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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA U
MESTSKÉHO

ZNESENIE

zo dňa 19. 09. 2019 číslo /2019

ZASTUP ITE Ľ ST VA

K bodu:

Štatút Klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš

Mestské zastupiteľstvo

I. schvaľuje

Štatút Klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je prilohou tohto uznesenia.

Ing. Ján BIchád, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: . . 2019
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Dóvodová správa

Predkladaný Štatút Klubov seniorov (ďalej len štatút) mesta Liptovský Mikuláš je
zameraný na úpravu vo viacerých článkoch.
Uprava štatútu súvisi so zmenou adresy Denného centra v Demänovej. Táto zmena je
vykonávaná v zmysle Všeobecne závázného nariadenia o určeni názvov ulic na území
mesta Liptovský Mikuláš. Jeho účelom je ľahšia a presná orientácia v meste a správne
vyjadrovanie bydliska, adresy, sídla alebo umiestnenie budovy, subjektu alebo osoby.
Dalšie zmeny štatútu boli zamerané na upravenú charakteristiku členov klubov v
základných ustanoveniach podľa zákona o sociálnych službách. Taktiež bolí doplnené
kompetencie zástupcu vedúceho klubu a hospodára. Statút bol doplnený v osobitných a
záverečných ustanoveniach.
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Štatút Klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš

Článok I
Základné ustanovenia

(1) Kluby seniorov mesta Liptovský Mikuláš sú nepolitické, dobrovoľné združenia fyzických
osáb, ktoré dovtšili dóchodkový vek, fyzických osób s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo nepňaznivým zdravotným stavom.

(2) Kluby seniorov mesta Liptovský Mikuláš riadi Mestský úrad prostrednictvom odboru
sociálneho. Kluby seniorov nemajú právnu subjektivitu.

(3) Kluby seniorov využívajú na svoju činnosť priestory denných centier, zriadených v zmysle
56 zákona NR SR Č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona

Č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikani (živnostenský zákon) v zneni neskorších
predpisov, v zneni neskoršich predpisov.

Článok 2
Sídla klubov seniorov

(1) Mesto Liptovský Mikuláš týmto zriaďuje nasledovné kluby seniorov:
a) Klub seniorov I.— So sidlom Denné centrum Liptovský Mikuláš, Vrbica-Nábrežie,

Vajanského 1066/11,
b) Klub seniorov II.— so sídlom Denné centrum Liptovský Mikuláš, Vrbica-Nábrežie,

Vajanského 1066/11,
c) Klub seniorov lľanovo — 50 sídlom Denné centrum Liptovský Mikuláš, lFanovo,

lľanovská 54/53,
d) Klub seniorov Bodice — So sídlom Denné centrum Liptovský Mikuláš, Bodice, Bodická

67/44,
e) Klub seniorov Podbreziny — Okoličné — 50 sidlom Denné centrum Liptovský Mikuláš,

Okoličné, Okoličianska 758/6,
f) Klub seniorov Demänová — so sidlom Denné centrum Liptovský Mikuláš, Demänová,

Demänovská cesta 145/1 0,
g) Klub seniorov Ploštin — so sidlom Denné centrum Liptovský Mikuláš, Ploštin, Na kút

74/2,
h) Klub seniorov Palúdzka — So sidlom Denné centrum Liptovský Mikuláš, Palúdzka,

Palúčanská 350/24,
i) Klub seniorov Liptovská Ondrašová — so sídlom Denné centrum Liptovský Mikuláš,

Liptovská Ondrašová, Ružičkova 97/14,
j) Klub seniorov lIl. — 50 sídlom Denné centrum Liptovský Mikuláš, Staré Mesto,

Komenského 1982/2.

