostatok kvalitných, moderných bytov, bývanie pre ľudí v sociálnej núdzi a bývanie pre 

marginalizované skupiny obyvateľov.  

Mesto Čadca bude udrţiavať kvalitné ţivotné prostredia v obytných zónach, dostatok parkovacích 

miest, oddychových zón a dostatok zelene 

Mesto Čadca zabezpečí efektívnu správu bytového fondu a trvalo udrţateľný rozvoj bývania.           

 

 

3.1.2 Koordinácia aktivít rozvoja bývania 

 

Pre úspešné napĺňania cieľov bytovej politiky, ta i celkového rozvoja mesta, je nevyhnutná trvalá 

informovanosť a spolupráca  jednotlivých organizačných zloţiek Mestského úradu v Čadci, 

výkonných a volených orgánov mesta a samotných obyvateľov 

 

Napriek dlhodobému pozvoľnému klesajúcemu demografickému vývoje je v meste potreba 

obnovovať bytový fond. Cenzové domácnosti (z roku 2001) sa rozdeľujú na menšie cenzové 

domácnosti, vek osamostatňovania mladých ľudí klesá.  

 

Je potrebné zabezpečiť širšiu ponuku sociálneho bývanie. V prvom rade bývanie pre seniorov 

v domovoch dôchodcov, chráneným bývaním, v druhom rade bývanie pre občanov v ťaţkej 

ţivotnej situácií.   

 

90 % bytov má viac ako 25 rokov a 50 % bytov má viac ako 35 rokov. tento štatistický poznatok 

predurčuje zameranie mesta na obnovu bytového fondu. Tieto byty sú poväčšine v súkromnom 

vlastníctve, takţe ich rekonštrukcia je záleţitosťou súkromných investorov. Mesto Čadca sa musí 

sústrediť na údrţbu technických sietí a dobudovanie inţinierskych rozvodných systémov.     

  

Trvalé poţiadavky na bývanie vyplývajú z pozície Čadce ako okresného mesta tvoriaceho spádovú 

oblasť širšieho regiónu z hľadiska pracovných a obchodných príleţitostí, kultúrnych športových 

a spoločenských aktivít.  
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3.1.3 Princípy trvalej udržateľnosti Programu rozvoja bývania  

 

Bytová politika mesta Čadca by sa mala riadiť princípmi:   

 

Princíp trvalo udrţateľného rozvoja – platný vo všetkých sférach tvorby a rozvoja bytovej politiky 

ako aj trvalá udrţateľnosť bytového fondu 

 

Princíp dostupnosti bývania- ponuka adekvátneho bývania pre všetky vrstvy obyvateľov 

 

Princíp subsidiarity – z rastúcim štandardom bývania musí zároveň rásť miera vlastného pričinenia 

občana 

 

Princíp solidarity – spoločnosť ponúka moţnosti bývania pre občanov v ťaţkej ţivotnej situácií 

a na druhej strane občania majú vyuţívať takéto moţnosti bývania a s tým spojené sluţby len 

nevyhnutne dlhú dobu  

 

Princíp dočasnosti poskytnutého sociálneho bývania – sieť sociálneho bývania nemá za cieľ riešiť 

bývania dlhodobého charakteru. Takéto bývanie má výlučne dočasný charakter a má pomôcť 

občanovi v ťaţkej ţivotnej situácii preklenúť obdobie, kedy smeruje svoje činnosti k zabezpečeniu 

si vlastného bývania.  

 

Bytová politika mesta by naďalej mala vyuţívať 

- finančné nástroje štátnej bytovej politiky (dotácie, zvýhodnené úvery, atď.) podporujúce 

rozvoj bývania.   

- moţnosť čerpať finančné prostriedky z eurofondov  (Regionálny operačný program, 

operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia) 

- moţnosti úpravy  nájomného v mestských nájomných bytoch  

- prípravu územia pre IBV 

- rozšírenie siete sociálneho bývania v závislosti na zohľadnení potrieb obyvateľov  

- obnovu bytového fondu 

- kvalitné spravovania bytového fondu s bytovej infraštruktúry  
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3.2 Rámcové ciele rozvoja bývania mesta Čadca na roky 2009 – 2020 

 

3.2.1 Ciele a priority na roky 2009 - 2020 
 

Cieľ 1: Obstaranie bytov 

1.1 Výstavba bytov v bytových, polyfunkčných a rodinných domoch 

1.1.1 Výstavby bytov v rodinných domov 

1.1.2 Výstavba verejných nájomných bytov 

1.1.3 Výstavba verejných nájomných bytov pre mladé rodiny 

1.1.4 Výstavba súkromných nájomných bytov 

1.1.5 Sieť sociálneho bývania – 

 

