
Úplné znenie

Štatút Klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš

v znení zmien a doplnkov schválených uznesením MsZ č. 42/2017 zo dňa 23. 6. 2017

Článok 1
Základné ustanovenia

(1) Kluby seniorov mesta Liptovský Mikuláš sú nepolitické, dobrovoľné združenia občanov ktorí dovŕšili 
dôchodkový vek alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Zriaďuje ich mesto Liptovský 
Mikuláš, spravuje Mestský úrad prostredníctvom odboru sociálneho.

(2) 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 podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších 
predpisov.

Článok 2
Sídla klubov seniorov

(1) Mesto Liptovský Mikuláš týmto zriaďuje nasledovné kluby seniorov :

a) Klub seniorov I. - so sídlom 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 iľanovo - so sídlom Denné centrum Liptovský Mikuláš - Iľanovo - Iľanovská 54/53,
d) Klub seniorov Bodice - so sídlom Denné centrum Liptovský Mikuláš - Bodice - Bodická 67/44,
e) Klub seniorov Podbreziny - Okoličné - so sídlom Denné centrum Liptovský Mikuláš - Okoličné - 

Okoličianska 758/6,
f) Klub seniorov Demänová - so sídlom Denné centrum Liptovský Mikuláš - Demänová 145,
g) Klub seniorov Ploštín - so sídlom Denné centrum Liptovský Mikuláš - Ploštín - Na kút 74/2,
h) Klub seniorov Palúdzka - so sídlom Denné centrum Liptovský Mikuláš, Palúdzka - Palúčanská 

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

Ondrašová - Ružičková 97/14,
j) Klub seniorov III. - so sídlom Denné centrum Liptovský Mikuláš - Staré Mesto - Komenského 

1982/2.

Článok 3 
Poslanie klubu

(1) Hlavným poslaním klubu je:

a) podnecovať aktivitu seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, začleňovať ich do života 
spoločnosti a tak ich zbavovať pocitu osamelosti,

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

(2) Činnosť klubu sa zameriava hlavne na :

a) vytváranie podmienok pre aktívnu činnosť členov klubu v rozličných záujmových krúžkoch,
b) organizovanie klubových, spoločenských, poznávacích a vzdelávacích podujatí ako aj podujatí 

rekreačno-oddychového charakteru, resp. spoločná účasť na takýchto podujatiach organizovaných 
inými subjektmi,

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



Článok 4 
Členstvo v klube

(1) Členstvo v klube seniorov je dobrovoľné.
(2) Členom klubu seniorov v Liptovskom Mikuláši sa môže stať každý občan, ktorý dosiahol dôchodkový 

vek alebo občan s ťažkým zdravotným stavom a má trvalý pobyt v meste Liptovský Mikuláš.
(3) Je vylúčené členstvo v dvoch kluboch mesta.
(4) Dokladom o členstve je členský preukaz s podpisom vedúceho klubu. Splatnosť členského príspevku je 

do 15. marca v príslušnom roku.

Článok 5 
Práva členov

(1) Členovia klubu majú nasledovné práva:

a) podieľať sa na činnosti klubu,
b) voliť a byť volení do orgánov klubu,
c) obracať sa na orgány klubu s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
d) byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov klubu.

Článok 6
Povinnosti členov

(1) Členovia klubu majú nasledovné povinnosti:

a) dodržiavať štatút klubu,
b) pomáhať pri plnení cieľov klubu a aktívne sa podieľať na jeho práci,
c) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom klubu
d) platiť členské príspevky,
e) ochraňovať a zveľaďovať zverený majetok mesta.

Článok 7 
Zánik členstva

(1) Členstvo v klube zaniká:

a) dobrovoľným vystúpením z klubu,
b) nezaplatením členského príspevku v stanovenej lehote,
c) odhlásením sa z trvalého pobytu v meste Liptovský Mikuláš,
d) úmrtím,
e) po ukončení členstva je povinnosť vrátiť členský preukaz vedúcemu klubu.

