
Návrh VZN mesta Handlová o zriadení Rady seniorov, vrátane Štatútu, MZ 25.08.2022_ bod                             strana 1/5 

 Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová 

č.  .../2022 o zriadení Rady seniorov a zdravotne 

znevýhodnených občanov  mesta Handlová 

 

 
 

Schválené dňa: ............2022 

Účinnosť od: ............2022 

 

Mesto Handlová  podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 10 ods.2  zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 

predpisov vydáva 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Handlová č. .../2022 o zriadení Rady 

seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov mesta Handlová.  

  

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Handlová o zriadení Rady seniorov 

a zdravotne znevýhodnených občanov mesta Handlová (ďalej „VZN“) sa vzťahuje 

na zriadenie a pôsobnosť stáleho poradného a iniciatívneho orgánu mesta Handlová.  

 

§ 2 

Rada seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov, jej poslanie a 

pôsobnosť 

 

1. Rada seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov mesta Handlová je 

zriadená v zmysle § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v platnom znení ako stály poradný orgán primátorky 

mesta v oblasti práce so seniormi a zdravotne znevýhodnenými občanmi, 

zabezpečovaním ich potrieb a ochrany ich záujmov.  

2. Rada seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov mesta Handlová je 

iniciatívnym a poradným orgánom primátorky mesta, ktorý, pôsobí v oblasti 

práce so seniormi a zdravotne znevýhodnenými občanmi, zabezpečovaním 

ich potrieb a ochrany ich záujmov. Jej poslaním je zabezpečovať užší 

kontakt obyvateľov v seniorskom veku alebo s obyvateľmi  ťažko zdravotne 

postihnutými s orgánmi mesta, napomáhať presadzovaniu záujmov, potrieb 

a požiadaviek tejto cieľovej skupiny a uplatňovať odborné  vedomosti, 

skúsenosti a schopnosti seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov pri 

plnení úloh mesta. 
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3. Zasadnutia Rady seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov mesta 

Handlová sa riadia Štatútom Rady seniorov a zdravotne znevýhodnených 

občanov mesta Handlová, ktorý schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta 

Handlová. 

 

§ 3 

Zloženie Rady seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov mesta 

Handlová 

 

Radu tvorí 6 členov: 

1. zástupca mesta (primátorka, zástupca primátorky, prednosta), 

2. zástupca Denného centra mesta Handlová (predseda),  

3. zástupca Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 

v Handlovej, 

4. zástupca Karpatskonemeckého spolku v Handlovej, 

5. zástupca Miestneho spolku Slovenského červeného kríža, územný spolok 

Handlová, 

6. zástupca Baníckeho spolku mesta Handlová. 

Zapisovateľom Rady seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov mesta je 

odborný zamestnanec sociálneho odd. MsÚ, ktorý nemá hlasovacie právo. 

 

§ 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Mestské zastupiteľstvo v Handlovej sa na Všeobecne záväznom nariadení 

mesta Handlová č. ...../2022 o zriadení Rady seniorov a zdravotne 

znevýhodnených občanov mesta Handlová uznieslo dňa .................. 

 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je Štatút Rady seniorov a zdravotne 

znevýhodnených občanov mesta Handlová, schválený Mestským 

zastupiteľstvom mesta Handlová na zasadnutí dňa ............... 

 

3. Podľa § 6 ods. 3 Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov bol návrh tohto 

VZN zverejnený na úradnej tabuli mesta Handlová a na internetovej stránke 

mesta Handlová od .................. do ........................... 

 

4. Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej 

tabuli  mesta Handlová, t.j. dňa ............... 

 

 

V Handlovej dňa ........................                                                                                                 

 

                                                                                   ....................................... 

       Mgr. Silvia Grúberová 

                                                                                   primátorka mesta Handlová 
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Štatút Rady seniorov  

a zdravotne znevýhodnených občanov  mesta Handlová 

 

 

 

Schválené dňa  : ........2022 

Účinnosť od :  ........2022 

 
Mesto Handlová vydáva tento Štatút, ktorým upravuje vznik,  postavenie a pôsobnosť Rady 

seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov mesta Handlová, v ktorom sú definované 

poslanie, zloženie a fungovanie Rady, jej ciele práce a úlohy (ďalej len ako „Štatút“). Zriadenie 

Rady seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov mesta Handlová je v kompetencii  mesta 

podľa  § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych predpisov. 

 

 

Článok I. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Mesto Handlová  zriadilo Radu seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov mesta 

Handlová (ďalej len ako „Rada“), schválením všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Handlová č. ......./2022, v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov.  

 

2. Rada je iniciatívnym a poradným orgánom primátorky mesta, ktorý pôsobí v oblasti 

práce so seniormi a zdravotne znevýhodnenými občanmi, zabezpečovaním ich potrieb 

a ochrany ich záujmov. Jej poslaním je zabezpečovať užší kontakt a spoluprácu 

obyvateľov mesta v seniorskom veku alebo s obyvateľmi ťažko zdravotne postihnutými 

s orgánmi mesta, napomáhať presadzovaniu záujmov, potrieb a požiadaviek tejto 

cieľovej skupiny a uplatňovať odborné vedomosti, skúsenosti a schopnosti seniorov 

a zdravotne znevýhodnených občanov pri plnení úloh mesta. 