1.2  Dokončenie rozostavaných bytov v bytových, polyfunkčných alebo rodinných domoch   

 

Cieľ 2: Obnova bytového fondu a revitalizácia obytného prostredia 

2.1 Nadstavba alebo prístavba bytových domov  

2.2 Stavebné úpravy ostatných budov na bývanie alebo nebytových priestorov 

 

Cieľ 3: Príprava územia a výstavba technickej vybavenosti 

 3.1 Prvotná výstavba verejnéj 

 3.2  

 

Cieľ 4: Opatrenia na skvalitnenie hospodárenia s bytovým fondom 

4.1 Odstraňovanie systémových porúch bytových domov 

4.2 Odstránenie systémovej poruchy zateplením bytových domov  

 

Cieľom Programu rozvoja bývania mesta Čadca na roky 2009 – 2020 je na základe 

predpokladaného demografického a sociálneho vývoja vymedziť ciele, ktoré by malo mesto Čadca 

dosiahnuť v oblasti bytovej politiky v najbliţších 10 rokoch a určiť prostriedky a nástroje na 

dosiahnutie týchto cieľov. 
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3.2.2  Plánované úlohy rozvoja bývania v nasledujúcich rokoch 

 

Cieľ č. 1: Dobrá dostupnosť bytov   

 

Podľa odborných odhadov vo vyspelých štátoch Európy cez 400 bytov na tisíc obyvateľov. v meste 

Čadca je to podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov (2001) pribliţne 340 bytov na 

1000 obyvateľov. Je potrebné vytvoriť podmienky pre rozširovanie bytovej výstavby tak ,aby sa 

postupne dosiahla úroveň európskych vyspelých krajín, t. j. aspoň 400 bytov na 1000 obyvateľov. 

 

Aktivity: 

 

1.1 Príprava pozemkov pre bytovú výstavbu  

 

Príprava územia pre bytovú výstavbu na vybraných lokalitách pre rozšírenie ponuky bývania zo 

strany mesta. Príprava zahŕňa vysporiadanie pozemkových práv a dobudovanie infraštruktúry 

a inţinierskych sietí na týchto lokalitách.  

 

Zodpovednosť: mesto Čadca. 

Finančné zdroje: Fondy EÚ, Mesto Čadca 

Predpokladané náklady: 995 818,- € 

 

1.2 Pokračovanie bytovej výstavby v súlade s ÚPN Mesta Čadca  

 

Pokračovanie výstavby hromadnej a individuálnej bytovej výstavby financovanej súkromnými 

investormi. Sú otvorené rokovania s investormi, ktorí majú záujem o výstavbu bytových domov 

akéhokoľvek charakteru. Jedná sa o finančné inštitúcia aj súkromných vlastníkov stavebných 

parciel. Podľa schváleného územného plánu by malo do roku 2015 pribudnúť 500 nových bytových 

jednotiek (IBV, HBV). 

   

Zodpovednosť: súkromný investor, individuálne 

Finančné zdroje: súkromný investor, individuálne 

Predpokladané náklady: mimo rozpočtu mesta 

 

1.3 Výstavba nových nájomných bytov  

 

Výstavba nájomných bytov zabezpečovaná mestom Čadca na ul. Okruţná. Jedná sa o100 bytov 

s beţným štandardom. Predpokladaný termín dokončenia je rok 2010. 

 

Zodpovednosť: mesto Čadca. 

Finančné zdroje: Fondy EÚ, Mesto Čadca 

Predpokladané náklady: 5 642 966,- € 

 

1.4 Vybudovanie bytov v rámci modernizácie Mestského podniku sluţieb.  

 

V rámci tejto aktivity vzniknú nové byty v starých priestoroch MPS, ktorý sa bude sťahovať do 

priestorov Sevak, a.s..  

Jedná sa o vybudovanie bytov s niţším štandardom bývania. Predpokladaný termín dokončenia je 

rok 2010. 

 

Zodpovednosť: mesto Čadca. 
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Finančné zdroje: Fondy EÚ, Mesto Čadca 

Predpokladané náklady: 282 148,- € 

 

Cieľ č. 2 Rozvinutá sieť sociálneho bývania 

 

Sieť sociálneho bývania zahŕňa všetky typy sociálnych zariadení s dlhodobou a krátkodobou 

neprerušovanou starostlivosťou.  

V meste Čadca máme pokryté sluţby domovov dôchodcov (3 DD s kapacitou 380 lôţok), Domov 

sociálnych sluţieb pre deti a dospelých, Horelica ( 48 lôţok), Krízové stredisko LUMEN o.z. 

a občianske zdruţenie Náruč – Pomoc deťom  kríze, ktoré zabezpečujú prechodné bývanie 

ohrozeným rodičom a ich deťom.   

