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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
dňa 7. 6. 2012 
 
PREDMET 
Návrh Štatútu denného centra – klubu dôchodcov  
 
 
Predkladá:  prednosta Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi 
 
Spracovali:  Ing. Ľubomír Pastiran, vedúci odboru financií, školstva a sociálnych 
vecí 
   Ing. Markéta Ďuríková, vedúca oddelenia sociálnych vecí 
    
 
Prerokované:  v kolégiu primátora 
 
Podpisy: 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi schvaľuje Štatút denného centra – klubu 
dôchodcov. 

 
 
 
 



 
 

Dôvodová správa 
    
 
 
 Oddelenie sociálnych vecí predkladá na schválenie aktualizovaný Štatút denného 
centra – klubu dôchodcov z dôvodu, že  doteraz  platný  štatút  bol  vypracovaný  v zmysle 
zákona č. 195/1998  
Z. z. o sociálnej pomoci a organizačných  noriem mesta Spišská Nová Ves, ktoré už nie sú 
v platnosti. 
  
 Jednotlivé články boli prepracované podľa platného zákona o sociálnych službách č. 
448/2008 Z. z.  v  úplnom  znení,  ako  aj  platného  Organizačného poriadku  mesta  a  v  
súlade s návrhom  VZN 
č.  1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, o spôsobe a výške úhrad za sociálne 
služby. 
   
 Návrh Štatútu denného centra – klubu dôchodcov bol  prerokovaný v kolégiu 
primátora dňa 30. 4. 2012. 
 
 
 
Spišská Nová Ves 30. 5. 2012 
 
Spracovala: Ing. Markéta Ďuríková, vedúca oddelenia sociálnych vecí 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
 
ŠTATÚT DENNÉHO CENTRA – KLUBU DÔCHODCOV 
 
 
 
 
Zriaďovateľ:   Mesto Spišská Nová Ves 
 
Prevádzkovateľ:  Mestský úrad, oddelenie sociálnych vecí 
    v Spišskej Novej Vsi 
 

 
 

Článok I. 
 
 
 Zriaďovateľ vydáva štatút pre denné centrá – kluby dôchodcov na území Mesta 
Spišská Nová Ves v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách v úplnom znení. 
 
 Štatút je rámcovým právnym aktom denného centra – klubu dôchodcov. 
 
 Pre činnosť denných centier – klubov dôchodcov slúžia priestory pridelené Mestom 
Spišská Nová Ves (ďalej sa bude používať zaužívaný názov „Klub dôchodcov“). 
 
 
       Článok II. 
 
                   Poslanie klubov dôchodcov 
 
 V súčasnej dobe sú v činnosti na území mesta tri kluby dôchodcov:  
 
1. Klub dôchodcov na Levočskej ulici č. 1 
2. Klub dôchodcov na Fabiniho ulici č. 7 
3. Klub dôchodcov v mestskej časti Novoveská Huta 
 
 Poslaním klubov dôchodcov je poskytovať sociálnu službu počas dňa fyzickým 
osobám, ktoré dosiahli dôchodkový vek alebo sú poberateľmi invalidného dôchodku. 
Poskytuje sa v nich sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa kultúrna a záujmová činnosť pre 
seniorov. 
 
 
      Článok III.  
 
               Vznik a zánik členstva v klube 
 
 Členstvo v klube vzniká na základe prihlášky. Evidenciu členov klubu vedie 
samospráva klubu. Členom klubu sa môže stať každý občan, ktorý dosiahol dôchodkový vek  



 
 

alebo je poberateľom invalidného dôchodku a má trvalý pobyt v meste Spišská Nová Ves. 
Výnimku pre prijatie za člena klubu v prípade osobitného zreteľa udeľuje samospráva klubu 
a schvaľuje najbližšia členská schôdza. Členovi klubu sa vyhotoví členský preukaz. 
 
 K zániku členstva v klube dochádza: 
 
a) dobrovoľným vystúpením, 
b) vylúčením (ak svojím nevhodným konaním člen hrubo poruší zásady Klubového poriadku 
alebo nedodržiava zásadné uznesenia členskej schôdze), 
c) úmrtím. 
 
 
      Článok IV. 
 
      Práva a povinnosti členov klubu 
 
1. Každý člen klubu má rovnaké práva a povinnosti: 
 
-  právo využívať všetky výhody vyplývajúce z členstva v klube, 
 
-  právo voliť členov samosprávy klubu a byť zvolený za jej člena, 
 
- zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných klubom a v prevádzkovej dobe využívať 
miestnosti klubu a jeho zariadenie, 
 
-  zúčastňovať sa na členskej schôdzi klubu, 
 
-  podávať návrhy, podnety, pripomienky k činnosti klubu, 
 
-  dodržiavať  ustanovenia Klubového poriadku. 
 
 
 

Článok V. 
 
