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

konanej dňa 18.9.2013.

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 - 1 izbový byt č. 31 - 8. NP – návrh na pridelenie  Baloga Ivan. 
Slobodný  doposiaľ býval s rodičmi. 
Hlasovanie – všetci prítomní hlasovali za schválenie predloženého návrhu.

Okružná ulica č. 2984 - 1 izbový byt  č. 17-  4. NP -návrh na pridelenie Kulová Miroslava.
Žiadateľka  prišla v priebehu jedného roka o oboch rodičov. Spoločne s mladším bratom
zostali bývať v byte rodičov na ktorom bolo záložné právo viacerých exekútorov.
  
Okružná ulica č. 2981 - 2 izbový byt č. 12 -  3.NP – návrh na pridelenie Cyprich Radoslav. 
Manželia 1 dieťa v podnájme.
Hlasovanie – všetci prítomní hlasovali za schválenie predloženého návrhu.

Okružná ulica č. 3001 - 2 izbový  byt  č. 21 - 5.NP – návrh na pridelenie Pastorek Ľudovít.
Ženatý 2 deti, u rodičov v dome 3 rodiny , nezhody.
Hlasovanie – všetci prítomní hlasovali za schválenie predloženého návrhu.

Okružná ulica  č. 3001-  3 izbový byt   č. 22 -5. NP- návrh na pridelenie Bukovinský Anton.     
Slobodný s priateľkou a 2 deťmi v podnájme.
Hlasovanie – všetci prítomní hlasovali za schválenie predloženého návrhu.



Okružná ulica č. 3001- 3 izbový  byt  č. 14 - 3. NP –návrh na pridelenie  Ondriš Ľubomír. 
Výmena z 2 za 3 – manželia 3 deti, čakajú štvrté dieťa. 
Hlasovanie – všetci prítomní hlasovali za schválenie predloženého návrhu.

Okružná ulica č. 3001-  2 izbový  byt   č. 33 -  8. NP – návrh na pridelenie  Šenfeldová Renáta 
Slobodná s matkou a 3-mi súrodencami v podnájme. 
Hlasovanie – všetci prítomní hlasovali za schválenie predloženého návrhu.

K bodu 3:  
V rôznom sa členovia komisie opätovne zaoberali situáciou na Moyzesovej ulici 1917.
Poslanec JUDr. Ing. Vražel Jozef  kritizoval neriešenie situácie v uvedenom bytovom
dome. Mesto malo podľa neho mať pripravené riešenie náhradného ubytovania pre
rodiny, ktoré majú byť vysťahované. Mesto malo využiť možnosti poskytovania dotácie
a úveru na vytvorenie sociálneho bývania pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov.
Taktiež sa poslanec zaujímal o projekt zariadenia pre seniorov na ulici A. Hlinku.
Zariadenie pre seniorov s kapacitou 50 klientov by malo byť dokončené a dané
do prevádzky koncom roka 2014.   

Prítomní členovia nemali žiadne iné dotazy preto predseda komisie sa prítomným poďakoval 
za ich účasť na komisii a ukončil jej rokovanie.  

Zapísala Ing. Cvečková                      


