Zápisn

Rada seniorov pri Mestskom úrade v Novej Bani

Zápisnica
z rokovania Rady, konaného dňa 4.10. 2021 v zasadačke Mestského úradu Nová Baňa.

Prítomní: primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,

Členovia rady: Mária Hudecová, Kvetoslava Číková, Anna Šedianska, Otília Víglaská,
Mgr. Irena Palajová, Ing. Marta Búryová, Emília Lovíšková, Natália Šimová, Ing. Július Uhrecký,
Mgr. Anna Klačková,

Ospravedlnení: Božena Vančová, Mária Drevová,

Program rokovania:
1. Vyhodnotenie prijatých uznesení z Rady seniorov zo dňa 29. 6. 2021
2. Sociálny podnik/zriaďovateľ, poslanie, činnosť, pod koho bude patriť/
3. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb - informácia o zámere

4. Cintorín mesta - príprava k Pamiatke zosnulých, videoprojekcia pred obradom
5. Október - Mesiac úcty k starším - návrh na program do mestského rozhlasu
6. Rôzne - družba s maďarským mestom /návrh/
- starostlivosť o zeleň v meste
- spolupráca s Mládežníckym parlamentom mesta
- stravovanie seniorov
- Zbor pre občianske záležitosti

7. Diskusia

Rokovanie Rady viedla predsedníčka Rady seniorov Mária Hudecová

K bodu 1.

- Uznesenie č. 1 - splnené v termíne,
- Uznesenie č. 2 - splnené čiastočne, dňa 26.08.2021 Mgr. Jauschová v kine Vatra prítomných
oboznámila s triedením komunálneho odpadu v meste. Boli odovzdané aktuálne letáky a
plastové vrecká na triedenie kuchynského odpadu. Od 01.09.2021 je gestorom Mládežníckeho
parlamentu Ing. Lucia Beťková, bola oslovená o spoluprácu.

- Uynesenie č.3 - rieši sa, mesto uzavrelo dohodu o pracovnej činnosti s pánom Segéňom, už
sa vymenila zeleň v parku na Nám. Slobody, menovaný sa bude starať o zeleň v centre mesta.
K bodu 2.
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 22. 9. 2021 bola schválená Zakladateľská listina
integračného podniku. Následne sa uskutoční výberové konanie na konateľa Sociálneho
podniku, s.r.o. Sociálny podnik bude spolupracovať s Technickými službami mesta Nová Baňa
a prevezme časť ich činností /starostlivosť o zeleň, upratovanie mesta, opatrovateľská služba a
pod./. V podniku by malo pracovať minimálne 30 % znevýhodnených osôb zo všetkého počtu
zamestnancov. Predpokladá sa, že činnosť Sociálneho podniku bude zahájená k 1.1. 2022.

K bodu 3.
V mesiaci september 2021 zasadala sociálna komisia pri MsÚ. Ďalšie konanie sa posunulo z
dôvodu neprítomnosti Ing. Vallovej/PN/. Uvažuje sa o uskutočnení obhliadok iných
podobných zariadení. V podstate sú dve možnosti rozšírenia Domova dôchodcov a sociálnych
služieb zvýšením kapacity o cca 20 lôžok, a to realizácia formou zapojenia investorov alebo
získanie finančných prostriedkov z Európskych fondov. Pri riešní tejto problematiky je
potrebné aby poslanci zvážili skutočnosť, že rozhodujú pre seba a ich deti s uvedomením si,
že sú tzv. "HUSÁKOVE DETI" a takýchto zariadení v meste bude potrebné oveľa, oveľa viac,
nie iba súkromných.

K bodu 4.