                             Činnosť klubov dôchodcov 
 
 Činnosť klubov dôchodcov sa zameriava hlavne na: 
 
1. poskytovanie sociálneho poradenstva prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí 
Mestského   úradu, 
2.  zapájanie členov do aktívnej práce v rozličných záujmových činnostiach, 
3. organizovanie kultúrnych a športových podujatí (prednášky, kultúrne posedenia, kvízy, 
súťaže, návštevy divadla, kina, športové akcie a pod.), 
4. účasť na  oslavách v meste pri príležitosti štátnych sviatkov, pamätných dní, výročí a pod., 
5. organizovanie poznávacích zájazdov, vychádzok do prírody, zberu liečivých rastlín, zberu 
druhotných surovín a pod. 
6. spolupráca s inými klubmi dôchodcov na území mesta, záujmovými združeniami 
a organizáciami tretieho sektora podľa vzájomnej dohody. 
 



 
 

      
Článok VI. 

 
          Členská schôdza 
 
 Členskú schôdzu zvoláva predseda samosprávy spravidla raz ročne tak, aby sa 
uskutočnila najneskôr do konca februára. Na tejto členskej schôdzi sa  hodnotí činnosť klubu 
za predchádzajúci kalendárny rok. Predseda samosprávy na návrh členov samosprávy alebo 
jednej tretiny členov klubu, ak o to požiadajú písomne, môže zvolať aj mimoriadnu schôdzu. 
 
 Členská schôdza: 
 
- volí samosprávu klubu (spravidla 5 až 7-člennú) a 3-člennú revíznu komisiu na obdobie 
dvoch rokov,  
- schvaľuje plán činnosti klubu, 
- schvaľuje plán finančného hospodárenia, 
- schvaľuje správu o činnosti klubu a správu o finančnom hospodárení, 
- schvaľuje výšku členského príspevku, 
- schvaľuje prevádzkovú dobu klubu, 
- uznáša sa na opatreniach na zlepšenie činnosti klubu a na odstránení zistených nedostatkov. 
 
 Členská schôdza rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov. Z rokovania členskej 
schôdze sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíše predseda klubu a overia ju dvaja zvolení 
členovia klubu. Zápisnicu doručí predseda samosprávy na Mestský úrad – oddelenie 
sociálnych vecí. 
 
 
      Článok VII. 
 
         Samospráva klubu 
 
 Členovia samosprávy zvolení členskou schôdzou si volia predsedu, podpredsedu 
a hospodára, prípadne ďalšie dohodnuté funkcie. Predseda samosprávy zastupuje klub 
navonok. Povinnosťou samosprávy je organizovať činnosť klubu. Jednotlivých členov 
samosprávy môže členská schôdza v priebehu volebného obdobia odvolať v prípade, že svoju 
činnosť vykonávajú v rozpore so Štatútom klubu alebo z dôvodu ich nečinnosti, a na ich 
miesto zvoliť nových členov. 
 
 Revízna komisia je poradný a kontrolný orgán klubu. Na jej čele je predseda, ktorého 
si volia členovia revíznej komisie.  
 
 
      Článok VIII. 
 
       Zásady finančného hospodárenia 
 
 Mesto vytvára podmienky pre činnosť klubov poskytnutím priestorov pre umiestnenie 
klubov a financuje v súlade so zákonnými normami, v zmysle platnej rozpočtovej skladby 
a podľa schváleného rozpočtu na príslušný rok najmä: 
- náklady na energie (kúrenie, el. energiu, vodné, stočné), 



 
 

- náklady na materiálno-technické vybavenie, 
- náklady na opravy a údržbu, 
- náklady na drobný nákup (napr. čistiace a hygienické prostriedky), 
- náklady na prepravné pri organizovaní zájazdov, 
- ďalšie náklady spojené s činnosťou klubu (kultúrne, športové a spoločenské podujatia, 
výročná členská schôdza a pod.). 
 
 Kontrolu dodržiavania hospodárenia klubov v zmysle schváleného rozpočtu vykonáva 
Mestský úrad, oddelenie sociálnych vecí. 
 
 
      Článok IX. 
 
              Záverečné ustanovenia 
 
 Tento štatút je záväzný pre všetkých členov klubu. Zmeny a doplnky schvaľuje 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Spišská Nová Ves. 
 
 Mestský úrad vydáva pre všetky tri kluby dôchodcov Klubový poriadok, ktorý 
schvaľuje  primátor  mesta  a tento  je  záväzný  pre  všetkých  členov a návštevníkov klubu. 
Za jeho dodržiavanie zodpovedá samospráva klubu. 
 
 
      Článok X. 
 
      Účinnosť 
 
 Tento štatút bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Spišská Nová 
Ves č. .........  dňa 7. 6. 2012 a nadobúda účinnosť dňom 1. 7. 2012. 
 
 Štatút a domový poriadok, schválený uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta 
Spišská Nová Ves č. 36 zo dňa 6. 3 2003, sa ruší. 
 
 
 
  
  
        PhDr. Ján Volný, PhD. 
             primátor mesta 
 


