
Zápisnica,
napísaná zo zasadnutia Rady seniorov v Novej Bani konanej 

dňal3.06.2022o 10.00 hod. v zasadačke MsÚ.

Prítomní: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
Členovia rady: Mária Hudecová, Mgr. Irena Palajová, Kvetá Číková, Božena Vančová, 

Anna Šedianska, Otília X/íglaská, Ing. Marta Búryová, Natália Šimová, 
Ing. Július Uhrecký, Emília Lovíšková, Mgr. Anna Klačková

Ospravedlnená: Ing. Mgr. Eliška Vallová,

Program: 1. Vytvorenie hlavnej náplne, cieľa a poslania Rady seniorov
2. Zmena funkcii v Rade seniorov
3. Očakávané aktivity Rady seniorov podľa požiadaviek mesta
4. SOS náramky seniorom
5. Rôzne
6. Diskusia

K bodu č.l:
Predsedníčka pani Hudecová predniesla návrh zo zasadnutia výboru RS konaného dňa 
24.03.2022.
Predbežný návrh:
-Rada seniorov sleduje a pripomienkuje čerpanie financií z podielových daní mesta pre 
seniorov v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
-Pri prevádzkovaní Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb, Moyzesova 10, Nová 
Baňa, Rada seniorov bude sledovať podmienky, pravidlá a dodržiavanie poradovníka pri 
umiestňovaní seniorov mesta. Kontrola každý polrok.
-Rada seniorov spropaguje zasadnutia Rady seniorov formou zverejnenia na vebovej 
stránke mesta, rozhlasom, vývesnou tabuľou, za účelom sprístupnenia účasti širokej 
verejnosti.
-Rada seniorov bude nápomocná pri monitorovaní seniorov, najmä jedno príjmových 
a nízkopríjmových seniorov, aby sa neocitli na okraji chudoby nie vlastnou vinou. 
Navrhnuté body boli prerokované a odhlasované.
Zároveň sa prenášajú do Štatútu rady seniorov mesta Nová Baňa do ČI. 4.
Mení sa aj názov článku 4: ČI. 4 Poslanie, ciele a pôsobnosť rady

K bodu č. 2
Tajomníčka RS Mária Drevová z rodinných dôvodov odstúpila z funkcie a jednohlasne bola 
do tejto funkcie zvolená Kvetá Číková.
RS po odhlasovaní sa doplnila o nového člena Alexandra Daniša.



K bodu č. 3
K 15. júlu 2022, každá organizácia zastúpená v RS podá písomný návrh svojich aktivít na rok 
2022 ale aj 2023, aby sa mohli zaradiť do kalendára podujatí mesta. Úloha bola 
odhlasovaná RS.
Úloha: Do 31.07.2022 odovzdať návrh podujatí MsÚ Nová Baňa

K bodu č. 4
SOS náramky seniorom Možnosť zabezpečenia si náramkov SOS cez firmu SANTEA. 
Prednášku zabezpečí firma SANTEA prostredníctvom MsÚ Nová Baňa. V mesiaci júl 2022.

K bodu č. 5
Ing. Uhrecký sa vyjadril k príspevkom na facebooku.

K bodu č.6
- pripomienky k nepokosenému cintorínu a neodpratanie pokosenej trávy
- zber papiera v meste
- rušenie potravín COOP JEDNOTA Pod Sekvojou

Najbližšie stretnutie Rady seniorov je naplánované na 05. Septembra 2022.

Zapísala: Kvetá Číková Schválili:
Mária Hudecová, predseda
Mgr. Irena Palajová, podpredseda .
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