(2) Člen klubu môže požiadať o prestup do iného klubu v meste v termíne od 1. januára do 28. februára 
príslušného roku, pričom členský príspevok uhradí v novom klube.

Článok 8
Organizačná štruktúra klubu seniorov

(1) Orgánmi klubu seniorov sú:

a) členská schôdza,
b) samospráva,
c) revízna komisia.

(2) Členská schôdza:
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a) je najvyšším orgánom klubu seniorov a je utvorený zo všetkých členov klubu,
b) hodnotí činnosť klubu seniorov,
c) schvaľuje plán činnosti,
d) rozhoduje o výške členského príspevku na príslušný rok,
e) volí samosprávu a revíznu komisiu klubu seniorov na obdobie 3 rokov,
f) je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.

(3) Samospráva klubu seniorov:

a) riadi a kontroluje plnenie plánu činnosti klubu seniorov,
b) volí vedúceho klubu seniorov, jeho zástupcu a hospodára zo svojho stredu na obdobie dvoch rokov 

verejne alebo tajne - spôsob hlasovania určí členská schôdza,
c) podieľa sa na zabezpečovaní plánovaných akcií klubu seniorov,
d) počet členov samosprávy je nepárny, minimálny počet 3 členovia, maximálny počet 9 členov.

(4) Vedúci klubu:

a) zvoláva samosprávu klubu seniorov minimálne jedenkrát za dva mesiace,
b) zvoláva členskú schôdzu klubu seniorov minimálne trikrát ročne,
c) zvoláva výročnú členskú schôdzu klubu seniorov najneskôr do 15. marca príslušného roka,
d) zodpovedá za plnenie plánu činnosti a hospodárenie klubu,
e) spolupracuje s odborom sociálnym Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši,
f) zodpovedá za poriadok v priestoroch denného centra,
g) zastupuje klub seniorov navonok.

(5) Revízna komisia:

a) sa schádza podľa potreby,
b) členovia revíznej komisie majú právo nahliadnuť do všetkých dokladov týkajúcich sa hospodárenia 

v klube,
c) o svojej činnosti predkladá správu výročnej členskej schôdzi.

Článok 9
Prevádzková doba - klubové hodiny

(1) Každý klub seniorov má stanovené klubové hodiny a je ich možné meniť so 
súhlasom Mestského úradu, odboru sociálneho v Liptovskom Mikuláši.

Článok 10
Hospodárenie klubu

(1) Hospodárenie klubu sa realizuje podľa schváleného rozpočtu klubu.

(2) Financovanie činnosti klubu je možné z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je schválený mestským 
zastupiteľstvom na príslušný kalendárny rok.

(3) Mesto Liptovský Mikuláš môže prispievať maximálne výšky do schváleného rozpočtu na:

a) občerstvenie trikrát ročne sumou 0,50 eur pri účasti člena na členskej schôdzi a jedenkrát ročne 
sumou 0,90 eur pri účasti člena na výročnej členskej schôdzi,

b) organizovanie zájazdov pre každý klub rovnakou sumou

Článok 11 
Zánik klubu

(1) V prípade zániku klubu, alebo ukončenia jeho činnosti členská schôdza ustanoví likvidátora, ktorý 
vykoná v súčinnosti so zamestnancom mesta likvidáciu.
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Článok 12
Záverečné ustanovenia

(1) Tento štatút nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom a účinnosť dňa 
1. januára 2016.

(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Štatútu sa ruší Štatút klubu seniorov zo dňa 28. 1. 2009.
(3) Zmeny Štatútu schválené mestským zastupiteľstvom uznesením č. 41/2017 zo dňa 23.06.2017 

nadobúdajú účinnosť od 01.01.2018.

V Liptovskom Mikuláši dňa 23. 6. 2017. n
/4

Ing. Ján Blchá 
primátor meste

i, PhD.
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