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V  zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. § 56 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákona č. 

479/2010 Z.z. § 4, ods. 3, písm.p) o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Šamudovce 

vydáva: 

Š T A T Ú T 

  Denného centra Šamudovce 

I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Štatút Denného centra Šamudovce upravuje postavenie a poslanie denného centra, 

vnútornú štruktúru, deľbu práce, zásady hospodárenia s poskytnutými finančnými 

prostriedkami a nakladania s majetkom obce v dennom centre. 

2. Štatút je rámcovým právnym aktom denného centra. 

3. Denné centrum je účelovým zariadením obce Šamudovce. Denné centrum  poskytuje 

sociálne služby počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej 

osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, 

rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.  

4. Denné centrum nemá právnu subjektivitu. 

5. Pre činnosť denného centra slúžia priestory a zariadenia pridelené obcou Šamudovce. 

 

 

II. 

Vznik a zánik členstva v centre 

Členstvo v centre vzniká na základe prihlášky. Evidenciu členov denného centra vykonáva 

samospráva denného centra. Členom denného centra sa môže stať každý občan, ktorý 

dosiahol v čase podania prihlášky za člena starobný dôchodkový vek alebo je poberateľom 

invalidného dôchodku a má trvalý pobyt v obci Šamudovce. Výnimku pre prijatie za člena 

denného centra udeľuje v prípade osobitného zreteľa (napr. splnenie záruky aktívnej práce 

žiadateľa o prijatie za člena denného centra a jeho prínos pre denné centrum) samospráva 

denného centra a schvaľuje najbližšia členská schôdza. Člen denného centra sa preukazuje 

členskou legitimáciou. 

K zániku členstva v centre dochádza: 

a) dobrovoľným vystúpením z denného centra, 

b) vylúčením, členská schôdza môže člena denného centra vylúčiť z týchto dôvodov: 

- ak svojím konaním nevhodným správaním opakovane hrubo porušil zásady tohto 

Štatútu, 

- prípadne narušil dobré spolunažívanie členov denného centra, 

- nezaplatil členské príspevky, 

- je pasívnym členom, 

- odhlásil sa z trvalého pobytu v Šamudovciach, 

- zomrel. 
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III. 

Práva členov denného centra 

1. Každý člen denného centra bez ohľadu na svoju príslušnosť k národu, rase, politickú 

príslušnosť a náboženské presvedčenie má rovnaké práva a povinnosti. 

2. Každý člen denného centra má právo využívať všetky výhody vyplývajúce z členstva 

v centre, nikto ho nemôže obmedzovať v jeho právach a povinnostiach, pokiaľ o tom 

nerozhodne členská schôdza denného centra. 

3. Voliť členov samosprávy denného centra a byť zvolený za jej člena. 

4. Zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných denným centrom a byť informovaný 

o akciách a činnosti centra. 

5. Členovia denného centra sú oprávnení v prevádzkovej dobe využívať miestnosti 

denného centra, jeho zariadenie, audiovizuálnu techniku, knihy a časopisy. 

6. Zúčastňovať sa na členských schôdzach denného centra. 

7. Podávať návrhy, podnety, pripomienky a sťažnosti na využívanie a činnosť denného 

centra. 

IV. 

Povinnosti členov denného centra 

1. Členovia denného centra sú povinný dodržiavať „Štatút denného centra“ a 

„Prevádzkový poriadok DC“. 

2. Zúčastňovať sa na práci denného centra a funkcie v samospráve denného centra 

vykonávať čestne, iniciatívne, na prospech členov a starších občanov obce. 

 

V. 

