Zápisnica

zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Nová Baňa
zo dňa 8.4. 2022 o 14:30 hod. v zasadačke Mestského úradu v Novej Bani
Prítomní: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, Slavomír Bedenský, Ing. Lucia Beťková, Ing.
Iveta Jančeková, Ľuboš Palaj, Anna Tužinská, Mgr. Mária Falatová, Mgr. Alla Banacká, Mgr. Katarína
Štrbová, Mgr. Mária Jankoveová, Bc. Ján Ďurovský, Jozef Bóna, Natália Prandorfyová
Ospravedlnení: Ján Ševčík, Ing. Karol Tužinský, Mgr. Ľudmila Rajnohová, JUDr. Vladislav Lalka,
Maroš Marko, , MUDr. Katarína Tužinská, Mjr. Mgr. Pavel Valenta, Ing. Jozef Šmondrk, Mgr. Iveta
Lukáčová, PharmDr. Norbert Chano
Zasadnutie Krízového štábu otvoril a viedol predseda Krízového štábu mesta Nová Baňa, Mgr. MVDr.
Branislav Jaďuď, MBA.
Na začiatku stretnutia sa prerokoval stav plnenia úloh z krízové štábu zo dňa 28.3.2022.
1.
Mesto vypracuje pravidlá pomoci zo strany mesta Nová Baňa
Zodpovedný: Kancelária primátora, náčelník MsP Termín: bezodkladne
Stanoviť pravidlá pomoci bude možné po 1. kole refundácie nákladov, z čoho bude zrejmé, aké náklady
bude znášať štát a aké samospráva. Doba pomoci zo strany štátu je stanovená do 30.6.2022
a do ďalšieho obdobia bude prehodnotená.
2.
Stretnutie v kine Vatra s ľuďmi z Ukrajiny, UPSVaR a MsÚ a zamestnávateľmi.
Zodpovedný: Kancelária primátora, náčelník MsP Termín: do 15.4.2022
Stretnutie v kine Vatra bude 23.4.2022 o 10:00 hod.
3.
Stretnutie so súkromnými ubytovateľmi, primátorom, náčelníkom MsP a Ing. Beťkovou
Zodpovedný: Kancelária primátora, náčelník MsP Termín: do 15.4.2022
Stretnutie prebiehalo individuálne s ubytovateľmi počas predkladania dokladov k uplatneniu príspevku
za ubytovanie.
4.
Zoznam potravín do potravinovej banky
Zodpovedný: Kancelária primátora, náčelník MsP Termín: do 6.4.2022
Zoznam potravín je vypracovaný v spolupráci s terénnymi pracovníčkami.
5.
Stretnutie primátor mesta, náčelník MsP, Ing. Beťková a terénne pracovníčky
Zodpovedný: Kancelária primátora, náčelník MsP Termín: bezodkladne
Stretnutie prebehlo dňa 4.4.2022. Dohodnuté sú pravidelné stretnutia v skupine Ing. Beťková, Ján Ševčík
a terénne pracovníčky.
6.
Zistiť záväzné stanovisko nástupu detí do ZŠ
Zodpovedný: Terénne pracovníčky Termín: bezodkladne
Uvedené v zápise.
•

Slavomír Bedenský, zástupca náčelníka MsP informoval, že priebežne aktualizuje databázu
ľudí z Ukrajiny a ku dňu 8.4. 2022 je ubytovaných v meste Nová Baňa 154 ľudí utekajúcich
pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. Z toho 81 dospelých a 73 detí. Informoval, že
31.3.2022 prebehlo druhé kolo registrácie na príspevok v hmotnej núdzi cez UPSVaR.
Registrácia uchádzačov sa konala na MsÚ v zasadačke, tak ako prvý krát.

•

Katarína Štrbová – informovala o aktuálnom počte detí z Ukrajiny, ktoré navštevujú MŠ. Ku
dňu 8.4.2022 je to 9 detí. Požiadala terénne pracovníčky o preverenie záujmu nástupu

zostávajúcich 5 detí do MŠ. Financovanie stravovania je vyriešené prostredníctvom dotácií
z UPSVaR pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi. Doplatok 0,07€ a režijné náklady
bude hradiť mesto. Rodičia, ktorí pracujú si budú stravné hradiť v plnej výške. Školné pre deti
v hmotnej núdzi bude hradené z mestských financií. Rodičia, ktorí pracujú resp. nie sú
v hmotnej núdzi si ho budú hradiť. Stravné sa bude hradiť len za aktuálny mesiac, nie za
mesiac dopredu.
•

Primátor mesta – pani Prandorfyová preverí u pána Vozára možnosti dlhodobého ubytovania
v rekreačnom stredisku Branko.

