Rada seniorov pri Mestskom úrade v Novej Bani

Zápisnica
z rokovania Rady, konaného dňa 29. 6. 2021 v zasadačke Mestského úradu Nová Baňa.

Prítomní: primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, Ing. Mgr. Eliška Vallová,
sociálny

pracovník
Členovia rady: Mária Hudecová, Kvetá Číková, Anna Šedianska, Otília

Víglaská,
Mgr. Irena Palajová, Ing. Marta Búryová, Emília Lovíšková, Ing.

Július
Uhrecký, Mgr. Anna Klačková

Ospravedlnení: Božena Vančová, Mária Drevová, Natália Šímová

Program rokovania:
1. Výročné členské schôdze - termíny, program

2. Činnosť Rady seniorov do konca roka 2021
3. Vyhliadka na rok 2022

4. Rôzne
5. Diskusia

Rokovanie Rady viedla predsedníčka Rady seniorov p. Mária Hudecová.
K bodu 1.

Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov sa bude konať dňa 26. 8. 2021, Zdravotne
postihnutých dňa 10. 9. 2021 a Denného centra seniorov "Lipa" dňa 7. decembra 2021 v
Kine Vatra.

K bodu 2.
Ďalší termín zasadnutia Rady seniorov bol stanovený na 4. 10. 2021.

Predsedníčka Rady seniorov navrhla činnosť do konca roka 2021:
- spolupráca s CVČ pri akciách s deťmi /pohostenie detí pri akciách/.
- spolupráca s TS - starostlivosť o zeleň mesta.

- spolupráca s Mládežníckym parlamentom pri separovaní odpadu. Mgr. Jauschová
vypracovala tabuľku pre triedenie kuchynského odpadu. Navrhuje sa priebežne
informovať občanov o triedení odpadu aj prostredníctvom Novobanských novín,
sledovať štatistiku o úsporách nákladov na triedenie. Mesto bude zabezpečovať
potrebnú osvetu, aby sa správne triedilo. Uvažuje sa na sídliskách v meste zaviesť
čipové karty na vstup do stojísk kontajnerov.

- spolupráca s Mestskou políciou pri zabezpečení návštevy výhľadne ”Háj"členmi DCS
"Lipa”.
- tento rok sa uskutoční otvorenie baníckeho chodníka, trasa A.

K bodu 3.
- oživiť spoluprácu s Chorvátmi aj s Mimoňom /ČR/ pri zabezpečovaní rekreácie a
návštev.
- na trhovisku zabudovať premietaciu techniku a tak informovať občanov o činnosti v
meste.
K bodu 4.
- v rámci sociálnej politiky sa navrhujú zľavy na kultúrne a športové podujatia, WC pre
ŤZP.
- žiada sa zvýšiť starostlivosť o cintorín, jeho rozšírenie, v meste je záujem aj o urnovú
stenu.

- v septembri by mal v meste vzniknúť sociálny podnik, ktorý bude zastrešovať určité
práce.
- zvyšuje sa množstvo neobhospodarovaných poľnohospodárskych majetkov, o ktoré sa
nikto nestará.

- doporučuje sa prehodnotiť opatrovateľskú službu a využívanie sociálneho taxíka.

- uvažuje sa v rámci sociálnej politiky zlúčenie výhod do ročného príspevku pre všetkých
seniorov v meste.
K bodu 5.

- Fakľový sprievod sa uskutoční 24. 7. 2021,
účastníkov faklového sprievodu.

zabezpečiť miesta na sedenie pre

- Dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri akciách, najmä pri cestovaní autobusom.
Nezaočkovaný účastník by mal predložiť 24 hod. test o negativite.

- Cesta na Drozdovo, ktorá bola zničená po dažďoch, je v riešení.
- Mesto v spolupráci s Dr. Balážom urobilo všetko pre zabezpečenie dotácie z MZ SR pre
NsP Nová Baňa. Stúpli však ceny a preto sa predpokladá, že dotácia nebude postačovať
na plánované práce.
- Ulica Švantnerova sa bude rekonštruovať.
- V DCS "Lipa" je potrebné zabezpečiť rekonštrukciu vodovodnej siete, ktorá je
zanesená. Taktiež je potrebná aj oprava a natretie plechovej strechy na budove DCS a
altánku.

- Cez Kollárovú a Starohutskú ulicu autá jazdia veľkou rýchlosťou. Vedľa cesty nie sú
krajnice a pešo kráčať po ceste je takmer nemožné a nebezpečné.

- Členovia Rady seniorov môžu nahlásiť Ing. Vallovej sociálne odkázaných občanov, ktorí
potrebujú potravinovú pomoc.

- Členovia Rady seniorov odporúčajú poslancom Mestského zastupiteľstva zvýšenie
mesačného platu pre nášho pána primátora, pretože má menší mesačný plat ako okolití
starostovia.

- Dôchodcovia z DCS "Lipa" ďakujú pánovi primátorovi, pani prednostke, sociálnej
pracovníčke za podporu pri organizovaní akcií klubu a za ich osobnú účasť pri akciách.

Uznesenie č. 1
1. Spolupráca s CVČ - občerstvenie deťom.
T: júl, august 2021

Z: Predseda Rady

2. Mládežnícky parlament, Rada seniorov, Mgr. Jauschová - príprava osvety pri
separovaní odpadu.
T: 31.12. 2021

Z: Rada - predseda

3. V spolupráci s mestom zabezpečiť starostlivosť o kvetiny a zeleň v centre mesta.

T: 31.12. 2021

Z: Rada - predseda

Zapísala: Búryová
/

