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ŠTATÚT 

RADY SENIOROV  MESTA NITRY 
 
 

  
Článok 1 

Základné ustanovenia 
 

Štatút Rady seniorov mesta Nitry upravuje postavenie, pôsobnosť, zloženie, orgány a organizáciu 
zasadnutí Rady seniorov mesta Nitry (ďalej len „Rada“). 
 

 
Článok 2 

Postavenie Rady seniorov 
 

Rada je stálym odborným, poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom primátora mesta Nitry 
v oblasti práv seniorov, pri riešení otázok životných podmienok, rovnosti príležitostí a rovnakého 
zaobchádzania so seniormi a vytvárania dôstojných podmienok pre život v meste pre všetky vekové 
kategórie. 
 

Článok 3 
Pôsobnosť Rady seniorov 

 
(1) Rada seniorov je orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy seniorov, navrhuje 
opatrenia sociálnej politiky realizovanej mestom, kultúrne a voľnočasové aktivity seniorov s cieľom 
aktívneho trávenia voľného času.   
 
(2) Rada vo svojej pôsobnosti navrhuje, koordinuje a kontroluje opatrenia zamerané na elimináciu 
negatívnych dôsledkov procesu starnutia populácie na ekonomiku mesta a trh práce. 
 
(3) Rada spracúva návrhy a iniciuje vypracovanie čiastkových a systémových opatrení na 
presadzovanie záujmov seniorov pri riešení otázok životných podmienok, rovnosti príležitostí 
a dodržiavania práv seniorov v oblastiach uvedených v ods. 1 tohto článku. 
 
(4) Rada monitoruje, pripomienkuje a iniciuje vypracovávanie koncepčných materiálov v oblasti 
svojej pôsobnosti a posudzuje plnenie opatrení vyplývajúcich zo schválených koncepcií tvorby 
a rozvoja životných podmienok seniorov vo všetkých oblastiach života a ich začleňovania do 
spoločnosti, ktoré vypracovali odbory, referáty a útvary MsÚ v Nitre. 
 
(5) Rada podáva iniciatívne návrhy mimovládnym organizáciám a záujmovým združeniam v oblasti 
rozvoja sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva v záujme zlepšenia 
koordinácie činností pri tvorbe  a rozvoji životných podmienok seniorov vo všetkých oblastiach života 
a pri ich integrácií do spoločnosti. 
 
(6) Rada spolupracuje s občianskymi združeniami a ďalšími fyzickými a právnickými osobami 
orientovanými na presadzovanie záujmov seniorov. 
 
(7) Rada seniorov podnecuje výskumnú činnosť v oblasti životných podmienok seniorov a starnutia  
populácie v meste Nitra. Osobitnú pozornosť venuje tvorbe analýzy stavu sociálnej starostlivosti 
o seniorov. 
 



(8) Rada predkladá návrhy na udelenie ocenení pre osobnosti, organizácie a ďalšie subjekty za 
významný prínos k zvýšeniu kvality života seniorov a k riešeniu problematiky starnutia a staroby 
v meste Nitra. 
 
(9) Rada plní ďalšie úlohy, ktorými ju poverí primátor mesta Nitry. 
 

 
Článok 4 

Zloženie Rady seniorov 
 

(1) Rada seniorov má  maximálne 17 členov a 1 tajomníka.  
 
(2) Rada sa skladá: 
a) z predsedu Rady /1/,  
c) členov Rady /max.16/, spomedzi ktorých je volený podpredseda Rady. 
 
(3) Predseda Rady je menovaný primátorom mesta spomedzi poslancov Mestského zastupiteľstva 
v Nitre, ktorí sú členmi Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu 
verejného zdravia vrátane predsedu komisie. 
 
(4) Podpredseda je volený členmi Rady tajným hlasovaním spomedzi členov Rady zo zástupcov 
organizácií združujúcich seniorov.  
 
(5) Členovia Rady sú zástupcovia organizácií seniorov podľa v čl. 5 ods. 1, ktoré pôsobia v jednotlivých 
mestských častiach Nitry v zmysle ich zakladateľskej dokumentácie /max. 13/ a zástupcovia 
organizácií seniorov s celomestskou pôsobnosťou /max. 3/. Členom Rady môže byť iba obyvateľ 
mesta Nitry s trvalým pobytom v Nitre, ktorý dosiahol vek 62 rokov. 
 
