Štatút Klubu dôchodcov obce Závažná Poruba
Článok 1
Základné ustanovenia
Starosta obce Závažná Poruba v súlade s §13 ods. 4 písm. d) a e) zákona SNR č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) v spojení
s §27 Štatútu obce Závažná Poruba vydáva tento

Štatút Klubu dôchodcov obce Závažná Poruba
(1) Klub dôchodcov obce Závažná Poruba ( ďalej len „klub“) je zriadený ako organizačná zložka
obce Závažná Poruba. Nemá právnu subjektivitu, nemôže v právnych vzťahoch vystupovať vo
vlastnom mene, nadobúdať práva a zaväzovať sa.
(2) Je ustanovizeň, prostredníctvom ktorej obec Závažná Poruba (ďalej len „obec“) vykonáva svoje
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samosprávne pôsobnosti v oblasti starostlivosti o svojich občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek
alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.
(3) Klub využíva na svoju činnosť priestory nachádzajúce sa v budove vo vlastníctve obce
súpisného čísla 137 postavenej na parcele KN-C 1 / 4 v k.ú. Závažná Poruba.
Článok 2
Poslanie klubu
(1) Hlavným poslaním klubu je podnecovať aktivitu seniorov a občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím, začleňovať ich do života spoločnosti a tak ich zbavovať pocitu osamelosti,
uspokojovať ich kultúrne a spoločenské potreby, podporovať ich osobné záujmy a záľuby.
(2) Činnosť klubu sa zameriava hlavne na :
a) vytváranie podmienok pre aktívnu záujmovú činnosť ,
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 priestorov klubu a jeho okolia formou drobných údržbárskych prác, na základe
dobrovoľnosti a ochoty,
d) organizovanie brigádnickej činnosti v prospech obce.
Článok 3
Organizácia klubu
(1) Práca občanov obce v klube je dobrovoľná a bez nároku na odmenu.
(2) V klube sa môže zaregistrovať každý občan s trvalým pobytom v obci, ktorý dosiahol dôchodkový
vek alebo občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok.
(3) Členovia klubu zvolia najmenej trojčlenný výbor na zabezpečenie administratívnych
a organizačných záležitosti súvisiace s jeho činnosťou a predsedu klubu, ktorý bude vystupovať
za klub navonok.
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§ 4 ods. 1 písm. h) Zákona č. 369/1990 Zb.

(4) Klub zvolí zo svojich členov Radu starších, s ktorou obec prerokúva záležitosti súvisiace
s výkonom samosprávnych pôsobností súvisiacich so starostlivosťou o občanov v dôchodkovom
veku a o občanov so zdravotným postihnutím a prihliada na ich podnety a návrhy.
(5) Predseda klubu vedie register svojich členov, ktorý obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu. Tento register priebežne aktualizuje a vždy k 31.12. predloží obci.
(6) Klub vždy do 31.10. kalendárneho roka predloží obci návrh rozpočtu výdavkov, ktoré požaduje
zabezpečiť v rozpočte obce pre nasledujúci rozpočtový rok a pri realizácii svojich aktivít
financovaných obcou je viazaný schváleným rozpočtom obce.
(7) Výbor klubu zasadá spravidla raz za dva mesiace.
(8) Súčasťou klubu je aj činnosť tanečnej skupiny Seniorka a speváckej skupiny Poludnica, ak
reprezentujú obec a zachovávajú jej kultúrne dedičstvo.
(9) Členovia klubu sa stretávajú vo svojich priestoroch spravidla každý pondelok.
(10) Klub zabezpečí upratovanie a poriadok pridelených priestorov a v prípade poruchy alebo
prekážky v ich užívaní bezodkladne ohlási túto skutočnosť obci preukázateľným spôsobom.
(11) Predseda klubu predkladá obci ročnú správu o činnosti klubu, a to spravidla do 60-tich dní po
skončení kalendárneho roka. Správa sa prerokuje v obecnom zastupiteľstve a bude súčasťou
zápisnice z jeho rokovania.
Článok 4
Hospodárenie klubu
(1) Hospodárenie klubu sa riadi schváleným rozpočtu klubu.
(2) Z rozpočtu obce je možné financovať:
a) výdavky na energie, požiarnu ochranu a údržbu súvisiacu s priestormi klubu
b) výdavky na prepravu a vstupenky súvisiace s zájazdami organizovanými pre členov klubu,
pričom súčasťou účtovného dokladu musí byť zoznam členov s podpismi, ktorí sa zájazdu
zúčastnili a príslušný propagačný materiál o zájazde alebo stručná správa so zájazdu
c) výdavky na občerstvenie pri organizovaní podujatí klubu, pričom súčasťou podujatia musí byť
vždy aj príslušná aktivita ( prednáška, súťaž, športov program).
d) Výdavky na podujatia – prednášky vhodné pre seniorov,
súvisiace s telesným alebo duševným cvičením

organizácia cvičenia, výdavky

e) materiál potrebný na činnosť klubu, na organizovanie výstav a pod.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
(1) Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu starostom obce.
(2) Klub zanikne, ak sa na tom členovia uzhodnú alebo prestane plniť týmto štatútom ustanovené
povinnosti, a to zrušením tohto štatútu starostom obce alebo zmenou príslušných ustanovení v
Štatúte obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
(3) V prípade zániku klubu je predseda klubu zodpovedný za odovzdanie priestorov užívaných
klubom v stave primeranom jeho užívaniu.
V Závažnej Porube dňa 2.3.2020
Ing. Pavel Beťko
starosta obce