Článok 3
Poslanie klubov seniorov

(1) Hlavným poslanim klubov seniorov (ďalej len klubu) je:
a) podnecovať aktivitu seniorov a fyzických osĎb s ťažkým zdravotným postihnutim alebo

nepriaznivým zdravotným stavom, začleňovať ich do života spoločnosti a tak ich
zbavovať pocitu osamelosti,

b) uspokojovať ich kultúrne a spoločenské potreby, podporovať ich osobně záujmy
a záľuby.

(2) Činnosť klubu sa zameriava hlavne na:
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a) vytváranie podmienok pre aktivnu činnosť členov klubu v röznych záujmových
krúžkoch,

b) organizovanie klubových, společenských, poznávacich a vzdelávacich podujatí, akc aj
podujati rekreačno-oddychového charakteru, resp. spoločnú účasť na takýchto
podujatiach organizovaných mými subjektmi,

c) zveľaďovanie a údržbu denných centier a ich okolia formou drobných údržbárskych
prác, na základe dobrovoľnosti a ochoty členov klubu.

Článok4
Clenstvo v klube seniorov

(1) Členstvo v klube je dobrovoľné.
(2) Členom klubu v Liptovskom Míkuláši sa móže stať fyzická osoba uvedená v Čl.1 ods.(1)

Štatútu Klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len štatút) a má trvalý pobyt
v meste Liptovský Mikuláš.

(3) Členstvo v klube vzniká vyplnenim písomnej prihlášky a zaplatením členského príspevku
na prislušný kalendárny rok.

(4) Dokladom o členstve je členský preukaz.
(5) Je vylúčené členstvo fyzickej osoby uvedenej v Čl.1 ods.(1) tohto štatútu v dvoch klubech

mesta.
(6) Splatnosť členského prispevku je do 31. marca v prislušnom roku.
(7) Člen klubu möže prestúpiť do mého klubu v meste v termíne od 1. januára do 28. februára

príslušného roku, pričom členský príspevok uhradi v novom klube a zároveň túto
skutočnosť oznámi vedúcemu klubu v póvodnom klube.

(8) Členstvo v klube zaniká:
a) dobrovoľným vystúpením z klubu,
b) nezaplatenim členského príspevku v stanovenej lehote,
c) odhlásením sa z trvalého pobytu v meste Liptovský Mikuláš,
d) úmrtím.

(9) Po ukončení členstva je povinnosťou člena vrátiť členský preukaz vedúcemu klubu, okrem
písm. d) v bode (8) tohtc článku.

Článok 5
Práva členov klubu seniorov

(1) Členovia klubu majú nasledovné práva:
a) podieľať sa na činnosti klubu,
b) volíť a byt‘ volení do orgánov klubu,
c) obracať sa na orgány klubu s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
d) byt‘ informovaní o činnosti a rozhodnutiach samosprávy klubu.

Článok 6
Povinnosti členov klubu seniorov

(1) Členovia klubu majú nasledovné povinnosti:
a) dodržiavať štatút,
b) pomáhať pri plnení cieľcv klubu a aktívne sa podieľať na jeho činnosti,
c) podľa rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom klubu,
d) platiť členské príspevky,
e) ochraňovať a zveľaďovať zverený majetok mesta.
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Článok 7
Organizačná štruktúra klubu seniorov

(1) Orgánmi klubu sú:
a) členská schódza,
b) samospráva,
c) revizna komisia.

(2) Členská schádza:
a) je najvyššim orgánom klubu a je utvorená zo všetkých členov klubu,
b) schvaľuje plán činnosti na príslušný kalendárny rok,
c) rozhoduje o výške členského príspevku na prislušný kalendárny rok,
d) volí samosprávu a reviznu komisiu klubu na obdobie troch rokov, urči spósob

hlasovania verejne alebo tajne,
e) je schopná uznášania ak je pritomná nadpolovičná väčšina členov.

