ŠTATÚT RADY SENIOROV
mesta Dolný Kubín

I.
VŠEOBECNÁ ČASŤ
1. Štatút vymedzuje zásady pôsobnosti, ciele a
poradného orgánu primátora mesta Dolný Kubín.

úlohy Rady seniorov ako

2. Rada seniorov je samosprávny orgán vytvorený zo zástupcov občanov
v dôchodkovom veku bývajúcich na území mesta Dolný Kubín a jeho
mestských častí z oblasti školstva, priemyslu, veterinárneho lekárstva,
samosprávy a je poradným orgánom primátora mesta Dolný Kubín.
3. Rada seniorov je apolitický orgán.
4. Vznik a potvrdenie činnosti Rady seniorov sú dané rozhodnutím primátora
mesta Dolný Kubín, ako poradného orgánu primátora, ako aj potvrdením
Mestského zastupiteľstva mesta Dolný Kubín.
5. Rozhodnutia Rady seniorov mesta Dolný Kubín sú prijímané formou uznesení.
Uznesenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov s
hlasovacím právom.
6. Rada seniorov mesta Dolný Kubín je zložená zo zástupcov uvedených v čl. I
ods. 2 tohto štatútu s hlasovacím právom a s prihliadnutím na zastúpenie
jednotlivých sídlisk mesta, resp. aj mestských častí. Funkčné obdobie zvolenej
Rady seniorov mesta Dolný Kubín je štyri roky. K povinnostiam zástupcov
(členov) Rady seniorov patrí:
- aktívne sa podieľať na činnosti Rady seniorov,
- zodpovedne plniť povinnosti uvedené v Pracovnom štatúte Rady seniorov mesta
Dolný Kubín,
- plniť prijaté uznesenia.
7. Radu seniorov vedie predseda, ktorý je volený na obdobie štyroch rokov.
8. Na prvom zasadnutí Rady seniorov sa volí výbor Rady seniorov v zložení:
- predseda Rady seniorov,
- podpredseda Rady seniorov,
- tajomník Rady seniorov, z radov zamestnancov Mestského úradu, bez
hlasovacieho práva.

9. Rada seniorov si môže prizývať kompetentných pracovníkov (vedúcich
odborov) Mestského úradu v Dolnom Kubíne pri riešení jednotlivých
tematických okruhov činnosti.
10. Rada seniorov zasadá podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace.

II.
CIELE A ÚLOHY RADY SENIOROV
1. Iniciovanie a organizovanie akcií týkajúcich sa života seniorov v meste Dolný
Kubín.
2. Komunikácia seniorov s vedením mesta Dolný
stanovísk a potrieb seniorov voči vedeniu mesta.
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3. Zástupcovia Rady seniorov
sa môžu zúčastňovať zasadnutí Mestského
zastupiteľstva, kde sa im umožní deklarovať názory, ktoré bezprostredne
vyplývajú z rokovaní Rady seniorov.
4. Rada seniorov pri prijímaní rozhodnutí a organizovaní akcií v prospech
občanov mesta, sa bude podieľať na formovaní spoluzodpovednosti za stav
vecí v meste.
5. Nadväzovanie spolupráce so samosprávnymi seniorskými organizáciami aj na
území iných miest.
6. Prijíma uznesenia na zmeny štatútu Rady seniorov nadpolovičnou väčšinou
členov Rady seniorov s hlasovacím právom.
7. Zástupcovia Rady seniorov sa zúčastňujú rokovaní s primátorom mesta Dolný
Kubín spravidla raz za tri mesiace a prerokovávajú vzájomne odsúhlasené
témy týkajúce sa života občanov mesta Dolný Kubín ako aj vybrané materiály,
predkladané na rokovania Mestského zastupiteľstva

III.
FINANCOVANIE ČINNOSTI RADY SENIOROV
1. Finančné prostriedky na činnosť Rady seniorov môžu byť za predpokladu
pozitívnej ekonomickej situácie mesta vyčlenené z rozpočtu mesta Dolný
Kubín v kapitole „Sociálne zabezpečenie". Občerstvenie pri rokovaniach Rady
seniorov sa zabezpečuje z položky - „Reprezentačné primátora mesta".

IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1. Zriaďovateľom Rady seniorov mesta Dolný Kubín je mesto Dolný Kubín
v zastúpení primátora mesta ako štatutárneho orgánu.
2. Všetky zmeny v Štatúte Rady seniorov mesta Dolný Kubín je možné meniť a
dopĺňať len na základe prerokovania v Rade seniorov a schválenia
primátorom mesta.
3. Tento Štatút Rady seniorov nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpísania
primátorom mesta Dolný Kubín.

V Dolnom Kubíne 2. marca 2011

primátor Mesta Dolný Kubín
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