
Z á z n a m
z rokovania Komisie sociálno – zdravotnej a bytovej pri MsÚ Čadca 

konanej dňa 26.6.2013.

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:
 l. Otvorenie
2. Pridelenie voľných nájomných bytov
3. Rôzne
4. Záver

K bodu 1: 
Otvorenie. Komisiu otvoril a všetkých prítomných privítal predseda komisie, Ing. Milan 
Liščák. Skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná a môže zahájiť svoje rokovanie. 
Prítomných členov sa opýtal, či súhlasia s navrhovaným programom alebo majú bod na 
doplnenie tohto programu. Program bol schválený tak, ako bolo uvedené v pozvánke.

K bodu 2:  
Ďalšie pracovné rokovanie viedla tajomníčka komisie, Ing. Božena Cvečková.  Komisii 
predložila návrhy na pridelenie voľných nájomných bytov.
Okružná ulica č. 2984, byt č. 31 – jednoizbový, 8. NP – návrh na pridelenie Anna Trnková. 
Vdova, ktorá žije dlhodobo v podnájme spoločne so synom. Nakoľko bytový  dom  na 
Podjavorinskej ulici zmenil majiteľa, menovaná sa obáva o ďalšie zotrvanie v uvedenom
podnájme.  
Hlasovanie – všetci prítomní hlasovali za schválenie predloženého návrhu.

Okružná ulica č. 2984, byt č. 25- jednoizbový, 6.NP- návrh na pridelenie Mitka Jozef.
V žiadosti uvádza, že je momentálne v rozvodovom konaní. Byt, ktorý  doposiaľ užíval 
spoločne s manželkou je v jej výlučnom vlastníctve. Nakoľko nemá prostriedky na 
zabezpečenie vlastného bývania, žiada o pridelenie nájomného bytu.   
Hlasovanie – všetci prítomní hlasovali za schválenie predloženého návrhu.
 
Ulica 17. novembra 2700, byt č. 4 - jednoizbový, 1.NP – návrh na pridelenie Lysíková
Anna. Invalidná dôchodkyňa v podnájme do bytu chce ísť s 2 synmi.
Hlasovanie – všetci prítomní hlasovali za schválenie predloženého návrhu.

K bodu 3:
V rôznom sa prítomní informovali o situácii na Moyzesovej ulici 1917 a taktiež o bytovom 
dome na Májovej ulici.



Bytový dom na Májovej ulici z ktorého boli vysťahovaní neprispôsobiví občania je naďalej 
vo vlastníctve mesta Čadca a je ponúkaný na odpredaj. Cena za ktorú mesto chce odpredať je 
stanovená na základe znaleckého posudku a schválená mestským zastupiteľstvom.
Na Moyzesovej ulici naďalej platí stav, že neplatiči sú postupne vysťahovávaní a voľné byty 
nie sú prideľované novým nájomníkom. Pokiaľ by mali byť byty  prideľované novým 
nájomníkom, boli by potrebné značné finančné prostriedky na ich rekonštrukciu.  

Po zodpovedaní dotazov predseda komisie ukončil rokovanie. 

Zapísala Ing. Cvečková                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