(6) Za každú mestskú časť je možné ustanoviť do Rady iba jedného člena, za celomestské organizácie 
je možné ustanoviť do Rady najviac troch členov. Podrobnosti o voľbe členov Rady za organizácie 
seniorov ustanovuje čl. 5. 
 
(7) Tajomníkom Rady je zamestnanec MsÚ v Nitre, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Rady na 
návrh vedúceho Odboru sociálnych služieb. Tajomník nie je členom Rady a nemá hlasovacie právo. 
 
(8) Členov Rady uvedených v odseku 2 písm. b) vymenúva predseda Rady, a to po ich ustanovení za 
člena Rady spôsobom uvedeným v čl. 5 ods. 4.  Členov Rady odvoláva predseda Rady na základe 
nastúpenia skutočnosti uvedenej v ods. 12 písm. b) tohto článku. 
 
(9) Na zasadnutia Rady možno prizývať ďalších odborníkov na prerokúvanú problematiku seniorov. 
Prizvaní odborníci nemajú hlasovacie právo. 
 
(10) Neprítomnosť na zasadnutí Rady musí člen Rady vopred oznámiť tajomníkovi Rady, najneskôr 48 
hodín pred konaním zasadnutia Rady. V odôvodnených prípadoch najneskôr 2 hodiny pred konaním 
zasadnutia Rady. 
 
(11) Členstvo v Rade je čestnou funkciou. Za výkon činnosti v Rade nepatrí členovi Rady odmena. 
 
(12) Členstvo člena Rady zaniká: 
a)písomným vzdaním sa členstva; v tomto prípade členstvo zaniká nasledujúci deň po doručení 
písomného oznámenia o vzdaní sa členstva predsedovi Rady, predseda Rady doručuje písomné 
vzdanie sa členstva do rúk primátora mesta  



b) odvolaním, ak sa člen Rady trikrát po sebe bez náležitého ospravedlnenia nezúčastnil na zasadnutí 
Rady, 
c) právoplatným odsúdením člena Rady za úmyselný trestný čin, 
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. 
 

Článok 5 
Voľba členov Rady seniorov 

 
(1) Každá formalizovaná skupina seniorov, ktorá je registrovaná v registri Ministerstva vnútra SR resp. 
registri iného príslušného orgánu a v zmysle svojej zakladateľskej dokumentácie združuje fyzické 
osoby prevažne v seniorskom veku, ktoré sa v prevažnej miere aj priamo zúčastňujú na jej riadení 
a činnosti, ktorá reprezentuje záujmy seniorov a pôsobí v jednotlivej mestskej časti mesta Nitry alebo 
na celom území mesta Nitry, môže nominovať svojho člena, ktorý spĺňa podmienky uvedené v čl. 4 
ods. 5, za člena Rady. Ak v zakladateľskej dokumentácii organizácie nie je  explicitne zadefinovaná 
adresa jej sídla, považuje sa za adresu miesto, kde sa členovia organizácie pravidelne stretávajú. 
 
(2) Výzvu za účelom voľby reprezentantov do Rady uvedených v čl. 4 ods. 2 písm. b) vyhlasuje 
predseda Rady zverejnením na webovom sídle Mesta Nitry po dobu najmenej 10 pracovných dní 
pred určeným termínom doručenia nominácií mestu Nitra. Pritom primerane využije ďalšie dostupné 
formy zverejnenia. Výzvu môže predseda Rady vyhlásiť, najmä v prípade doplňujúcej voľby, aj 
osobitne – t. j. len pre organizácie seniorov v určených mestských častiach mesta Nitry alebo len pre 
organizácie s celomestskou pôsobnosťou. 
 
(3) Každá organizácia seniorov má právo navrhnúť mestu Nitra jedného svojho člena, ktorý spĺňa 
podmienky ustanovené v čl. 4 ods. 5, ako kandidáta na členstvo v Rade.  Organizácia   seniorov  
k nominácii svojho člena do Rady prikladá: štruktúrovaný životopis kandidáta so zameraním sa na 
jeho predchádzajúce profesijné pôsobenie, zakladateľskú dokumentáciou organizácie seniorov, ktorá 
preukazuje existenciu organizácie, ktorú člen zastupuje, predmet činnosti organizácie a územný 
rozsah pôsobnosti organizácie a ďalšie skutočnosti uvedené v ods. 1 tohto článku.  
 
