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

konanej dňa 3.12.2013.

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:
 l. Otvorenie
2. Pridelenie voľných nájomných bytov
3. Návrh rozpočtu na roky 2014-2016
4. Rôzne
5. 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. 3001 - 2 izbový  byt - č. 24 - 6.NP – návrh na pridelenie Škorvánek Ján . 
Ženatý l dieťa,  čakajú druhé, bývajú v podnájme.
Hlasovanie – všetci prítomní hlasovali za schválenie predloženého návrhu.
                                                 
Okružná ulica č. 3001- 2 izbový  byt - č. 4 - 1.NP- návrh na pridelenie  Stadtruckerová Júlia 
Mudr. Žijú v prenajatom dome, ktorý musia uvoľniť z dôvodu exekúcie. 
Hlasovanie – všetci prítomní hlasovali za schválenie predloženého návrhu.

Okružná ulica č. 3001- 3 izbový  byt - č. 3 - 1.NP – návrh na pridelenie  Padyšák Ján.
Slobodný s dcérou a družkou u rodičov.
Hlasovanie – všetci prítomní hlasovali za schválenie predloženého návrhu.

K bodu 3:
V návrhu rozpočtu Ing. Cvečková prebrala jednotlivé položky. Pri každej položke vysvetlila
na čo sú použité finančné prostriedky. Návrh rozpočtu je predkladaný  na úrovni 
predchádzajúceho roku. Mierne zvýšenie je na zabezpečenie opatrovateľskej služby nakoľko
zvýšenie sa prejavilo už v poslednom štvrťroku roku 2013 a na tento objem bol napočítaný
celý  rok 2014. V rozpočte na kapitole sociálne zabezpečenie sa prejaví v roku 2014 aj 
otvorenie zariadenia pre seniorov. Rozpočet tvorí prílohu tohto záznamu.



Nakoľko prítomní členovia nemali žiadne iné dotazy predseda komisie sa prítomným 
poďakoval za ich účasť na komisii a ukončil jej rokovanie.  
  
Zapísala Ing. Cvečková                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


