
Mestská časť Košice  – Dargovských hrdinov 

Dvorkinova 7, 040 22 Košice 
 

 

 

ŠTATÚT DENNÉHO CENTRA 
 

 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov  zriadila a prevádzkuje  Denné centrum 

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. 455/991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov ( ďalej 

len zákon o sociálnych službách) a Štatútom mesta Košice. 

2. Denné centrum sa zriaďuje na dobu neurčitú. 

3. Denné centrum je zariadením bez právnej subjektivity. 

4. Štatút je rámcovým právnym dokumentom Denného centra. 

 

 

Čl. II 

Predmet činnosti Denného centra 

 

 

1. V dennom centre sa poskytuje základné sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová 

činnosť jeho členov. 

2. Činnosť denného centra je zameraná  na podnecovanie aktivity svojich členov k  

sebarealizácii,  začleňovať ich do diania  mestskej časti, mesta Košice a spoločnosti, 

prispievať k nadväzovaniu kontaktov medzi ľuďmi, vytváraniu pocitu spolupatričnosti 

a tak ich zbavovať pocitu osamelosti. Poslaním denného centra je uspokojovať  kultúrne 

a spoločenské potreby členov, podporovanie osobných záujmov a záľub. 

3. Činnosť denného centra sa zameriava hlavne na: 

a) vytváranie podmienok pre aktívnu činnosť členov denného centra v rôznych  

záujmových krúžkoch, 

b) organizovanie spoločenských, kultúrnych, poznávacích a vzdelávacích podujatí, ako aj 

podujatí rekreačno-oddychového charakteru pre členov denného centra,  

c) spoluprácu  s  inými  dennými centrami  na území mesta  Košice podľa vzájomnej  

dohody,   

d) spoluprácu  na  príprave  podujatí  a  akcií organizovaných  mestom,  resp.  

právnickými    osobami    mestom   zriadenými   alebo  založenými,    

e) spoluprácu   so záujmovými združeniami  občanov alebo  organizáciami tretieho 

sektora, 

f) zapájanie sa členov denného centra do  podujatí  organizovaných  Radou  seniorov   

mesta Košice 



g) poskytovanie  poradenskej  služby  v  oblasti  sociálnej,  zdravotnej  starostlivosti, 

hygieny a životosprávy  

h) zveľaďovanie a údržbu denného centra a jeho okolia formou drobných údržbárskych 

prác na základe dobrovoľnosti členov, 

i) činnosť denného centra nesmie byť zneužitá na vyvolávanie rasovej, náboženskej 

a politickej neznášanlivosti. 

 

Čl. III 

Financovanie, riadenie a  prevádzka Denného centra 

 

1. Denné centrum je financované: 

a) z rozpočtu  mestskej časti  

b) z členských príspevkov 

c) zo sponzorských príspevkov 

2. Členské príspevky nie sú príjmami mestskej časti a teda ani rozpočtu mestskej časti. 

Tieto členské príspevky vyberá od členov denného centra samostatný odborný referent 

kultúry a denného centra  a podľa rozhodnutia samosprávy denného centra s nimi aj 

disponuje. Výber a  použitie  členských príspevkov kontroluje revízna komisia denného 

centra.  

3. Denné centrum je organizačnou jednotkou mestskej časti. 

4. Denné centrum bezprostredne riadi oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu.   

 

 

Čl. IV 

Členstvo v dennom centre 

1. Členstvo v DC vzniká na základe prihlášky a  zaplatením členského príspevku.  

2. Evidenciu vedie samostatný odborný referent v dennom centre. 

3. Členom denného centra sa môže stať : 

a) občan SR, ktorý má trvalý pobyt v MČ a dovŕšil dôchodkový vek alebo je  fyzickou 

osobou s trvalým pobytom v MČ s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 

nepriaznivým zdravotným stavom alebo starý rodič s trvalým pobytom v MČ s 

vnukom alebo vnučkou. Vyššie uvedené osoby môžu získať postavenie riadneho 

člena. 

b) občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt v MČ. Tento občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na 

území MČ môže získať členstvo len ako hosťujúci člen. 

4. Osvedčením o členstve v dennom centre je preukaz člena denného centra. Preukaz je 

majetkom mestskej časti.    Každý člen denného centra je po zániku svojho členstva 

povinný preukaz vrátiť. 