Cintorín v meste sa ide rozširovať. Stred cintorína je stará časť, ktorá sa veľmi ťažko
obhospodaruje. K sviatku Pamiatky zosnulých bude potrebné upratať celý cintorín, pokosené
seno vyhrabať. Ďalej sa doporučuje počas sviatku spríjemniť prostredie vhodnou tichou
hudbou. Do budúcna by bolo vhodné vyhotoviť na ploche pred Domom smútku prekryté
sedenie pre zúčastnených na pohrebe. Doporučuje sa vytvorenie videoprojekcie pred
obradom, podľa požiadavky pozostalých.
V cintoríne je možnosť využívania služby starostlivosti o hroby za 5.- Eur mesačne/jeden
hrob/.

K bodu 5.
Mesto má zakúpené 1500 pohľadníc pre seniorov, ktoré sa budú v priebehu mesiaca
distribuovať. Doporučuje sa v Mestskom rozhlase uskutočniť reláciu k úcte starším - pásmo,

ktoré by pozostávalo z príhovoru pána primátora, básne, spevu, hry na hudobný nástroj a
pod., do ktorého by sa mohli zapojiť zariadenia mesta /MŠ, ZŠ, ZUŠ a pod./
K bodu 6.
Stravovanie seniorov - mesto dlhšiu dobu uvažuje nad riešením tejto problematiky. Väčšina
občanov, ktorí potrebujú túto pomoc, tak sa v súčasnosti stravujú v rôznych zriadeniach.
Doporučujeme osloviť výdajcov stravy, aby dali svoje ponuky pre seniorov do Novobanských
novín, s cenou jedla, kontaktom na zariadenie, možnosti objednania a čas donášky jedla.
Členovia rady seniorov doporučujú ZPOZ-u, aby sa väčšia pozornosť venovala občanom, ktorí
pre mesto urobili kus práce, pri ich životných jubileách a pri úmrtiach. Doporučuje sa obnoviť
informovať občanov o jubilantoch v Novobanských novinách, so súhlasom menovaných, aby
sa dodržal zákon.

Rada seniorov doporučuje nadviazať spoluprácu s niektorým mestom na Morave. Doporučuje
sa hľadať vhodné mestá, ktoré sú primerane veľkosťou nášmu mestu.

Rôzne:
- členské schôdze ZO JDS, SZZP sa konali podľa plánu,

- na školskom ihrisku je poškodený plot a občania tam chodia venčiť psov,

- na Vŕškoch sú ulice zašpinené od psích exkrementov, niektorí psy znepríjemňujú život
ostatným občanom,
- v budove bývalej pošty sa vytvára kolónia z asociálov, doporučujeme osloviť majiteľa
budovy,

- diviaky sa tlačia do záhrad a dvorov a ničia súkromný majetok a úrodu,
- nad Zlatým bažantom nie je dokončené okolo budovy KORD upratanie priestorov,
- CIZS v priestoroch Novobanskej nemocnice sa čaká, mesto fa uhradilo, pozvalo
vicepremierku Remišovú, ale zatiaľ sa veci nepohli ďalej,

- Mesto dalo navŕtať nový vodárenský zdroj, ale V.Lehota je proti, boja sa, že oni prídu o vodu,
- je potrebné riešiť parkovanie na cestách /Švantnerová a iné/

- želeničné nástupište v meste je jedno z najhorších v okolí,
- pochvala a poďakovanie obyvateľom bytoviek, ktorí vysadili kvety, kríky a o ich starostlivosť,
nad parkoviskom ul. Školská sa môže vysadiť pás levandule,
- skrášľovanie sídlisk, mesto poskytne materiál /mini golf, dopravné ihrisko,/ na ul. Nábrežná

- cesta od kostola je zničená, je potrebné ju opraviť,

- zasadnutie Rady seniorov 13.12.2021 o 10.00 hod.

Uznesenie:
1. Spolupráca s Mládežníckym
komunálneho odpadu.

T: december 2021

parlamentom

v

oblasti

skvalitnenia

triedenia

Z: predseda

2. Dohodnúť spoluprácu s pánom Segeňom pri sta rošt,ivosto o zeleň v meste.

T. december 2021

podpredseda x

l.

V Novej Bani, dňa 05.10.2021
Zapísala: Ing. Marta Búryová

Z: predseda

Mária Hudecová
predseda

