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ŠTATÚT SENIOR DOMU  
pri Dennom centre Mestskej časti Košice - Sever 

 
 

Článok 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
Mestská časť Košice – Sever v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a v súlade so zákonom  č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a 
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov zriadila a prevádzkuje Denné centrum.  
 
V Dennom centre, ktorého súčasťou je Senior dom, sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej 
osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom. 

 
 

Článok 2 
Názov a sídlo 

 
Názov: SENIOR DOM pri Dennom centre Mestskej časti Košice – Sever (ďalej len Senior dom)  
 
Sídlo:  Obrancov mieru 2, 040 01 Košice 
 
Senior dom je zriadený na dobu neurčitú.  
  
 

 
Článok 3 

Charakter poskytovaných služieb 
 

Hlavným poslaním Senior domu ako súčasti Denného centra je podnecovať aktivitu seniorov a občanov s 
nepriaznivým zdravotným stavom, začleňovať ich do života spoločnosti a tak ich zbavovať pocitu 
osamelosti, uspokojovať ich kultúrne a spoločenské potreby a podporovať ich osobné záujmy a záľuby. 
Celá činnosť v Senior dome má povzbudzovať svojich členov k aktivite, sebarealizácii, spájať ich naďalej 
so životom mesta, prispievať k nadväzovaniu kontaktov medzi ľuďmi, vytváraniu pocitu spolupatričnosti, a 
to najmä:  

a) organizovaním podujatí, prednášok, školení a akcií pre členov  Senior domu, 
b) organizovaním podujatí smerom k verejnosti, 
c) spoluprácou členov Senior domu pri dobrovoľníckych aktivitách v prospech občanov mestskej 

časti a mesta Košice, osamelých seniorov, 
d) spoluprácou členov Senior domu  pri dobrovoľníckych aktivitách v prospech mesta alebo v 

prospech určených fyzických osôb  -  osamelých, nemocných seniorov a pod. 
e) usporiadaním špeciálnych poradenstiev (lekár, psychológ, právnik, soc. pracovník, kňaz, historik 

apod.)    
 
Forma a rozsah sociálnej služby poskytovanej v Senior dome ako súčasti Denného centra - ambulantná 
forma na určitý čas 
 
Kapacita Senior domu je cca 70 miest. 
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Článok 4 
Riadenie, organizácia a prevádzka Senior domu 

   
Senior dom ako súčasť Denného centra je zariadením Mestskej časti Košice - Sever bez právnej 
subjektivity. 
 
Prevádzku a činnosť Senior domu riadi a usmerňuje Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sever 
prostredníctvom svojich odborných oddelení – kancelárie starostu, ktorá ho bezprostredne riadi, 
a oddelenia sociálnych vecí.  
 
Prevádzka a činnosť Senior domu je financovaná z prostriedkov rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever, 
ktorý na príslušný kalendárny rok schvaľuje Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever.  
 

Chod, prevádzku, režim, programovú náplň, činnosť  a aktivity Senior domu zabezpečuje Mestská časť 
Košice – Sever.  

 
Prevádzku Senior domu personálne zabezpečuje prevádzkar Senior domu, ktorý zodpovedá za poriadok 
a čistotu v Senior dome, upratovanie priestorov, jeho otváranie a zatváranie pri stretnutiach seniorov a 
pod. 

 
 

Článok 5 
Členstvo a samospráva Senior domu  

 
Senior dom poskytuje svoje služby predovšetkým občanom s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice – 
Sever. 

Registrovaným členom Senior domu sa môže stať každý občan, ktorý má trvalý pobyt v mestskej časti 
Košice - Sever a dovŕšil dôchodkový vek, alebo je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom. 

Členstvo v Senior dome vzniká  vyplnením registračného formulára. Členstvo v Senior dome je 
dobrovoľné. Evidenciu členov Senior domu vedie MČ Košice - Sever.   

Osvedčením o členstve v Senior dome je preukaz člena Senior domu. Preukaz je majetkom Mestskej 
časti. Každý člen Senior domu je po zániku svojho členstva v Senior dome preukaz vrátiť.  

 

Členstvo v Senior dome zaniká : 

a) dobrovoľným vystúpením, ktoré sa uskutočňuje písomným vyhlásením doručeným Rade Seniorov  

b) odhlásením z trvalého pobytu  

c) úmrtím 

 
Neregistrovaným členom Senior domu  sa môže stať občan, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, alebo je 
osobou s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, nemá trvalý pobyt v 
mestskej časti Košice – Sever a vyplnil registračný formulár neregistrovaného člena.  
 
