
Z á z n a m

zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej pri MZ Čadca
konanej dňa 03. mája 2012

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny

K bodu 1: 
Rokovanie komisie otvoril a prítomných privítal predseda komisie .Ing. Milan Liščák. 
Skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná a môže rokovať o predloženom programe.

K bodu 2:  
Informatívna správa o činnosti oddelenia je súčasťou záznamu.  V správe sú rozoberané 
všetky základné činnosti oddelenia sociálnych vecí, zdravia, bývania a podnikateľskej 
činnosti. Zaoberá sa jednak činnosťou na úseku sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže, 
starostlivosťou a pomocou starším a zdravotne ťažko postihnutým občanom, zabezpečovaním 
sociálnych služieb, prideľovaním bytov a na úseku podnikateľskej činnosti eviduje 
podnikateľské subjekty, upravuje prevádzkovú dobu, vydáva individuálne licencie v zmysle 
zákona o hazardných hrách , eviduje odvody  za technické zariadenia a terminály videohier 
a pod. Všetci prítomní členovia po prejednaní správy doporučili túto predložiť na rokovanie 
MR a MZ.
Uznesenie č. 1/2012 – Komisia zobrala na vedomie predloženú správu a súhlasí s jej 
predložením na rokovanie MR a MZ.
Hlasovanie – ZA všetkých osem prítomných členov komisie.

K bodu 3: 
Informatívna správa o stave nájomných bytov v meste Čadca. Správa je taktiež  súčasťou 
záznamu komisie. Správa sa zaoberá stavom mestských nájomných bytov. Rozoberaný  je stav 
po jednotlivých bytových domoch. Dlžné pohľadávky, počet súdnych konaní na vypratanie 
bytu a pod.
Uznesenie č. 2/2012 - Komisia zobrala na vedomie predloženú správu a súhlasí s jej 
predložením na rokovanie MR a MZ.
Hlasovanie – ZA všetkých osem prítomných členov komisie.

K bodu 4:
Návrh VZN o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady  a spôsobe platenia úhrady za 
opatrovateľskú službu.       Opatrovateľská služba je poskytovaná v zmysle zákona č. 
448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom 
znení. Za sociálnu službu platí klient podľa zákona úhradu. Úhradu za poskytovanie 
opatrovateľskej služby si v zmysle §72 ods.2 citovaného zákona určí príslušné mesto svojim 
všeobecne záväzným nariadením. Od 15.07.2011 bola všeobecne záväzným nariadením č. 
88/2011 určená výška úhrady 0,80 € za jednu hodinu denne.
       V roku 2011bola opatrovateľská služba poskytovaná cca 95-97 osobám. Túto službu im 
poskytovalo 75 opatrovateliek, ktoré sú s Mestom Čadca v pracovnoprávnom vzťahu 



a poskytujú službu občanovi väčšinou na skrátený pracovný  úväzok. Úhrada od opatrovaných 
predstavovala v roku 2011  sumu 31 360,- €.
        Od 1.3.2012 je v platnosti novelizácia zákona o sociálnych službách a v zmysle §72 ods.
2 si mesto určuje sumu úhrady za sociálnu službu tak, aby úhrada za túto službu bola 
najmenej vo výške 50% ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním 
tejto sociálnej služby. Čo patrí do ekonomicky oprávnených nákladov na poskytovanie 
sociálnych služieb upravuje §72 ods.5.
         V prípade opatrovateľskej služby poskytovanej Mestom Čadca sú to mzdy, platy 
a ostatné osobné vyrovnania a poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné 
poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie pracovníkov opatrovateľskej služby 
a posudkového lekára za predchádzajúci rozpočtový rok, v prepočte na 1 hodinu opatrovania. 
         Mesto je povinné určiť si vo všeobecne záväznom nariadení sumu úhrady najneskôr do 
30.júna 2012.
50% nákladov na jednu hodinu predstavuje sumu           1,53 €     
       Vzhľadom k tomu, že úhrada v uvedenej výške by bola pre väčšinu zdravotne ťažko 
postihnutých občanov, odkázaných na opatrovateľskú službu likvidačná, mesto navrhuje 
zníženie úhrady u občanov s príjmom do 500,- €, resp. do 850,- € pri  spoločne 
posudzovaných osobách. 
Uznesenie č. 3/2012 - Komisia odporučila  správu predložiť na rokovanie MR a MZ schváliť 
v uvedenom znení.
Hlasovanie – ZA všetkých osem prítomných členov komisie.

K bodu 5:
Návrh na pridelenie voľných bytov.
Okružná 2981, jednoizbový byt, 7. NP – návrh na pridelenie Korená Irena.
Okružná 2984, dvojizbový  byt, 7. NP – návrh na pridelenie Michaela Badurová  - výmena 
bytu z prízemného podlažia. Tento byt sa bude opravovať, po oprave sa pridelí.
Okružná 2984, jednoizbový byt, 1. NP – návrh na pridelenie Juraj Habás
Uznesenie č. 4/2012 – Komisia súhlasila s predloženým návrhom na pridelenie voľných 
bytov. ZA uvedený návrh hlasovali všetci prítomní poslanci. 

Zapísala:  Ing. Cvečková


