
Zápisnica, 
napísaná zo zasadnutia Rady seniorov v Novej Bani konanej  

dňa 09.12. 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: Ing. Mgr. Eliška Vallová :   

 
Prítomní členovia rady:  

Mária Hudecová, Božena Vančová, Kveta Číková, Anna Šedianska, Mgr. Irena 

Palajová, Mária Drevová, Natália Šimová,  Ing. Július Uhrecký, Mgr. Anna Klačková, 

Otília Víglaská, Emília Lovíšková 

 

Ospravedlnená: Ružena Gašparíková 

 

Zapisovateľka Rady seniorov: Mária Drevová 

 

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

Rady seniorov a  predstavil program v zmysle zápisnice z Rady seniorov, zo dňa 16.09.2019, 

ktorá sa konala v zasadačke Mestského úradu v Novej Bani.  

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Baňa  - Sociálny taxík  

2. Návrhy na doplnenie a zmenu Štatútu denného centra Lipa 

3. Potravinové poukazy 

4. Stravovanie pre dôchodcov 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

 

K bodu č. 1:  

Primátor mesta oboznámil prítomných členov so schváleným Všeobecne záväzným 

nariadením Mesta Nová Baňa, kde bol schválený príspevok na sociálny taxík z  rozpočtu  na 

rok 2019 v sume 7 200,- Eur, na jeden kalendárny rok. Na tento príspevok na prepravu 

sociálnym taxíkom má nárok oprávnená osoba za jeden mesiac najviac 10 prepráv,  denne je 

moţné vyuţiť dve prepravy. Zatiaľ sa vedie evidencia  pre občanov  formou kartičiek, v 

budúcnosti sa uvaţuje o elektronickej evidencii.  

 

K bodu č.2: 

Doplnenie a zmena Prevádzkového poriadku v DCS Lipa. Pán primátor navrhol prepracovať 

tento Poriadok. Nakoľko terajšia predsedníčka pani Ruţena Gašparíková končí k 31.12.2019, 

za  novú predsedníčku bola schválená pani Ing. Marta Búryová. Je potrebné prepracovať 

evidenciu členov a nové preukazy očíslovať. 

 

Zmena Štatútu Rady seniorov. Doplní sa hlasovanie – 12 členov Rady seniorov, pričom hlas 

predsedu Rady seniorov sa bude automaticky počítať za 2 hlasy. Je potrebné zmenu Štatútu 

poslať členom a odhlasovať elektronicky. 

 

 

 



K bodu č. 3: 

Potravinové poukáţky pre sociálne slabšie rodiny a dôchodcov. Mesto Nová Baňa má 

pripravených 50 kusov potravinových poukazov pre najstarších dôchodcov a 50 kusov pre 

dôchodcov, ktorí sú aktívni  a vytvárajú hodnotné veci je všetkých občanov Mesta Nová 

Baňa. Tieto poukazy budú odovzdané do Vianoc roku 2019.  

 

K bodu č. 4: 

Stravovanie pre dôchodcov je v rokovaní  a jedáleň  pri ZŠ v Novej Bani je ochotná pripraviť 

okolo 50 aţ 60 obedov pre stravníkov. Bola navrhnutá aj jedáleň pri materskej škôlke Vstup 

a Domov dôchodcov v Novej Bani. Rozvoz obedov bude zabezpečený prostredníctvom 

Červeného kríţa v spolupráci z Mestom Nová Baňa. 

 

K bodu č. 5 - Rôzne: 

Primátor mesta informoval o moţnom bezplatnom parkovaní v centre mesta Nová Baňa 

v trvaní 30 minút, zatiaľ to mestské zastupiteľstvo neschválilo. Mesto sa zapojilo do výzvy 

CIZS – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – s umiestneným v bývalom areály 

nemocnice. Mesto Nová Baňa urobí maximum na jeho prevádzku. 

 

Mesto chce zlepšiť a doplniť odberné miesta pre komunálny odpad. Na ulici  Nábreţná 

pristaví nový kontajner na plastový odpad. 

 

K bodu č. 6- Diskusia: 

V diskusii bolo riešené parkovanie na ulici Školská, obyvatelia nepovaţujú takéto parkovanie 

za správne, bude sa to riešiť. Odpratávanie snehu v zimnom období pri nákupnom stredisku 

Lidl a Jednota Ţarnovica je problematické, najmä pri prechode občanov. 

Primátor mesta informoval o vytvorení moţnej ľadovej plochy pre deti pri materskej škôlke 

Vstup, spolu s osvetlením a upravením vstupnej plochy pri garáţach. 

Bolo navrhnuté odstránenie veľkého výmoľu pri Jednote Ţarnovica a riešilo sa  posýpanie 

v zimnom období na odľahlých miestach príliš hrubou soľou.  

Príspevok Mesta Nová Baňa pre ubytovanie seniorov v zariadeniach pre dôchodcov, nebol 

mestom schválený.  

  

Rada seniorov sa dohodla na zasadnutí, ktoré sa bude konať dňa 20.01.2020 o 10.00 hod. 

v zasadačke MsÚ v Novej Bani.                           

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:                                                                         Schválil primátor mesta Nová Baňa: 

Mária Drevová                                                               Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

 

 
 


