
 

Štatút 

Senior klubu Severan 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

(1) Mestská časť Košice – Sever uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – 

Sever  č. ...  zo dňa .......... na základe ust. § 4 ods. 3 písmeno l/ zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov zriaďuje Senior klub Severan ako 

záujmové zariadenie pre seniorov bez právnej subjektivity na dobu neurčitú. 

(2) Štatút upravuje postavenie a poslanie Senior klubu Severan, vnútornú štruktúru, činnosť 

a zásady hospodárenia.  

(3) Senior klub Severan je záujmové zariadenie MČ Košice – Sever bez právnej subjektivity. 

Prevádzku a činnosť senior klubu Severan riadi a usmerňuje Miestny úrad MČ Košice – 

Sever prostredníctvom zamestnanca povereného starostom MČ Košice – Sever (ďalej len 

„poverený zamestnanec“). 

Článok 2 

Názov a sídlo 

(1) Názov: Senior klub Severan (ďalej len „Senior klub“). 

(2) Sídlo: Obrancov mieru 184/2, 040 01 Košice. 

 

Článok 3 

Poslanie a predmet činnosti  

(1) Poslaním Senior klubu je podnecovať aktivitu občanov mestskej časti v dôchodkovom 

veku, začleňovať ich do života spoločnosti a tak ich zbavovať pocitu osamelosti, 

uspokojovať ich kultúrne a spoločenské potreby a poskytovať im spoločenské a 

poradenské služby. 

(2) V Senior klube sa utvárajú podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť, na 

udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občanov, ktorí sú poberateľmi invalidného 

alebo starobného dôchodku. 

(3) Senior klub bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi 

a etickými princípmi, za účelom naplnenia všetkých cieľov klubu. 

 

Článok 4 

Členská schôdza 

(1) Najvyšším orgánom Senior klubu je Členská schôdza všetkých členov Senior klubu (ďalej 

len „Členská schôdza“). Členskú schôdzu zvoláva Predseda Senior klubu minimálne 1 x 

ročne. 



 

(2) Členská schôdza rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov. O priebehu členskej 

schôdze sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpisuje Predseda Senior klubu a ktorú overia 

svojimi podpismi 2 členovia z prítomných členov klubu. 

(3) Členská schôdza: 

 hodnotí činnosť Senior klubu, stanovuje úlohy na ďalší rok, 

 schvaľuje plán činnosti. 

Článok 5 

Samospráva Senior klubu 

(1) Iniciatívnym a poradným orgánom Senior klubu je Samospráva Senior klubu (ďalej len 

„Samospráva klubu“) na čele s Predsedom Senior klubu (ďalej len „Predseda klubu“).  

(2) Samosprávu klubu v počte 5 členov volia členovia Senior klubu na Členskej schôdzi  1 x 

za 2 roky. 

(3) Predsedu Senior klubu volia členovia Samosprávy klubu zo svojich kruhov na 2 ročné  

funkčné obdobie. 

(4) Samospráva sa schádza 1 x za dva mesiace, alebo ak o to požiada 1/3 všetkých členov. 

 

Článok 6 

Členstvo v Senior klube 

(1) Členom Senior klubu sa môže stať každý občan poberajúci starobný alebo invalidný 

dôchodok. 

(2) Členstvo v Senior klube vzniká vyplnením registračného formulára a zaplatením 

členského poplatku. Členský poplatok sa platí za kalendárny rok a nevracia sa. Členský 

poplatok je splatný najneskôr do 31.03. príslušného kalendárneho roka. Členovi, ktorý 

nebude mať včas uhradený členský poplatok, nebude umožnený vstup na aktivity 

organizované v Senior klube.  

(3) Členstvo v Senior klube je dobrovoľné. Evidenciu členov vedie poverený zamestnanec. 

(4) Osvedčením o členstve v Senior klube je preukaz člena Senior klubu. Preukaz je 

majetkom MČ Košice – Sever. Každý člen je po zániku svojho členstva  povinný preukaz 

vrátiť MÚ MČ Košice - Sever.  Výšku členského stanovuje starosta. Členské pre členov – 

obyvateľov MČ Košice – Sever je vo výške 3,- € za kalendárny rok, pre členov – 

obyvateľov iných mestských častí je výška členského 5,- € za kalendárny rok. Výška 

členského sa stanovuje na dobu  neurčitú,  resp. dovtedy, kým sa rozhodnutím starostu 

opäť neupraví. 

Článok 7 

Zásady hospodárenia 

(1) Senior klub je financovaný zo schváleného rozpočtu MČ Košice – Sever a z členských 

príspevkov. 

(2) Finančné prostriedky mestská časť poskytne, len ak Senior klub vyvíja aktívnu činnosť.  



 

(3) Finančné prostriedky sa neposkytnú, ak sa zistí, že Senior klub neplní svoje poslanie,  

nevykazuje primeranú činnosť alebo sa prostriedky používajú na iné než určené ciele 

resp.  sa zneužívajú. 

(4) Nakladanie s finančnými prostriedkami, ktoré boli v rámci schváleného rozpočtu MČ 

Košice – Sever určené na činnosť Senior klubu, podliehajú kontrole realizovanej 

kontrolórom MČ Košice – Sever. 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

(1) Ustanovenia Štatútu sú záväzné pre všetkých členov Senior klubu, ktorí sú povinní ich 

dodržiavať. 

(2) Zmeny a doplnky v Štatúte schvaľuje uznesením Miestne zastupiteľstvo MČ Košice –

Sever. 

(3) Štatút Senior klubu Severan bol schválený dňa .........................   uznesením č. ................ . 

 

 

V Košiciach, dňa 

 

 

 

         Marián Gaj 

            starosta 

 


