Zápisnica
napísaná zo zasadnutia komisie bytovej a sociálnej pri MsZ v Novej Bani
konaného dňa 14. októbra 2019 o 14.30 hod. v kancelárii prednostky MsÚ
v Novej Bani

Prítomní členovia komisie: Maroš Marko, Anton Medveď, Ing. Jozef Štrba, Ján Psotka,
Mgr. Branislav Pirháč, MUDr. Mária Bradiaková,
Prítomný:

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

Zapisovateľka komisie:

Mgr. Ľudmila Rajnohová,

Ospravedlnení:

Marián Hudec, Bc. Alena Jobbová.

Program zasadnutia:
1. Pridelenie jednorazových dávok hmotnej núdzi – drevo
2. Informácia o poskytovanej službe – SOCIÁLNY TAXÍK
3. Informácia o personálnych zmenách MsÚ (sociálny pracovník)
4. Rôzne
Predseda komisie Maroš Marko privítal členov komisie bytovej a sociálnej pri MsZ v Novej
Bani a členov informoval o žiadostiach občanov na jednorazovú dávku - palivové drevo.
K bodu č.1.
Komisia dôkladne prehodnotila všetky doručené žiadosti občanov na jednorazové dávky
v hmotnej núdzi a navrhuje prideliť:
• Viere Mazánovej – palivové drevo,
• Emílii Škvarkovej – palivové drevo,
• Anne Raffajovej – palivové drevo,
• Ladislavovi Polcovi – palivové drevo,
• Martinovi Hupianovi – palivové drevo,
• Petrovi Hupianovi – palivové drevo.
Žiadostiam občanov Mária Horná, Dana Suchá, Erika Žigmundová, Tomáš Štrba
nevyhovujeme z dôvodu, že jednorazovú dávku poberali aj v minulých rokoch, alebo podľa
predložených dokladov na nenachádzajú v hmotnej núdzi.
Hlasovanie k bodu č.1
Prítomných

6

Za:

6

Proti:

0

Zdržalo sa:

0

K bodu č.2.
Predseda komisie informoval prítomných o prijatí Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Nová Baňa na prepravnú službu sociálny taxík a aj o záujme zo strany seniorov.
Záverečné stanovisko k bodu č.2
Komisia odporúča prednostke MsÚ spracovať analýzu využívania sociálnej služby – sociálny
taxík za 4.Q 2019 a predložiť ho komisii na januárovom zasadnutí.

K bodu č.3.
Predseda komisie vyzval prednostku MsÚ, aby informovala členov komisie o zmenách
organizačnej štruktúry MsÚ a o personálnych zmenách. Bc. Alena Jobbová je od 1.10.2019 na
dlhodobej PN, dočasne ju zastupuje Veronika Volfová (IC), ktorá študuje odbor sociálna
práca. Anna Petríková dňa 1.10.2019 ukončila pracovný pomer na Mestskom úrade v Novej
Bani.
Záverečné stanovisko k bodu č.3
Komisia odporúča prednostke MsÚ prijať zamestnanca na pracovnú pozíciu – sociálny
pracovník ktorý spĺňa kvalifikačné požiadavky podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách.
K bodu č.4.
• Predseda komisie navrhol členom hľadať možnosti výstavby novej bytovky v lokalite
Pod sekvojou, buď formou spolupráce s developerskými spoločnosťami, príp. ŠFRB.
• Ján Psotka upozornil členov na doručenie Petície na rozširovanie výstavby na Chotári
v rozpore so schváleným Územným plánom.
• Oznámenie o ukončení činnosti Materského centra Gašparko. Petra Pohorelec
navrhuje priestor odovzdať MsÚ a hračky rozdeliť pre detské organizácie v meste.
Záverečné stanovisko k bodu č.4
Komisia súhlasí s využitím možnosti výstavby novej bytovky a zároveň odporúča primátorovi
mesta urobiť prieskum záujmu občanov, na možnosť priameho odkúpenia bytov aj
s parkovacím miestom.
Doručená petícia bude pridelená podľa zákona o sťažnostiach a petíciách Mgr. Ing. Eliške
Vallovej - hlavnej kontrolórke mesta Nová Baňa na vybavenie.
Komisia odporúča riaditeľke MŠ Nábrežná Kataríne Štrbovej, aby našla z radov rodičov
možného nasledovníka neziskovej organizácie MC GAŠPARKO.

Zapísala:
Ľudmila Rajnohová

Schválil:

Maroš Marko

predseda komisie