 

 

Článok II. 

Zloženie Rady 

 

1. Rada je zriadená v zmysle § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v platnom znení ako stály poradný orgán primátorky mesta 

v oblasti práce so seniormi a zdravotne znevýhodnenými občanmi, zabezpečovaním 

ich potrieb a ochrany ich záujmov. 
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2. Radu tvorí 6 členov: 

1. zástupca mesta (primátorka, zástupca primátorky, prednosta mestského úradu), 

2. zástupca Denného centra mesta Handlová (predseda alebo jeho zástupca),  

3. zástupca Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v 

Handlovej, 

4. zástupca Karpatskonemeckého spolku v Handlovej, 

5. zástupca Miestneho spolku Slovenského červeného kríža, územný spolok Handlová, 

6. zástupca Baníckeho spolku mesta Handlová. 

 

Zapisovateľom Rady je odborný zamestnanec sociálneho odd. MsÚ, ktorý nemá hlasovacie 

právo. 

 

3. Zástupcov si do Rady volí každá organizácia a združenie podľa vlastných stanov. 

O delegovaní člena zašle zodpovednej osobe na Mestskom úrade písomné potvrdenie. Nahradiť 

absentujúceho člena za organizáciu, je organizácia povinná do 30 dní od ukončenia pôsobenia 

pôvodného člena.  

 

 

Článok III. 

Fungovanie Rady, jej ciele a úlohy 

 

1. Na čele Rady je predseda, ktorého volia členovia Rady. Predsedom Rady môže byť len 

člen Rady. Na voľbu a odvolanie predsedu Rady sa vzťahujú ustanovenia bodu 4 tohto 

článku. 

 

2. Rada zasadá raz štvrťročne. Zasadnutia pripadajú na prvú stredu v danom mesiaci. 

Zasadnutia rady môžu byť i operatívne, podľa potreby. Zasadnutia rady zvoláva 

dohodnutým spôsobom predseda Rady.  

 

3. Zasadnutia sú neverejné, na rokovanie môže byť podľa vopred avizovaných podnetov 

prizvaný aj zástupca iných inštitúcií, organizácií alebo odborný zamestnanec MsÚ 

Handlová. 

 

4. Rada je uznášania schopná za podmienky prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jej členov. 

Rada hlasuje vo forme prijatia stanoviska, na ktorého prijatie je potrebné kvórum 

nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.  

 

5. O priebehu zasadnutia Rady sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnica obsahuje najmä čas a 

miesto rokovania, prezenčnú listinu, program zasadnutia, výsledky hlasovania, 

podstatné stanoviská k programu. Kópiu zápisnice je potrebné doručiť do 30 dní na 

sekretariát primátorky a na sociálne odd. MsÚ, ktoré ju následne predloží na 

prerokovanie do Komisie zdravotnej, sociálnej a ochrany verejného poriadku MsZ 

mesta Handlová.. 

 

6. Rada o svojej činnosti informuje verejnosť prostredníctvom dostupných médií. 

 

7. Rada seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov mesta Handlová je iniciatívnym a 

poradným orgánom primátorky mesta, ktorý pôsobí v oblasti práce so seniormi 

a zdravotne znevýhodnenými občanmi, zabezpečovaním ich potrieb a ochrany ich 

záujmov. 
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8. Cieľom je začlenenie seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov do verejného 

a politického života ako zdroj skúseností a znalostí z oblasti sociálnej, zdravotnej 

a ekonomickej. 

 

 

9. Hlavnými úlohami Rady sú : 

 

a. zabezpečiť pravidelný kontakt vedenia mesta, volených zástupcov a odborných 

zamestnancov MsÚ pri riešení problémov obyvateľov v seniorskom veku a so 

zdravotným postihnutím, 

 

b. sledovať a pomenovať podnety a problémy seniorov a zdravotne 

znevýhodnených občanov v sociálnej, zdravotnej, ekonomickej a v oblasti 

bezpečnosti a navrhovať riešenia týchto problémov, 

 

c. navrhovať štatutárovi mesta riešenia smerujúce k zvýšeniu kvality života, 

podpory, ochrany a dodržiavania práv seniorov a zdravotne znevýhodnených 

občanov, 

 

d. nadväzovať a udržiavať kontakty s inými obdobnými slovenskými 

a európskymi seniorskými organizáciami a združeniami, 

 

e. informovať raz ročne na zasadnutiach MR a MsZ o činnosti Rady seniorov 

a zdravotne znevýhodnených občanov mesta za predchádzajúci kalendárny rok. 

 

 

Článok IV. 

Osobitné ustanovenia 

 

Štatút Rady sa môže meniť a dopĺňať len uznesením Mestského zastupiteľstva. Je 

neoddeliteľnou  súčasťou všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová č. ..../2022 

o zriadení Rady seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov mesta Handlová.  

 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenie 

 

Tento štatút nadobúda platnosť  a účinnosť podpísaním štatutárom mesta Handlová. 

 

 

V Handlovej dňa ...................... 

 

 

                                                                                                

  ....................................... 

        Mgr. Silvia Grúberová 

                                                                                              primátorka mesta Handlová 

 

 

 
 

 