Na území mesta sa nenachádza ţiadne zariadenie chráneného bývania, detský domov ani útulok. 

 

Aktivity: 

 

2.1 Vybudovanie útulku  pre ľudí bez domova 

 

Vybudovanie prechodného ubytovacieho zariadenia pre bezdomovcov. Pre stavbu sa hľadá vhodná 

lokalita Predpokladaný termín dokončenia je rok 2011. 

 

Zodpovednosť: mesto Čadca, ŢSK 

Finančné zdroje: Fondy EÚ, Mesto Čadca, ŢSK, charity 

Predpokladané náklady: 66 388,- € 

 

2.2 Vybudovanie zariadenia pre seniorov 

 

Vybudovanie stáleho zariadenia pre seniorov, ktoré bude v správe mesta. Zariadenie sa vznikne 

prestavbou priestorov  bývalej ZŠ na ul. Hlinková. Jeho predpokladaná kapacita bude 20 lôţok. 

Termín realizácie výstavby zariadenia je rok 2011. 

 

Zodpovednosť: mesto Čadca, ŢSK 

Finančné zdroje: Fondy EÚ, Mesto Čadca, ŢSK, charity 

Predpokladané náklady: zatiaľ bez rozpočtu 

 

Cieľ č. 3 Kvalitne spravovaný a obnovený bytový fond 

 

Kvalitná správa a hospodárenia s bytovým fondom, obnovy budov zahŕňajú vnútorné rekonštrukcie 

bytov, spoločných nebytových priestorov v náväznosti na ich ţivotnosť, vek a fyzický stav. Taktieţ 

je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu rozvodných inţinierskych sietí. 

 

Aktivity: 

 

3.1 Rekonštrukcia zastaralých bytov 

 

Rekonštrukcia bytov a bytových jadier v bytoch súkromných vlastníkov a súkromných spoločností.  

 

Zodpovednosť: súkromný investor, vlastníci bytov 

Finančné zdroje: súkromný investor, vlastníci bytov 

Predpokladané náklady: mimo rozpočtu mesta  
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3.2 Rekonštrukcia teplovodných rozvodov na sídlisku Ţarec 

 

Rekonštrukcia rozvodov tepla vedúcich od kotolne Mestskej teplárenskej spoločnosti, a.s. v rámci 

sídliska Ţarec, sídliska Stred na teplovodnom okruhu PK III. Termín ukončenia realizácie tejto 

aktivity je rok 2015.  

 

Zodpovednosť: Mestská teplárenská spoločnosť, a.s., mesto Čadca 

Finančné zdroje: Fondy EÚ, MTS, a.s. 

Predpokladané náklady: mimo rozpočtu mesta 

 

3.3 Doplynofikovanie mestských častí 

 

Dobudovanie plynových rozvodov mestských častí Čadečka (II. etapa), Milošová (III. etapa), 

Horelica (III. etapa), Bukov a U Ševca. Na dobudovaní plynových rozvodov SPP a.s. v týchto 

častiach mesto trvá. Termín realizácie aktivity je priebeţný do roku 2015. 

 

Zodpovednosť: SPP, a.s., mesto Čadca 

Finančné zdroje: Fondy EÚ, SPP, a.s. 

Predpokladané náklady: mimo rozpočtu mesta 
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4. Záver 
 

 

4.1 Použité zdroje 

 

Východiskové dokumenty pre vypracovanie PRB 

 Územný plán mesta Čadca, Ing. arch. Marián Pivarči, Ţilina, júl 2007  

 Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja mesta Čadca na roky 2009 – 2015 

 Rozpočet mesta Čadca na roky 2009 – 2011 

 Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2010 

 Metodický pokyn MVRR SR č. 4/2006 z 19.5.2006 o programe rozvoja bývania obce 

a samosprávneho kraja 

 Koncepcia obnovy budov z dôrazom na obnovu bytového fondu (UV SR č. 1088 z roku 1999)  

 Smernica 2002/91/EC o energetickej hospodárnosti budov v podmienkach SR 

 

Štatistické informácie a stanoviská k PRB 

  Štatistický úrad SR 

  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

  Príslušné oddelenia MsÚ v Čadci 

 

4.2  Proces prerokovania a schvaľovania PRB 

 

Proces prerokovania návrhu  Programu rozvoja bývania na úrovniach:  

1. Sociálna – zdravotná a bytová komisia 

2. Mestská rada  

3. Mestské zastupiteľstvo  

 

 

Proces schvaľovania:  

Po prerokovaní stanovísk,  pripomienok a odstránení rozporov na všetkých úrovniach schvaľuje 

Program rozvoja bývania mestské zastupiteľstvo. 