(3) Samospráva:
a) voli vedúceho, jeho zástupcu a hospodára zo svojho stredu na obdobie troch rokov,

verejne alebo tajne, spósob hlasovania určí členská schódza,
b) počet členov samosprávy je nepárny, minimálny počet sú traja členovia, maximálny

počet je deväť členov,
c) podieľa sa na zabezpečovaní plánovaných akcií klubu,
d) napomáha pri realizácfl plánu činnosti klubu,
e) zodpovedá za plnenie schváleného plánu činnosti,
f) hodnoti činnosť klubu na výročnej členskej schódzi,
g) funkcia v samospráve je dobrovoľná.

(4) Vedúci:
a) zvoláva výročnú členskú sch6dzu klubu najneskár do 15. marca príslušného roka,
b) zvoláva členskú schčdzu klubu minimálne trikrát ročne,
c) zvoláva samosprávu klubu minimálne jedenkrát za dva mesiace,
d) zastupuje klub navonok,
e) spolupracuje s odborom sociálnym Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši,
f) zodpovedá za plnenie schváleného plánu činnosti a hospodárenie klubu,
g) zodpovedá za poriadok v phestoroch denného centra,
h) zodpovedá za materiálno-technické vybavenie denného centra.

(5) Zástupca:
a) zastupuje vedúceho klubu počas jeho nepritomnosti a plní úlohy v zmysle Cl.7 ods.(4)

(6) Hospodár:
a) zodpovedá za stav pokladne klubu,
b) dósledne vedie evidenciu finančného hospodárenia klubu,
c) vedie evidenciu členských príspevkov.

(7) Revizna komisia:
a) sa schádza podľa potreby,
b) členovia reviznej komisie majú právo nahliadnuť do všetkých dokladov týkajúcich sa

hospodárenia v klube,
c) o svojej činnosti predkladá správu výročnej členskej schödzi,
d) počet členov reviznej komisie je nepárny.
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Článok 8
Klubové hodiny

(1) každý klub má určené klubové hodiny a je ich možné meniť len so súhlasom Mestského
úradu, odboru sociálneho v Liptovskom Mikuláši.

Článok 9
Hospodárenie klubov seniorov

(1) Hospodárenie klubu sa realizuje podľa schváleného rozpočtu klubu.
(2) Zdrojmi rozpočtu klubu sú členské príspevky, dary od fyzických osób, odmeny

z brigádnickej činnosti členov.
(3) Na činnosť klubu je možné prispieť z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš, maximálne do

výšky schváleného rozpočtu mestským zastupiteľstvom na prislušný kalendárny rok:
a) na občerstvenie trikrát ročne sumou 0,50 eur pri účasti člena na členskej schödzi

a jedenkrát ročne sumou 0,90 eur pri účasti člena na výročnej členskej schódzi,
b) na organizovanie zájazdov pre každý klub rovnakou flnančnou čiastkou.

Článok 10
Zánik klubov seniorov

(1) V prípade zániku klubu, alebo ukončenia jeho činnosti členská schödza ustanoví
likvidátora, ktorý vykoná v súčinnosti s povereným zamestnancom mesta Liptovský
Mikuláš likvidáciu.

Článok 11
Osobitné ustanovenia

(1) Zmena obsadenia funkcií v samospráve a v reviznej komisfl okrem riadnych volieb podľa
Čl.7 ods.(2) písm. d) a ods.(3) písm. a) je možná iba na základe mimoriadnych volieb, ak o
ne požiada nadpolovičná väčšina členov klubu.

(2) Pokiaľ sa v ustanoveniach tohto štatútu použiva označenie funkcie v mužskom rode,
primerane a podľa vhodnosti sa tým má na mysli aj označenie funkcie v ženskom rode.

Článok 12
Záverečné ustanovenia

(1) Tento štatút nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom
a účinnosť dňa 1. januára 2020.

(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto štatútu sa ruší štatůt Klubov seniorov mesta Liptovský
Mikuláš zo dňa 1. januára 2016 v znení zmeny Statútu Klubov seniorov mesta Liptovský
Mikuláš zo dňa 22. 06. 2017.

V Liptovskom Mikuláši dňa 19. 09. 2019

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta
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