(4) Ak v mestskej časti nepôsobí žiadna seniorská organizácia, alebo v mestskej časti pôsobiaca 
organizácia seniorov v určenej lehote neprejaví záujem nominovať svojho člena do Rady, za príslušnú 
mestskú časť nebude nominovaný žiadny kandidát. Ak len jedna seniorská organizácia z 
príslušnej mestskej časti prejaví záujem nominovať svojho člena do Rady, členom Rady za túto 
mestskú časť sa stane nominovaný kandidát. Ak viac seniorských organizácií pôsobiacich v rovnakej 
mestskej časti prejaví záujem nominovať svojho člena ako kandidáta na členstvo v Rade, člen Rady 
reprezentujúci príslušnú mestskú časť bude za účasti predsedu a tajomníka Rady v priestoroch MsÚ 
v Nitre určený spomedzi viacerých navrhnutých kandidátov žrebom. Pre seniorské organizácie 
s celomestskou pôsobnosťou sú vytvorené tri miesta v Rade seniorov. V prípade predloženia 
nominácií na členstvo v Rade s vyšším počtom seniorských organizácií s celomestskou pôsobnosťou 
platia na spôsob určenia členov Rady z radov organizácií s celomestskou pôsobnosťou ustanovenia 
predchádzajúcej vety o výbere členov Rady žrebom.  
 
(5) V prípade zániku jednotlivého členstva v Rade počas funkčného obdobia členov Rady, vyhlási 
predseda Rady do 30 dní od zániku členstva doplňujúcu výzvu za účelom voľby reprezentantov do 
Rady – t. j. len pre organizácie seniorov v určenej mestskej časti mesta Nitry alebo len pre organizácie 
s celomestskou pôsobnosťou.   
 
(6) Funkčné obdobie člena Rady je spojené s funkčným obdobím výkonu funkcie primátora a výkonu 
mandátu poslaneckého zboru mesta. 
 



(7) Po uplynutí funkčného obdobia členstvo členov Rady zostáva zachované do doby vymenovania 
nových členov Rady seniorov, ktorým plynie nové funkčné obdobie. 

 
Článok 6 

Predseda Rady a členovia Rady seniorov 
 

(1) Predseda Rady: 
a) zastupuje Radu navonok,  
b) riadi a zodpovedá za činnosť Rady primátorovi,  
c) zvoláva a vedie zasadnutie Rady,  
d) predkladá Rade návrh plánu činností Rady,  
e) predkladá Rade iniciatívne návrhy a odporúčania,  
f) navrhuje program zasadnutia Rady, navrhuje závery zo zasadnutia Rady,  
g) schvaľuje zápis zo zasadnutia Rady,  
h) zriaďuje alebo ruší stále alebo dočasné pracovné skupiny Rady,  
i) vymenúva a odvoláva vedúceho a členov stálych alebo dočasných pracovných skupín,  
j) rozhoduje o prizvaní ďalších odborníkov na zasadnutie Rady. 
 
(2) Podpredseda Rady zastupuje predsedu Rady počas jeho neprítomnosti v rozsahu práv 
a povinností, ktorými ho predseda Rady poverí. V prípade neprítomnosti podpredsedu Rady, môže 
predseda poveriť svojím zastupovaním aj iného člena Rady. 
 
(3) Tajomník Rady:  
a) organizačne a administratívne zabezpečuje prípravu a priebeh zasadnutí Rady a jej pracovných 
skupín,  
b) informuje Radu o plnení jej uznesení,  
c) zúčastňuje sa na zasadnutiach Rady bez hlasovacieho práva,  
d) spolupracuje s vedúcimi pracovných skupín Rady,  
e) zabezpečuje vyhotovenie zápisu vrátane prijatých uznesení,  
f) archivuje spisovú dokumentáciu Rady a jej pracovných skupín,  
g) plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou Rady alebo úlohy ktorými ho poverí predseda Rady. 
 
(4) Členovia rady: 
a) zúčastňujú sa na zasadnutí Rady,  
b) schvaľujú program zasadnutia Rady,  
c) vyjadrujú sa k plánu činnosti Rady, programu zasadnutia Rady a materiálom predkladaným na 
zasadnutie Rady,  
d) iniciatívne predkladajú návrhy, odporúčania a stanoviská k problematike seniorov,  
e) hlasujú o návrhoch, odporúčaniach a stanoviskách Rady. 
 
