ORGANIZAČNÝ PORIADOK
Klubu dôchodcov „Horničan“

I. Základné ustanovenie
1. Klub dôchodcov „Horničan“ (ďalej KD – „H“)je dobrovoľnou organizáciou, v ktorej
zriaďovateľ utvára podmienky na záujmovú činnosť a na udržiavanie fyzickej
a psychickej aktivity občanov obce, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku alebo
občanov s nepriaznivým zdravotným stavom (invalidní dôchodcovia).
2. KD – „H“ zriaďuje a kontroluje obec Horná Ves podľa zákona č. 195/1998 §18 a 35.
3. Sídlo KD – „H“ je Horná Ves č. 17, 967 01 Kremnica (osobitne vybudovaný
priestor).

II. Hlavné úlohy
1. KD – „H“ sa stará o naplnenie voľného času svojich členov podľa ich záujmov
a potrieb.
2. KD – „H“ vytvára podmienky na formovanie správnej psychohygieny svojich členov
prostredníctvom zdravotníckej osvety.
3. KD – „H“ dbá na udržiavanie kultúrnych tradícií svojich členov podľa ich záujmov
a možností.
4. KD – „H“ má záujem o zabezpečenie pohybovej aktivity svojich členov podľa ich
vekových a zdravotných možností.
5. KD – „H“ vytvára správnu vzťahovú atmosféru svojich členov seniorskeho veku
a ťažko zdravotne postihnutých.

III. Členstvo
1. Členstvo môže byť – individuálne
- čestné.
2. Individuálne členstvo v KD – „H“ je dobrovoľné. Členom môže byť senior alebo
ťažko zdravotne postihnutý občan bez rozdielu na pohlavie, náboženskej príslušnosti
alebo politického presvedčenia, ktorý sa o členstvo písomne uchádza a súhlasí s týmto
organizačným poriadkom.
3. Dokladom o členstve je platný členský preukaz.
4. Individuálne členstvo zaniká vystúpením na vlastnú žiadosť alebo úmrtím.
5. Člen má právo zúčastňovať sa členských schôdzí, rokovaní klubovej rady,
zúčastňovať sa všetkých akcií organizovaných KD – „H“, podávať návrhy na

skvalitnenie činnosti klubu. Ďalej má právo voliť a byť volený, ale tiež využívať celé
vybavenie KD – „H“.
6. Člen KD – „H“ má povinnosť dodržiavať organizačný poriadok, vykonávať prijaté
funkcie, chrániť a zveľaďovať majetok klubu, prispievať podľa vlastných možností
a schopností ku skvalitneniu práce klubu a riadne a včas platiť členské.
7. Čestné členstvo udeľuje členská schôdza na návrh člena alebo klubovej rady
jednotlivcom (napr. rodákom), organizáciám a inštitúciám za osobitné zásluhy
a rozvoj obce alebo činnosti KD – „H“.

IV. Orgány KD – „H“
1. Najvyšší orgán KD – „H“ je členská schôdza, ktorá sa koná spravidla raz za rok.
Členská schôdza môže prijať rozhodnutie formou uznesenia ak sa na nej zúčastní
nadpolovičná väčšina všetkých členov klubu.
Členská schôdza prerokúva všetky základné otázky činnosti KD – „H“, najmä:
- mení organizačný poriadok, ktorý nadobudne účinnosť schválením uznesenia
obecného zastupiteľstva
- prerokúva správy o činnosti a o čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie
- schvaľuje plán činnosti a rozpočet na nasledujúce obdobie a správu revíznej
komisie
- volí klubovú radu a revíznu komisiu.
2. Medzi členskými schôdzami činnosť KD – „H“ riadi klubová rada, ktorej počet
členov určí členská schôdza. Členov klubovej rady volí členská schôdza tajným
hlasovaním. Klubová rada sa skladá z predsedu, tajomníka, pokladníka, kultúrneho
referenta a člena. Počet zasadnutí klubovej rady určí si táto podľa naliehavosti,
najmenej však 1 raz v mesiaci. Klubová rada zostavuje ročný plán všetkých akcií,
ktorý predkladá obci Horná Ves, zastúpenej starostkou obce. Zostavuje tiež ročný
rozpočet KD – „H“ a pripravuje ročné zúčtovanie všetkých prostriedkov osobitne
podľa ich pôvodu.

V. Hospodárenie a majetok
1. Klub dôchodcov „Horničan“ užíva priestor obce v budove obecného úradu,
vybudovaný k tomuto účelu, ako aj časť inventáru presne označeného. O tento
majetok je KD – „H“ povinný starať sa, zveľaďovať a chrániť ho. Užívanie priestoru
a inventáru bude upravené na základe zmluvných vzťahov.
2. KD – „H“ užíva vlastný hnuteľný majetok, získaný od jednotlivých donorov, ktorý je
povinný riadne označiť, starať sa oň a zveľaďovať ho.
3. KD – „H“ využíva ku svojej činnosti aj hnuteľný majetok občianskeho združenia
„Rodina obce, obec rodine“ na základe platných zmluvných vzťahov.
4. Zdrojom finančných príjmov KD – „H“ sú:
a) dotácie obce na činnosť KD – „H“
b) členské príspevky
c) sponzorské dary.

-

O výške dotácie od obce rozhoduje OcZ a zahŕňa ju do rozpočtu obce na
príslušný kalendárny rok.
O výške členského príspevku na nasledujúci rok rozhoduje členská schôdza
uznesením, ku ktorému je potrebný súhlas nadpolovičnej časti zúčastnených.
Sponzorské dary bude získavať KD – „H“ a musí viesť o nich presnú
evidenciu a predložiť ich zúčtovanie členskej schôdzi.

VI. Záverečné ustanovenie
Tento organizačný poriadok prejednala členská schôdza KD – „H“ dňa 3.12.2006 a účinnosť
nadobudne dňom jeho schválenia uznesením OcZ obce Horná Ves č. 03/0701 zo dňa
30.1.2007.
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