•

Primátor mesta – informoval, že v meste Nová Baňa sú 4 objekty vyhlásené OU ZC za
núdzové ubytovanie. Po 20.4. na základe predĺženia lehoty pre núdzové ubytovanie na ďalšie
obdobie je plánované premiestnenie všetkých ľudí z Gašparka do DHZ, z dôvodu obnovenia
činnosti v DCS Lipa a Gašparko. Presťahovanie je plánované po uplynutí 50 dňovej lehoty na
núdzové ubytovanie. V DHZ boli ubytovaní občania z Ukrajiny iba jednu noc a je tam
k dispozícii kuchyňa, izba a zasadacia miestnosť. MsP a terénne pracovníčky ich upovedomia
o plánovanom sťahovaní.

•

Mgr. Mária Jankoveová informovala, že nastúpilo do školy 23 detí ku dňu 8.4.2022 je 20
detí, z dôvodu odchodu 3 detí naspäť na Ukrajinu. Najstaršie deti sú v 9. ročníku. ŠKD
navštevujú 3 deti, ktorým bude odpustená úhrada. S integráciou do školy problém nebol
a začlenili sa do kolektívu bez problémov.

•

Terénne pracovníčky sa zhodli na tom, že sa v tejto chvíli ľudia z Ukrajiny nevedia vyjadriť
ako dlho zostanú v meste.

•

Ing. Beťková informovala, že mesto Nová Baňa podalo žiadosť o príspevok na ubytovanie
pre odídencov aj v troch nájomných bytoch na ulici Pod sekvojou. Následne na základe
výmeru nájomného, ktoré poskytne MsBP, budeme preposielať nájomníkom finančné
prostriedky.

•

Primátor mesta – pokiaľ by sa uvoľnili mestské byty, môžu byť komisiou pridelené aj
ľuďom z Ukrajiny, ktorí sa chcú usadiť a dlhodobo zotrvať v Novej Bani.

•

Bc. Ján Ďurovský - wifi v knižnici a mestskom apartmáne bude zabezpečená v priebehu 15.
kalendárneho týždňa. Terénne pracovníčky tlmočili informáciu o problémoch s internetom
v Branku. Mesto bude hľadať riešenie pre zabezpečenie internetu na Branku. V DZH je
prístupné wifi pripojenie na internet.

•

Primátor mesta – Technické služby zúčtujú likvidáciu odpadu.

•

Mgr. Alla Banacká – informovala, že u pána Miziu je 7 osôb a žiada o príspevok na
stravovanie. Primátor mesta sa vyjadril, že sme im zabezpečili obedy a dočasná pomoc bude
posudzovaná individuálne, preverí možnosti finančného príspevku. Ing. Beťková informovala,
že im posiela pravidelne mäso od Poľovnej spoločnosti.

•

Primátor mesta – požiadal terénne pracovníčky o vypracovanie zoznamu ľudí z Ukrajiny,
ktorí majú záujem pracovať a zapísať aj ich preferovanú oblasť zamestnania. Uviesť, či majú
záujem nastúpiť do zamestnania ihneď.

•

Ing. Lucia Beťková - stretnutie v kine Vatra je naplánované na sobotu 23.4.2022 o 10:00.

•

Ing. Lucia Beťková – informovala o záujme dospelých ľudí z Ukrajiny o jazykový kurz
slovenského jazyka. Primátor mesta navrhol pána Uhreckého a pani Pašternákovú. Jazykové
kurzy sa začnú v dohľadnej dobe plánovať.

Úlohy vyplývajúce z krízové štábu

1. Zabezpečiť wifi v Mestskom apartmáne.

Zodpovedný: Kancelária primátora

Termín: 19.4.2022

2. Pripraviť jazykové kurzy slovenského jazyka pre dospelých.
Zodpovedný: Kancelária primátora

Termín: 29.4.2022

3. Technické služby zúčtujú likvidáciu odpadu Mestu.
Zodpovedný: Kancelária primátora

Termín: bezodkladne

4. Pomôcť s riešením pripojenia Branka k wifi a internetu.
Zodpovedný: Kancelária primátora

Termín: bezodkladne

5. Preveriť možnosti poskytovania finančného príspevku pre ľudí z Ukrajiny u pána Miziu.
Zodpovedný: Kancelária primátora

Termín: 6.5.2022

Kontakt:
predseda krízového štábu

0905 436 381

náčelník MsP zodpovedný za CO

0907 866 654

V Novej Bani, dňa 8.4. 2022
Zapísala Ing. Lucia Beťková

............................................................
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