5. Členovia denného centra sú povinní dodržiavať Prevádzkový poriadok. 

6. Vstupovať do DC, využívať jeho výhody a zúčastňovať sa na podujatiach 

organizovaných DC môžu len jeho členovia. 

7. Samospráva denného centra môže vylúčiť člena denného centra z dôvodu: 

a) ak svojím konaním, nevhodným správaním alebo vzbudením pohoršenia hrubo porušil 

zásady Prevádzkového poriadku Denného centra, 

       b)  nezaplatil členský príspevok do 31.3. príslušného kalendárneho roka. 

 

 
 

                                                                        

 



Čl. V 

Orgány Denného centra 

 

1. Orgánmi Denného centra sú: 

a) Výročná členská schôdza 

b) Samospráva denného centra 

c) Revízna komisia  

 

2. Výročná členská schôdza: 

a) berie na vedomie správu o činnosti denného centra, ktorú predkladá členskej schôdzi   

samospráva,                              

b) volí zloženie samosprávy a revíznej komisie na obdobie dvoch rokov 

c) schvaľuje výšku členského príspevku  na príslušný rok,  

d) výšku úhrady za poskytovanie občerstvenia v dennom centre počas príslušného roka, 

e) schvaľuje plán činnosti na ďalší rok. 

 

3. Samospráva denného centra:  

a) zvoláva členskú schôdzu, 

b) vypracováva správu o činnosti denného centra za uplynulý rok, 

c) vypracováva plán činnosti denného centra na ďalší rok, 

d) zodpovedá za dodržiavanie Prevádzkového poriadku, 

e) spolupracuje so samostatným odborným referentom kultúry a denného centra na 

organizácii  jednotlivých podujatí, 

f) svojím aktívnym prístupom sa podieľa na organizovaní a príprave jednotlivých 

podujatí 

g) schvaľuje použitie finančných prostriedkov denného centra. 

 

 

Členovia samosprávy sú volení  členskou schôdzou na  dobu 2 rokov. Samosprávu tvorí  

5 členov (predseda, podpredseda a 3 členovia).  

Samosprávu denného centra vedie predseda, ktorého volí samospráva zo svojho stredu 

na obdobie 2 rokov. 

 

Predseda samosprávy:  

a) zvoláva zasadnutia samosprávy raz mesačne 

b) koordinuje činnosť samosprávy denného centra 

c) spolupracuje s referentom DC a oddelením kultúry, sociálnych vecí a športu 

 

Podpredseda samosprávy:  

a) počas neprítomnosti predsedu vedie samosprávu a v plnom rozsahu ho zastupuje 

v povinnostiach vyplývajúcich z jeho funkcie 

 

Funkcia v samospráve denného centra je dobrovoľná.  

Jednotlivých členov samosprávy môže členská schôdza v priebehu volebného obdobia 

odvolať, ak svoju činnosť vykonávajú v rozpore so Štatútom DC alebo z dôvodu ich 

nečinnosti a na miesto nich zvoliť nových členov. 

Samospráva denného centra za svoju prácu môže byť odmenená z prostriedkov   denného 

centra po odsúhlasení členskou základňou na výročnej členskej schôdzi.  

  



4. Revízna komisia denného centra  je kontrolný orgán  pozostávajúci najmenej z troch 

členov, ktorých  volí členská schôdza na dobu dvoch rokov . Kontroluje hospodárenie 

s členskými príspevkami a hospodárenie s vlastnými finančnými prostriedkami denného 

centra. Výročnej schôdzi predkladá správu o hospodárení. Členovia revíznej komisie 

nemôžu byť členmi samosprávy denného centra. 

 

 

 

 

Čl. VI. 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Denné centrum sa riadi aj prevádzkovým poriadkom. 

2. Prevádzkový poriadok schvaľuje starosta. 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Štatút, jeho zmeny a doplnky schvaľuje starosta Mestskej časti Košice  – Dargovských  

hrdinov. 

2. Štatút bol schválený starostom mestskej časti  Košice – Dargovských hrdinov a účinnosť 

nadobúda dňom podpísania.   

3. Týmto sa ruší Štatút Denného centra zo dňa 15.2.2017. 

 

 

V Košiciach dňa 15.1.2018  

 

 

 

 

 

                                                                                                   Mgr. Jozef Andrejčák 

                                                                                                              starosta 

 

 

 