 

Článok 7 
Pracovné skupiny a prizvanie odborníkov 

 
(1) Pre potreby Rady možno zriadiť stále alebo dočasné pracovné skupiny. 
(2) Pracovné skupiny zriaďuje alebo ruší predseda Rady na návrh členov Rady alebo z vlastného 
podmetu. Vedúcim pracovnej skupiny môže byť len člen Rady. Vedúci pracovnej skupiny môže k práci 
pracovnej skupiny prizvať aj externých odborníkov – najmä zástupcov z radov akademickej obce a 
poisťovní. 
(3)Predseda Rady seniorov môže podľa uváženia prizvať na zasadnutie Rady predsedu/ predsedníčku 
Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia alebo jej členov a členky, 



vedúceho/vedúcu odboru sociálnych služieb MSÚ v Nitre, ďalších vedúcich odborov MsÚ v Nitre, 
riaditeľa/ riaditeľku Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre, prípadne ďalších odborníkov. 
 

Článok 8 
Zasadnutie Rady seniorov 

 
(1) Rada sa schádza podľa potreby, spravidla trikrát do roka, a to na základe rozhodnutia predsedu 
Rady alebo na základe písomnej žiadosti najmenej jednej tretiny jej členov. V takom prípade 
predseda Rady zvolá zasadnutia Rady do 15 dní od doručenia žiadosti o zvolanie zasadnutia Rady 
tajomníkovi Rady. 
 
(2) Zasadnutia Rady seniorov sú realizované v súlade so štatútom Rady.  
 
(3) Zasadnutia Rady sú neverejné, ak Rada nerozhodne inak. 
 
(4) Zo zasadnutia Rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá sa po podpise predsedom Rady, zverejní na 
webovej stránke mesta Nitry.  
 
(5) Rada je spôsobilá zasadať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. 
 
(6) Uznesenie Rady je prijaté, ak za toto uznesenie hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov 
Rady. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. 
 

 
Článok 9 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

Návrh na vymenovanie členov Rady uvedených v čl. 4 písm. c) predloží Komisia MZ v Nitre pre 
sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia tajomníkovi Rady do 15 dní odo dňa realizácie 
posledného volebného zhromaždenia jednotlivých seniorských organizácií.  

 
Článok 10 

 
Štatút možno meniť a dopĺňať písomnými dodatkami, ktoré schvaľuje MZ v Nitre na návrh Rady 
seniorov. 
 

 
Článok 11 
Účinnosť 

 
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom v Nitre, t. j. dňa 
............. 
 
 
V Nitre    
 
 
         Marek Hattas 
                primátor mesta Nitry 



Dôvodová správa 

 
 
Rada seniorov mesta Nitry je kreovaná ako stály, poradný, koordinačný a iniciatívny orgán primátora 
mesta, ktorý háji práva seniorov, rieši otázky ich životných podmienok, otázky rovnosti príležitostí 
a rovnakého zaobchádzania a v neposlednom rade i vytvárania dôstojných podmienok pre život 
v meste pre všetky vekové skupiny obyvateľstva. 
 
Rada seniorov sa bude riadiť Štatútom Rady, ktorý upravuje jej pôsobenie, zloženie, orgány 
a organizáciu zasadnutí. 
 
Tento orgán bude spolupracovať s občianskymi združeniami, fyzickými a právnickými osobami, ktoré 
sú orientované na presadzovanie záujmov seniorov, bude podporovať výskumnú činnosť v oblasti 
životných podmienok seniorov a starnutia populácie v meste najmä vo vzťahu k analýze sociálnej 
starostlivosti a služieb pre seniorov. 
 
Rada seniorov mesta Nitry bude tvorená maximálne 17 členmi, z toho je jeden predseda. Predseda je 
menovaný primátorom mesta spomedzi poslancov MZ v Nitre, ktorí sú členmi Komisie Mestského 
zastupiteľstva pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia. Ostatní členov pochádzajú z 
radov zástupcov seniorských organizácií pôsobiacich na území mesta Nitry. 
 
Rada seniorov sa bude v zmysle Štatútu schádzať spravidla trikrát do roka, na základe rozhodnutia 
predsedu Rady alebo na základe písomnej žiadosti najmenej jednej tretiny jej členov. 
 
 
 
 
Stanovisko Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia: 
Komisia MZ v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia uvedený materiál dňa 
11.06.2019 prerokovala a po zapracovaní pripomienok odporučila mestskému zastupiteľstvu materiál 
schváliť.  
 
 
Stanovisko MR: 
Mestská rada v Nitre, na svojom riadnom zasadnutí dňa 20. 08. 2019 uvedený materiál prerokovala. 


