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1.

Účel
V zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
zriaďuje MsZ v Prievidzi radu starších ako svoj dobrovoľný stály poradný a iniciatívny
orgán.

2.

Pojmy a skratky

3.

2.1

Pojmy
Neobsahuje.

2.2

Skratky
MsZ – Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi
DC – denné centrum
VVO – výbor volebného obvodu

Postup

Čl. 1
Základné ustanovenia
V zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
zriaďuje MsZ v Prievidzi radu starších ako svoj dobrovoľný stály poradný a iniciatívny orgán.
Čl. 2
Poslanie rady starších
Poslaním rady starších je :
1.
zabezpečovať užší kontakt obyvateľov dôchodkového veku s orgánmi mesta,
2.
napomáhať presadzovaniu záujmov, potrieb a požiadaviek tejto kategórie obyvateľov,
3.
uplatňovať odborné vedomosti, skúsenosti a schopnosti starších obyvateľov pri plnení
úloh mesta.
Čl. 3
Zloženie rady starších
Rada starších je 13 členná. Tvoria ju zástupcovia denných centier (v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Prievidza) pôsobiacich na území mesta, ktorých navrhne a schváli členská
schôdza denných centier. Na čele rady starších je predseda, ktorého volia členovia rady
starších.
Zastúpenie jednotlivých denných centier v rade starších je takéto :
- DC Bôbar 3 členovia
- DC Píly
2 členovia
- DC Necpaly 2 členovia
. DC Malá Lehôtka 1 člen
- DC Veľká Lehôtka 1 člen
- DC Hradec 1 člen
Ďalších troch zástupcov navrhujú občianske združenia a primátorka mesta z radov seniorov.
DC Bôbar a DC Píly po vzájomnej dohode delegujú do rady starších svojich zástupcov tak,
aby boli pokryté celé volebné obvody v rámci mesta, resp. všetky sídliská a lokality.
Čl. 4
Metódy práce výboru
1. Základnou metódou práce rady starších je pravidelný kontakt s poslaneckými výbormi
volebných obvodov pri riešení problémov príslušného volebného obvodu so zvláštnym
zreteľom na obyvateľov dôchodkového veku.
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2. Prenos informácií, či sa realizujú návrhy prostredníctvom príslušného predsedu výboru
volebného obvodu (VVO) resp. po vzájomnej dohode na pravidelných rokovaniach rady
starších.
3. Radu starších zvoláva predseda podľa potreby, spravidla štvrťročne.
4. Rada starších zovšeobecňuje skúsenosti z činnosti DC ako aj podnety obyvateľov
dôchodkového veku. Prípadné návrhy na riešenie problémov môže predkladať
prednostovi mestského úradu.
Čl. 5
Záverečné ustanovenie
Týmto štatútom sa ruší štatút schválený uznesením MsZ v Prievidzi č. 115/2000 zo dňa
07.09.2000.
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom ....... uznesením MsZ v Prievidzi č. ............

4. ODKAZY A POZNÁMKY
Súvisiace normy a predpisy
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov

5.

ROZDEĽOVNÍK
Vedúci odborov MsÚ
Vedúci právneho oddelenia MsÚ
Hlavný kontrolór mesta Prievidza

6.

PRÍLOHY
Neobsahuje.
Vypracovala

Meno a priezvisko Helena Dadíková
Funkcia
Dátum
Podpis

Posúdil
MVDr. Norbert
Turanovič

zástupkyňa primátorky
prednosta MsÚ
mesta

Posúdil
JUDr. Katarína
Macháčková
primátorka mesta

Dôvodová správa

Štatút rady starších bol schválený ešte v roku 2000. Pretože sa počas
obdobia desiatich rokov zmenili niektoré ustanovenia zákona o obecnom zriadení
a rovnako sa bude meniť aj spôsobom kreovania Rady starších (rozšírenie počtu
a zastúpenie v rade), je do orgánov mesta predkladaný návrh nového znenia štatútu.

Návrh na uznesenie:
číslo:............
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh Internej smernice č. 56 – Štatút rady starších,
II.
odporúča – neodporúča MsZ
schváliť Internú smernicu č. 56 – Štatút rady starších.

číslo:............
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh Internej smernice č. 56 – Štatút rady starších,
II.
schvaľuje - neschvaľuje
Internú smernicu č. 56 – Štatút rady starších.

