
Zápisnica 
 

napísaná zo zasadnutia Rady seniorov v Novej Bani konanej  

dňa 16.09. 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 Klačková, Otília Vígqlaská, Emília Lovíšková 

 

 

Zapisovateľka Rady seniorov: Mária Drevová 

 

 Primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, privítal členov Rady na 

ustanovujúcom zasadnutí a slovo odovzdal slovo predsedníčke Rady seniorov pani Márii 

Hudecovej, ktorá predstavila program v zmysle zápisnice z Rady seniorov, zo dňa 09. 09. 

2019, ktorá sa konala v priestoroch Denného centra LIPA v Novej Bani. 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Baňa – Sociálny taxík 

2. Terénna opatrovateľská služba 

3. Potravinové poukážky 

4. Rôzne 

 

K bodu č. 1 

 

Primátor mesta oboznámil prítomných členov so schváleným VZN Mesta Nová Baňa, kde bol 

schválený príspevok na sociálny taxík. Mestské zastupiteľstvo vyčlenilo z rozpočtu finančné 

prostriedky v sume 7200,- Eur, na vyuţitie sociálneho taxíka, na jeden kalendárny rok. Na 

príspevok na prepravu sociálnym taxíkom má nárok oprávnená osoba – maximálne 10 krát 

mesačne, maximálne 2 jazdy denne. Ţiadosť o zabezpečenie a poskytnutie sociálnej sluţby – 

sociálny taxík, si oprávnená osoba prevezme na MsÚ v Klientskom centre. Pani Hudecová 

Mária navrhovala vypustiť slovo sociálny, a aby tento príspevok na taxík mohli vyuţívať 

všetci dôchodcovia vo veku nad 65 rokov, okrem občanov so ZŤP, ktorí sú odkázaní na 

prepravu motorovým vozidlom a uţ poberajú príspevok na individuálnu prepravu /príspevok 

na benzín a na taxík/, z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Pán primátor sa vyjadril, ţe 

zatiaľ sa tento názov Sociálny taxík meniť nebude, ukáţe čas ako sa uplatní v praxi. 

 

K bodu č. 2 

 

Terénnu opatrovateľskú sluţbu občania Mesta Nová Baňa plne vyuţívajú, ţiadosť 

o poskytnutie opatrovateľskej sluţby si opatrovaní alebo ich príbuzní vybavia na MsÚ. 

Minimálna mzda opatrovateľky je 520,- Eur, za 8 odpracovaných hodín. 



K bodu č. 3 

 

Potravinové poukáţky pre sociálne slabšie rodiny a dôchodcov – formou poukáţky. MsZ 

vyčlenilo z rozpočtu finančné prostriedky vo výške 2500,- Eur na 1 rok. Navrhované 

vyplatenie oprávneným osobám formou poukáţky v mesiaci december pred Vianocami. 

Bolo navrhnuté, aby na potravinové poukáţky mali nárok všetci dôchodcovia, zatiaľ to nebolo 

schválené. Máme pripraviť návrh, kto by mohol mať nárok na potravinové poukáţky. 

 

K bodu č. 4 

 

Primátor mesta navrhol usporiadať prednášku formou diskusie za prítomnosti Mesta Nová 

Baňa. Členovia rady v spolupráci Mesta Nová Baňa sa dohodli usporiadať športové podujatie, 

ktoré sa uskutoční dňa 25. 08. 2020. 

Riešila sa otázka parkovania áut na ulici Školská, bude spísaná petícia proti výstavbe 

parkovacích miest. 

Bolo navrhnuté premiestniť autobusovú zastávku na Námestí sv. Alţbety, primátor vysvetlil, 

ţe je to v riešení. 

 

Rada seniorov sa dohodla na zasadnutí, ktoré sa bude konať dňa 09. 12. 2019 o 10.00 hod. 

v zasadačke MsÚ v Novej Bani. 

 

 

 

 

 

Zapísala:      Schválil: 

Mária Drevová     Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

člen Rady seniorov     primátor Mesta Nová Baňa 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