Hlavné zameranie činnosti denného centra 

Činnosť denného centra sa zameriava najmä na: 

- zapájanie jeho členov do aktívnej práce v záujmových krúžkoch, 

- organizáciu kultúrnych podujatí, prednášok, posedení, návštev výstav, divadiel, 

galérii, múzeí, kín, športových podujatí, premietanie filmov a pod. podľa záujmu 

členov denného centra, 

- organizovanie spoločných zájazdov, zdravotných vychádzok do voľnej prírody, 

jubilejných osláv, 

- uskutočňovanie podujatí, ktoré udržiavajú ľudové zvyky a obyčaje, 

- poskytovanie poradenskej služby v oblasti sociálnej, bytovej, zdravotnej 

starostlivosti, hygieny a životosprávy, 

- iniciovanie rozvoja sociálnych služieb v obci a vyhľadávanie občanov, ktorí sú na 

takúto pomoc odkázaní, 

- vedenie starších občanov ku vzájomnej pomoci pri uskutočňovaní ich základných 

životných potrieb, 

- informovanie verejnosti o svojich aktivitách cez internetovú stránku obce, 

- spolupráca s inými organizáciami na území obce Šamudovce podľa vzájomnej 

dohody, 

- spolupráca s dennými centrami z okolitých obci. 
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VI. 

Riadiace a výkonné orgány denného centra 

 

A. Členská schôdza 

Je najvyšší riadiaci a rozhodovací orgán samosprávy denného centra. Výročnú členskú 

schôdzu zvoláva predseda samosprávy a to tak, aby sa uskutočnila najneskôr do 28.2. 

nasledujúceho roka. Mimoriadnu členskú schôdzu môže zvolať predseda samosprávy 

denného centra, ak o tom rozhodne výbor, alebo požiada o to najmenej 1/3 členov 

denného centra písomne. Program členskej schôdze sa oznámi na úradnej tabuli 10 dní 

pred jej konaním. 

 

Pôsobnosť členskej schôdze: 

- voliť samosprávu denného centra, revíznu komisiu, prípadne iné iniciatívne 

a poradné orgány, 

- schvaľovať plán činnosti denného centra a plán finančného hospodárenia, 

- schvaľovať správu o činnosti denného centra a finančnom hospodárení denného 

centra, 

- uznášať sa na opatreniach smerujúcich k odstráneniu zistených nedostatkov 

a k zlepšeniu činnosti denného centra, 

- schvaľovať výšku členského príspevku. 

Členská schôdza rozhoduje väčšinou hlasou prítomných členov. O priebehu členskej 

schôdze sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpisuje predseda denného centra a ktorú overia 

svojimi podpismi 2 členovia z prítomných členov denného centra, ktorých určí 

predsedajúci. 

 

B. Samospráva denného centra 

Činnosť denného centra organizuje 5-členná samospráva, ktorú tvoria: predseda, 

podpredseda, hospodár a 2 členovia samosprávy. Členov samosprávy volia všetci 

členovia denného centra na výročnej členskej schôdzi a to na obdobie 3 rokov. 

Jednotlivých členov samosprávy môže členská schôdza v priebehu volebného obdobia 

odvolať, ak svoju činnosť vykonávajú v rozpore so Štatútom denného centra alebo 

z dôvodu ich nečinnosti a na miesto nich zvoliť nových členov. 

 

Predseda denného centra: 

Na čele samosprávy je predseda, ktorého volí na obdobie 3 rokov členská schôdza 

väčšinou hlasov prítomných členov. Vo funkcii predsedu potvrdzuje starosta obce 

Šamudovce. Zastupuje denné centrum navonok a podpisuje všetky písomnosti 

denného centra. Predseda: 

- zvoláva schôdze samosprávy, 

- zodpovedá za plnenie plánu činnosti a finančné hospodárenie denného centra, 

- zodpovedá za dodržiavanie „Prevádzkového poriadku DC“, 

- spolupracuje so starostom a obecným zastupiteľstvom, 

- má hmotnú zodpovednosť. 
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Podpredseda denného centra: 

Počas neprítomnosti predsedu vedie denné centrum a členskú schôdzu a v plnom 

rozsahu zastupuje predsedu v povinnostiach vyplývajúcich z jeho funkcie. 

