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ZVEREJNENIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE ŠALOV
podľa § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
TOTO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE BOLO ZVEREJNENÉ:
• NA ÚRADNEJ TABULI OBCE
• NA INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE
WWW.SALOV.SK

09.11.2015 – 24.11.2015
09.11.2015 - 24.11.2015

Pripomienky k zverejnenému návrhu môžu fyzické a právnické osoby uplatniť do 10 dní od
dátumu vyvesenia.
Pripomienky možno uplatniť v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na
obecnom úrade.
Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie,
zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju
predkladá a musí byť odôvodnená.
Zverejnený návrh bol prerokovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 24.11.2015
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Obecné zastupiteľstvo v Šalove podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. l) zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení obce Šalov:
§1
Úvodné ustanovenia
Klub voľno-časových aktivít poskytuje otvorený a bezpečný priestor na trávenie voľného
času pre deti a mladých ľudí, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii, alebo sa
jednoducho líšia od väčšiny svojich rovesníkov. V klube bude zohľadňovaná výnimočnosť
mladých, ktorí často nenavštevujú žiadne krúžky, nie sú súčasťou štruktúrovaných aktivít a
poskytujú im zaujímavé voľno-časové aktivity v bezpečnom prostredí (od spoločenských hier,
cez tvorivú dielňu, až po kultúrne programy), a preto Obec Šalov podľa ust. § 4 ods. 1 a 3
písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zriaďuje
ako záujmové zariadenie pre deti a mladých ľudí Klubu voľno-časových aktivít a vydáva
tento:

ŠTATÚT
KLUBU VOĽNO-ČASOVÝCH AKTIVÍT
ako záväzný právny predpis pre Klub voľno-časových aktivít nachádzajúci sa v obci Šalov.
1. Názov: Klub voľno-časových aktivít v Šalove (ďalej len „klub“)
2. Sídlo: administratívna budova, Šalov č. 14.
3. Právna forma: bez právnej subjektivity, je spravovaný obcou, ktorá zabezpečuje
agendu voľno-časových aktivít.
4. Klub je zriadený na dobu neurčitú.
§2
Štatút klubu stanovuje práva a povinnosti v nasledujúcom znení:
Článok I.
Úvodné ustanovenie
1. Štatút klubu upravuje postavenie a poslanie klubu, vnútornú štruktúru, deľbu práce,
zásady hospodárenia s poskytovanými prostriedkami a nakladania s majetkom obce
v klube.
2. Pre činnosť klubu slúžia priestory a zariadenia pridelené obcou.
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Článok II.
Úlohy a poslanie klubu
Je to služba určená deťom a mládeži, ktorí sa ocitli v obtiažnej životnej situácii alebo sú
ohrození, a ktorí nevyhľadávajú štandardné formy pomoci a starostlivosti. Táto služba
obsahuje nadviazanie kontaktu, poskytovanie informácií, odbornú pomoc, podporu
a vytváranie podmienok pre sociálne začlenenie a pozitívnu zmenu v spôsobe života. Ide
o stacionárnu formu sociálnej služby nízkoprahového charakteru zameranú na uspokojovanie
a rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
Článok III.
Riadenie klubu a jeho organizácia
1. Klub riadi klubová rada ktorá má 3 až 5 členov. Členov klubovej rady volí a odvoláva na
návrh starostky obce obecné zastupiteľstvo. Vedúceho klubu z radov klubovej rady, na
návrh starostky obce vymenováva a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Funkcia v klubovej
rade je dobrovoľná a čestná.
2. Činnosť klubu organizuje klubová rada ako animátori pre voľno-časové aktivity pod
odborným dohľadom terénneho sociálneho pracovníka alebo povereného zamestnanca
obce.

Článok IV.
Prevádzka klubu
1.

Zariadenie pre činnosť klubu je v prevádzke spravidla v pracovných dňoch, ako aj
v dňoch pracovného pokoja a štátnych sviatkov, prevažne v poobedňajších hodinách
a večerných hodinách od 16,00 do 20,00, najneskôr však do 22,00 hodín podľa vopred
určeného harmonogramu – plánu práce, ktorý je vyvesený na viditeľnom mieste.

2.

Členovia klubovej rady alebo zamestnanec, ktorý vykonáva dozor, je povinný všetky
zistené skutočnosti zapisovať do prevádzkovej knihy.

3. Záujemcovia zo strany mládeže sa do klubu zaraďujú na základe žiadosti podanej
zákonnými zástupcami dieťaťa. Pravidelná dochádzka do zariadenia nie je podmienkou
využívania služieb zariadenia, ani členstvo, či iná forma registrácie.
4. Vstup do zariadenia a využívanie štandardnej ponuky zariadenia nie je podmienené
finančnou spoluúčasťou mládeže. Klub je vypracovaný jednoduchý systém, ako umožniť
mladým využiť ponuku či program, aj keď nemajú finančné prostriedky, alebo ich nechcú
použiť, pričom dobrovoľnosť financovania programov nie je možná.
5. Cieľom činnosti klubu zabezpečiť deťom a mládeži:
 podporu na zvládnutie obtiažnych životných udalostí,
 zníženie sociálnych rizík vyplývajúcich z konfliktných spoločenských situácií,
spôsobu života a rizikového správania,
 zvýšenie životných schopností a zručností,
 podporu sociálneho začlenenia do skupiny rovesníkov, do spoločnosti, vrátane
zapojenia sa do diania miestnej komunity,
 lepšie sa orientovať v ich sociálnom prostredí,
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 potrebnú psychickú, fyzickú právnu a sociálnu ochranu počas pobytu v zariadení,
 podmienky pre realizáciu osobných aktivít.
Článok V.
Povinnosť zriaďovateľa a návštevníkov
1. Obec Šalov ako zriaďovateľ klubu počas prevádzky klubu je povinná vydať a kontrolovať
prevádzkový poriadok.
2. Návštevníci sú povinní riadiť sa týmto štatútom a prevádzkovým poriadkom klubu.
Článok VI.
Finančné zabezpečenie klubu a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov klubu
1. Finančné prostriedky pre činnosť klubu na základe predloženého plánu činnosti schvaľuje
obecné zastupiteľstvo v rozpočte obce.
2. Finančné prostriedky obec poskytne len v prípade, ak klub vyvíja aktívnu činnosť.
Finančné prostriedky sa neposkytnú, ak sa zistí, že klub neplní svoje poslanie, nevykazuje
primeranú činnosť alebo sa prostriedky používajú na iné, než určené ciele resp. sa
zneužívajú.
3. Obec je povinná zúčtovať príjmy a výdavky klubu najneskôr do konca rozpočtového roka.
4. Obec môže určiť výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v klube všeobecne
záväzným nariadením Obce Šalov.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Tento štatút bol schválený na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Šalove dňa 24.11.2015
uznesením č. 63/2015
2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 1.12.2015

Mgr. Renáta Kassaiová
starostka obce
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