Neregistrovaný člen sa môže zúčastňovať všetkých aktivít v Senior dome mestskej časti Košice - Sever. 
Aktivity a činnosť  neregistrovaného člena Senior domu nie sú finančne podporované z rozpočtu mestskej 
časti Košice - Sever.  
 
Samosprávnym a iniciatívnym orgánom Senior domu je päťčlenná Rada seniorov, ktorá sa uznáša 
nadpolovičnou väčšinou svojich členov. Prijíma odporúčacie rozhodnutia v zásadných otázkach života 
seniorov  vzťahu k starostovi a MÚ MČ Košice - Sever.  Rada seniorov zasadá minimálne 1x za tri 
mesiace.  Rada seniorov zvoláva minimálne 1x ročne výročnú schôdzu registrovaných členov Senior 
domu písomnou pozvánkou zverejnenou v priestoroch Senior domu minimálne 10 dní pred konaním 
výročnej schôdze.  
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Členovia Rady seniorov volia zo svojich radov predsedu, ktorý je výkonným orgánom Rady seniorov.  
 
Predseda Rady Seniorov zastupuje Radu seniorov a členov Senior domu navonok v celomestskom 
rozmere, zúčastňuje sa konferencií, podujatí týkajúcich sa seniorov, podporuje informovanosť seniorov, 
zúčastňuje sa zasadaní Rady seniorov v meste Košice za seniorov Mestskej časti Košice - Sever. 
Predseda Rady seniorov zastupuje seniorov vo vzťahu k starostovi,  MÚ MČ Košice – Sever 
a prevádzkarovi Senior domu.   
  
Členov Rady seniorov volia registrovaní členovia Senior domu tajným hlasovaním spomedzi navrhnutých 
kandidátov na obdobie dvoch rokov. Členstvo v Rade seniorov zanikne odstúpením z funkcie alebo 
zánikom členstva v Senior dome.  
 
Kandidátom na funkciu člena Rady seniorov na Severe sa môže stať každý registrovaný člen Senior 
domu. Kandidátom sa stáva na základe písomného návrhu  ktoréhokoľvek registrovaného člena Senior 
domu.  
 
Na základe písomných návrhov sa zostavuje zoznam kandidátov na členov Rady seniorov na Severe,  
ktorý sa zverejňuje na stránke mestskej časti a v deň konania volieb priamo vo volebnej miestnosti.  
 
Termín volieb vyhlasuje starosta Mestskej časti Košice-Sever tak, aby sa konali v priebehu posledného 
mesiaca volebného obdobia. 
 
Právo voliť členov Rady seniorov má každý registrovaný člen Senior domu po predložení členského 
preukazu.  Pri voľbách obdrží každý registrovaný člen Senior domu hlasovací lístok s menami 
navrhovaných kandidátov.  Voľba sa uskutočňuje tajne, zakrúžkovaním jedného mena vybraného 
kandidáta a vhodením hlasovacieho lístka do urny. Neoznačené hlasovacie lístky, alebo lístky 
s označením mien viacerých, ako je počet volených kandidátov sú neplatné 
 
Členom Rady seniorov sa stáva kandidát alebo kandidáti s najvyšším počtom odovzdaných hlasov. 
Členovia Rady seniorov si zo svojich radov zvolia tajným hlasovaním svojho predsedu.  
 
 
Priebeh a výsledky volieb osvedčuje volebná komisia zložená z dvoch zástupcov miestneho úradu a troch 
zástupcov registrovaných členov Senior domu na Severe.  
 
 

Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

 
Na činnosť a prevádzku Senior domu sa vzťahujú okrem ustanovení všeobecne záväzných právnych 
predpisov aj interné normy MČ Košice – Sever a interné normy zariadenia.  
 
Ustanovenia tohto štatútu sú záväzné pre všetkých členov Senior domu, ktorí sú povinní ich dodržiavať. 
 
V celom rozsahu sa zrušuje znenie Štatútu senior domu pri Dennom centre Mestskej časti Košice – Sever 
zo dňa 1.10.2011. 

 

Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu starostom MČ Košice – Sever. 

 
 

Košice, 1.3.2012 
 
 

      Marián Gaj  
        starosta  