 

Hospodár: 

- zodpovedá za stav pokladne denného centra, 

- dôsledne vedie evidenciu finančného hospodárenia denného centra, 

- eviduje materiálno-technické vybavenie denného centra, 

- upozorňuje samosprávu na prípadné nedostatky v zásadách hospodárenia denného 

centra. 

 

Členovia samosprávy: 

- byť nápomocní pri zabezpečovaní a organizovaní kultúrnych a spoločenských 

podujatí uskutočňovaných denným centrom, 

- aktívne sa zapájať a byť iniciátorom pri spolupráci s inými organizáciami na území 

obce Šamudovce. 

 

VII. 

Revízna komisia 

Ako poradný, iniciatívny a kontrolný orgán denného centra volí členská schôdza 3-člennú 

revíznu komisiu, ktorá je zložená z členov denného centra. Na jej čele je predseda, ktorý je 

zvolený z radov revíznej komisie jej členmi. Členovia revíznej komisie nemôžu byť členmi 

samosprávy denného centra. 

 

VIII. 

Zásady hospodárenia 

Podmienky pre činnosť denného centra vytvára obec Šamudovce bezplatným 

zabezpečovaním priestorov pre umiestnenie denného centra a jeho financovaním (nájomné, 

el. energia, vodné a stočné), materiálno-technickým vybavením denného centra, finančným 

príspevkom podľa schváleného rozpočtu na príslušný rok na rôzne akcie, zájazdy, kultúrne 

podujatia a podobné aktivity. 

Členské príspevky, príspevky sponzorov, darcov (fyzických i právnických osôb) a finančné 

prostriedky získané vlastnými aktivitami centra nie sú príjmom obce Šamudovce a teda ani 

rozpočtom obce. Tieto členské príspevky vyberá od svojich členov a získava od iných 

subjektov samospráva a podľa rozhodnutia samosprávy denného centra s nimi disponuje. 

Kontrolu výberu a použitia týchto zdrojov financovania činnosti denného centra kontroluje 

revízna komisia samosprávy. 

Oslavy v centre povoľuje starosta obce Šamudovce. Ak na zájazd prispieva obec Šamudovce 

k vyúčtovaniu zájazdu sa priloží zoznam členov zájazdu, náklady na zájazd a výšku poplatku 

účastníkov podujatia. Tieto zájazdy posudzuje starosta alebo ním poverená osoba. 
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IX. 

Prevádzková doba 

Prevádzkovú dobu denného centra v priestoroch Kultúrneho domu Šamudovce stanoví 

členská schôdza denného centra (pevné stanovené dni v týždni). 

 

X. 

Zákazy a obmedzenia 

Stanovuje sa zákaz voľného podávania a konzumovania alkoholických nápojov v priestoroch 

denného centra a jeho okolí. Rovnako sa zakazuje fajčenie v miestnostiach na to 

nevyhradených. 

Zakazuje sa bez súhlasu starostu majetok denného centra zapožičiavať, prenášať alebo inak 

s ním manipulovať. Zakazuje sa prepožičiavať miestnosti na komerčné aktivity bez povolenia 

starostu obce Šamudovce. 

Miestnosti denného centra pre členov ako aj cudzie osoby môže prenajímať len starosta obce 

Šamudovce. 

 

XI. 

Zánik denného centra 

 

Denné centrum zaniká: 

1. dobrovoľným rozpustením (ktoré schváli členská schôdza) 

2. zlúčením s iným subjektom 

3. právoplatným rozhodnutím Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach. 

 

XII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Štatút denného centra je záväzný pre všetkých členov. Jeho zmeny a doplnky 

schvaľuje uznesením obecné zastupiteľstvo Šamudovce. 

2. Štatút Denného centra Šamudovce bol schválený na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v Šamudovciach dňa  19. 2. 2014, Uznesením č. 1/2014. 

3. Štatút denného centra nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia. 

 

 

 

V Šamudovciach dňa 10. 2. 2014  

 

                                                                                                   Vladimír Paulov 

                                                                                                      starosta obce 

 

 

 


