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

konanej dňa 12.9.2012.

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny

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. 20 – dvojizbový, 5. NP – návrh na pridelenie Rudolf Hynek, 
(výmena jednoizbového za dvojizbový byt). Menovaný  po presťahovaní uvoľní jednoizbový 
byt. 
Okružná ulica  č. 2984, byt č. 34 – dvojizbový, 8. NP – návrh na pridelenie Heglasová Dana. 
Okružná ulica č. 2984, byt č. 9 – jednoizbový  byt, 2. NP – návrh na pridelenie Poliček 
Ladislav.
Okružná ulica č. 2984, byt č. 19, jednoizbový byt, 5. NP – návrh na pridelenie Balážová 
Gabriela.
Okružná ulica č. 2984, byt č. 13, jednoizbový, 3. NP – návrh na pridelenie David Šlahař.
Ulica 17. novembra 2700 – návrh na pridelenie jednoizbového prízemného bytu pre – Jakub 
Petrulák.
Uznesenie č. 5 - Komisia súhlasí s predloženým návrhom na pridelenie dvojizbových 
a jednoizbových bytov.
Hlasovanie – všetci prítomní hlasovali za schválenie uznesenia.

Okružná ulica  č. 2984, byt č. 2 – dvojizbový, 1. PP – návrh na pridelenie Perecárová Lenka
 jedná sa o prízemný byt  
Okružná ulica č. 3001, byt č. 2 - dvojizbový byt, 1. PP – nakoľko ide o prízemný byt, 
momentálne nie je záujemca na jeho pridelenie. 
Uznesenie č. 6 – V prípade získania záujemcu o byt Okružná ulica č. 3001, byt č. 2, 
dvojizbový  byt, 1. PP a pokiaľ menovaná Perecárová Lenka  nepreberie byt Okružná ulica  č. 
2984, byt č. 2 – dvojizbový, 1. PP,  komisia splnomocňuje tajomníčku komisie predložiť 
návrh na pridelenie tohto bytu primátorovi mesta.
Hlasovanie – všetci prítomní hlasovali za schválenie uznesenia
 



Ďalej sa v tomto bode rokovalo o záujemcoch o výmenu bytov na Moyzesovej ulici. Mesto 
eviduje štyri žiadosti o výmenu bytu v rámci Moyzesovej ulice.
Eva Balážová má záujem presťahovať sa zo suterénneho jednoizbového bytu vo vchode „D“ 
do dvojizbového bytu na vyššom podlaží toho istého vchodu.
Jozefa Balážová má záujem o presťahovanie z dvojizbového bytu na 2. poschodí vo vchode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Nadežda Balážová má záujem presťahovať sa z dvojizbového bytu na 2. Poschodí vo vchode 
„B“ do trojizbového (príp. dvojizbového)  bytu vo vchode „D“.
Vlasta Strkáčová  - žiada o výmenu bytu jednoizbového suterénneho vo vchode „A“ do 
dvojizbového na 2.  poschodí vo vchode „D“.
Členovia komisie po dlhšej diskusii prijali nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 7  - Komisia doporučuje vyhovieť žiadosti iba tých nájomníkov, ktorí bývajú 
v suterénnych bytoch, avšak do bytov takej istej veľkosti  (počtu izieb).
V tomto prípade sa doporučuje vyhovieť žiadosti Evy Balážovej a Vlasty Strkáčovej, avšak 
iba v časti, týkajúcej sa výmeny bytu na vyššie podlažie.
  
Zapísala Ing. Cvečková                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


