
 

Zápisnica, 
napísaná zo zasadnutia Rady seniorov v Novej Bani konanej  
dňa 13.05. 2019 o 10.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani. 

 
 

Primátor mesta:                        Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA:  
Prednostka Msú:                      Mgr. Ľudmila Rajnohová:   
Referent pre sociálne veci:      Bc. Alena Jobbová:   
 
Prítomní členovia rady:  
Mária Hudecová, Božena Vančová, Kveta Číková, Anna Šedianska, Mgr. Irena 
Palajová, Mária Drevová, Natália Šimová, Ružena Gašparíková, Ing. Július Uhrecký, 
Mgr. Anna Kla čková, Otília Víglaská, Emília Lovíšková 
 
 
Zapisovateľka Rady seniorov: Mária Drevová 
 
 Primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, privítal členov Rady na 
ustanovujúcom zasadnutí a predstavil program. 
 

1. Štatút Denného centra seniorov Lipa  
2. Sociálny Taxik  
3. Potravinové poukážky 
4. Terénna opatrovateľská služba 
5. Pohybová opatrovateľská služba 
6. Výdaj obedov ŠJ ZŠ J. Zemana 
7. Rôzne 

 
K bodu č. 1:  
Primátor mesta oboznámil prítomných členov so  štatútom  Denného centra seniorov „LIPA“ 
a navrhol  jeho pripomienkovanie a doplnenie dodatkom, podľa jednotlivých článkov.  
 
K bodu č.2: 
Pán Bóna predniesol návrhy na využitie sociálneho taxika pre seniorov, ktorí sú mobilní alebo 
imobilní. 
Zdravotne ťažko postihnutí  / ZŤP / - majú príspevok z úradu práce a sociálnych vecí.  
Stanovenie hranice veku - navrhovaná hranica nad 65 rokov. 
Navrhovaný príspevok na prepravu sociálnym taxikom bude stanovený  od výšky dôchodku - 
do 400,- Eur, príspevok bude hradený čiastočne MsÚ Nová Baňa. 
Forma platby – navrhnuté kartičky.  
 
K bodu č. 3: 
Potravinové poukážky pre sociálne slabšie rodiny a dôchodcov – formou poukážky. 
Navrhovaná hodnota poukážky je 20,- Eur. 
 
 
 
 



K bodu č. 4 a 5: 
Terénna a pobytová opatrovateľská služba – finančne zvýhodniť opatrovateľky, ktoré sa 
starajú o ťažko zdravotne postihnutých a imobilných pacientov. Navrhovaná forma 
zvýhodnenia – príplatky za sťaženú prácu.   
 
K bodu č. 6: 
Primátor mesta informoval radu o možnosti zabezpečenia stravovania pre seniorov - rozvoz a 
výdaj obedov zo ZŠ J. Zemana s príspevkom MsÚ Nová Baňa. 
 
K bodu č. 7:  
Rôzne: Zapojenie počítačovej siete pre 2 počítače, do Denného centra Lipa Nová Baňa. 
Návrh na zriadenie domu alebo zariadenia opatrovateľskej starostlivosti. 
Zmena upratovačky v Dennom centre Lipa Nová Baňa, návrh kto by to robil a finančné 
ohodnotenie zvýšiť – suma 2.989,- Eura za 1 hodinu.  
Denné centrum Lipa Nová Baňa využiť pre všetkých obyvateľov  Novej Bani - prihlášky 
môže podať každý kto dovŕši  dôchodkový vek..  
Organizačný a prevádzkový poriadok denného centra – výročná členská schôdza 1 x za rok. 
Navrhnutá komunikácia  pre služby seniorov cez  sociálne poradenstvo, prednášky, semináre, 
workshopy a  Novobanské noviny. 
 
Rada seniorov sa dohodla na zasadnutí, ktoré sa bude konať dňa 24.06.2019 o 10.00 hod. 
v zasadačke MsÚ v Novej Bani.                           

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:                                                                         Schválil primátor mesta Nová Baňa: 
Mária Drevová                                                               Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 
 
 


