
                                                             Z á z n a m 
           zo zasadnutia sociálno-zdravotnej a bytovej komisie pri MZ Čadca, ktoré sa
                                               uskutočnilo dňa 23.10.2012
___________________________________________________________________________

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

K bodu 1: 

Rokovanie komisie otvoril a všetkých prítomných privítal predseda komisie, Ing. Milan Liščák.  
Skonštatoval, že na rokovaní komisie je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie a teda komisia 
je uznášaniaschopná.

Zároveň prečítal program rokovania, ktorý všetci prítomní členovia jednohlasne schválili. 

K bodu 2: 

VZN o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia za opatrovateľskú službu. Toto VZN 
bolo naposledy novelizované v máji 2012, nakoľko bolo potrebné stanoviť v zmysle zákona 
o sociálnych službách úhradu vo výške 50% EON za jej poskytovanie. Nakoľko od 1.7.2012 bol 
novelizovaný zákon o sociálnych službách v tom zmysle, že nebolo potrebné stanovovať úhradu vo 
výške 50% EON, mesto sa vrátilo k pôvodnej úhrade 0,80 € na hodinu jej poskytovania denne ( bez 
nutnosti poskytovania zliav ).  Iná zmena sa tohto VZN netýkala. Celý  návrh je súčasťou tejto 
zápisnice a je zverejnený na stránke mesta Čadca v návrhoch VZN, po schválení bude zverejnený ako 
schválené VZN. Bolo doporučené schváliť VZN v mestskej rade aj mestskom zastupiteľstve.

ZA:  všetkých 9 členov komisie

PROTI:  0

ZDRŽAL SA: 0

K bodu 3: 

Situácia pri prideľovaní bytov je momentálne v meste Čadca taká, že nevyhnutné prípady rieši mesto 
Čadca priebežne. Stále máme voľné dva suterénne dvojizbové byty, ktoré budú k dispozícii pri riešení 
akútnych prípadov, často aj ako dočasné riešenie bytovej otázky. Pri prideľovaní bytov je rozhodujúci 
poradovník, avšak žiadatelia častokrát  nechcú prideliť byt  okamžite, ale požadujú ponechať žiadosť 
v poradovníku  Pri prideľovaní bytu zohráva úlohu aj príjmová situácia žiadateľov, a to že v zmysle 
zákona nemôžu mať vyšší príjem ako je trojnásobok sumy životného minima, avšak príjem na druhej 
strane musí byť dostatočný na zaplatenie nájmu a služieb spojených s bývaním.

Pridelenie voľných nájomných bytov:

Okružná ul. 2984, jednoizbový byt, druhé nadzemné podlažie – návrh na pridelenie Tibor Piňo.

Okružná ul. 2984, jednoizbový byt, 5.NP – návrh na pridelenie – Ján Legerský.



Ako náhradníci v prípade že nebude uzatvorená nájomná zmluva boli stanovení nasledovní žiadatelia:

Ondrej Koleno, Mária Všňáková, Lukáš Pišček, Erik Kajanek

Okružná ul. č. 2984, dvojizbový byt, 7. NP – návrh na pridelenie bytu Marián Kucharčík. 

Uznesenie č. 8: Všetci prítomní členovia komisie súhlasili s uvedeným návrhom na pridelenie bytov, 
aj s navrhovanými náhradníkmi.

K bodu 3: 

V rôznom informovala Ing. Cvečková, tajomníčka komisie s aktivitami, ktoré boli uskutočnené pre 
seniorov mesta v októbri, mesiaci úcty k starším. Informovala o uskutočnenom športovom podujatí – 
stolnotenisový  turnaj seniorov o pohár Primátora mesta Čadca, SENIOR PÁRTY – kultúrno-
spoločenské stretnutie seniorov mesta, ktorého sa zúčastnilo cca 180 seniorov. Bol pre nich pripravený 
kultúrny program a posedenie pri hudbe spolu  s občerstvením. Taktiež sa zúčastnia zástupcovia mesta 
na gratulácii jubilantom, ktorí sú členmi JDS. Následne ešte bude pripravené aj stretnutie najstarších 
obyvateľov mesta – jubilantov v obradnej miestnosti mestského úradu spolu s primátorom mesta. 

K bodu 4:  

Na záver sa predseda komisie, Ing. Milan Liščák poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie 
a táto bola ukončená.

Zapísala: Ing. Cvečková dňa 29.10.2012


