Popradský mládežnícky parlament
Štatút

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Názov: Popradský mládežnícky parlament
Skratka názvu: PMP
Sídlo: Mládeže 13, 058 01 Poprad
IČO: 501254270006
Pôsobnosť: Územie mesta Poprad
Právna subjektivita organizačnej jednotky Popradský mládežnícky parlament
je odvodená od materskej organizácie - občianskeho združenia Národný
mládežnícky parlament (IČO: 50125427, so sídlom na Ulici mládeže 13, 058 01
Poprad). Popradský mládežnícky parlament je dobrovoľná, spoločenská a
demokratická organizácia pre mladých ľudí.

Článok 2
Ciele a činnosti
1) Hlavným cieľom je zastupovať žiacke samosprávne orgány na území mesta
Poprad, vyjadrovať a presadzovať ich záujmy a potreby.
2) Iniciovať a organizovať akcie týkajúce sa života mladých ľudí v meste Poprad.
3) Nadväzovať spoluprácu s inými mládežníckymi parlamentmi.
4) Propagovať a posilňovať postavenie mladých ľudí v meste Poprad,
zlepšovaním im prístupu k rozhodovacím procesom a podporovaním
participácie mladých ľudí v meste.
5) Učiť mladých ľudí demokratickým princípom a spoluúčasti na rozhodovaní.
6) Podporovať prácu so žiackymi školskými radami a žiackymi samosprávami,
spolupracovať s nimi a združovať ich na mestskej úrovni.
7) Podieľať sa na riešení problémov mladých ľudí, študujúcich, prípadne žijúcich
na území mesta Poprad.

Článok 3
Školské žiacke samosprávne orgány
1) Členov do orgánu zastupiteľstva Popradského mládežníckeho parlamentu
delegujú
a) Žiacke školské rady na stredných školách v meste Poprad zriadené v
súlade s § 26 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
b) Žiacke parlamenty alebo obdobné orgány na základných školách v
meste Poprad, prirodzene vytvorené a existujúce na demokratických
princípoch podobne ako Žiacke školské rady
c) Študentská časť akademického senátu fakulty, ktorá má pobočku v
Poprade, zriadenej v súlade s § 26 zákona č. 175/2008 o vysokých
školách.

Článok 4
Členstvo
1) Členstvo sa delí na:
a) členstvo v zastupiteľstve
b) členstvo v tíme
2) Členom PMP sa môžu stať mladí ľudia vo veku od 13 do 30 rokov, žijúci
alebo študujúci na území mesta Poprad.

Členstvo v zastupiteľstve
3) Vznik členstva v zastupiteľstve:
a) Orgány v článku 3 delegujú vo voľbách najviac 2 členov do
zastupiteľstva. Funkčné obdobie delegátov sú 2 roky. Z voľby musí byť
vyhotovená zápisnica. Výsledky volieb musia byť vyhlásené na
verejnej tabuli v škole.
b) Na úvodnom zasadnutí je delegovaným členom odovzdaný členský
dekrét, čím člen nadobúda práva a povinnosti na základe tohto štatútu.
4) Členstvo v zastupiteľstve zaniká
a) ukončením štúdia na škole vysielajúceho orgánu

b) rozhodnutím členov vysielajúceho orgánu,
c) vzdaním sa členstva,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným
odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia nebol podmienečne
odložený,
e) pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) smrťou.
5) V prípade zániku členstva je umožnené vysielajúcemu orgánu doplniť
chýbajúcich členov na základe poradia volieb. Ak vo voľbách nebol v poradí
možný náhradník, uskutočnia sa nové voľby.
6) Práva člena zastupiteľstva sú
a) predkladať na zasadnutiach svoje návrhy, nápady, podnety,
pripomienky a stanoviská,
b) požadovať od predsedníctva alebo tajomníka informácie a vysvetlenia
vo veciach týkajúcich sa ich práce,
c) voliť a byť volený do orgánov Popradského mládežníckeho parlamentu.
7) Povinnosti člena sú najmä
a) zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupiteľstva a orgánov, do ktorých
bol zvolený,
b) dodržiavať štatút PMP,
c) prezentovať činnosť PMP medzi mladými ľuďmi,
d) zaujímať sa o dianie v meste Poprad,
e) na zasadnutia chodiť pripravený - pripraviť si témy, problémy, návrhy,
pripomienky alebo stanoviská, o ktorých chce hovoriť.

Členstvo v tíme
8) Členom tímu PMP sa môžu dobrovoľne stať každý mladý človek vo veku od
13 do 30 rokov. Uchádzač o členstvo požiada ústne alebo písomne tajomníka
Popradského mládežníckeho parlamentu.
9) Žiadosť o členstvo v tíme posúdi tajomník PMP. Ten je povinný zaoberať sa
žiadosťou a rozhodnúť do 10 dní od doručenia žiadosti.

a) Voči zamietnutiu žiadosti o členstvo tajomníkom je možné odvolať sa
do 10 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí predsedníctvu PMP.
10) Členstvo v Tíme zaniká
a) písomným alebo ústnym vzdaním sa členstva tajomníkovi,
b) právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia
slobody nebol podmienečne odložený,
c) pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
d) rozhodnutím tajomníka združenia. Voči rozhodnutiu je možné sa
odvolať na predsedníctvo PMP,
e) smrťou
11)Práva člena tímu sú
a) zúčastňovať sa zasadnutí zastupiteľstva s poradným hlasom,
b) participovať na organizovaní podujatí,
c) vyjadrovať sa k činnosti zastupiteľstva a dopomáhať k jeho správnemu
fungovaniu.
12)Povinnosti člena tímu sú
a) dodržiavať štatút PMP,
b) zaujímať sa o dianie v meste Poprad,
c) prezentovať činnosť mládežníckeho parlamentu medzi mladými ľuďmi.

Článok 5
Hlasovanie, hlasovacie právo a prijímanie uznesení
1) Hlasovania vykonáva najvyšší orgán, ktorým je zastupiteľstvo. Rovné
hlasovacie právo nadobúda každý člen zastupiteľstva.
2) Voľba predsedníctva a predsedov komisií je tajná. Pri prijímaní uznesení je
hlasovanie verejné.
3) Všetky orgány PMP sú uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina členov.
4) Uznesenia zo zasadnutí orgánov PMP sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou
prítomných členov.

Článok 6
Orgány PMP
1) Orgány Popradského mládežníckeho parlamentu sú:
a) Zastupiteľstvo
b) Predsedníctvo
c) Organizačný tím
2) Zastupiteľstvo svojim uznesením zriaďuje aj ďalšie orgány a pracovné
skupiny, ktorým určuje náplň ich práce. Pracovné skupiny môže vytvárať aj
tím.

Článok 7
Zastupiteľstvo
1) Zastupiteľstvo je ustanovené zo všetkých delegátov vysielajúcich orgánov v
článku 3.
2) Zasadnutia zvoláva predsedníctvo alebo predsedom poverená osoba alebo
osoba na základe rozhodnutia z posledného zasadnutia.
3) Zasadnutie sa zvoláva najmenej raz za štvrťrok. Program zasadnutí sa
pripraví na rok vopred.
4) Zastupiteľstvo
a) schvaľuje správy o činnosti,
b) zriaďuje a ruší komisie a orgány PMP a určuje náplň ich práce,
c) volí a odvoláva členov predseníctva PMP a predsedov komisií
d) vyslovuje dôveru alebo nedôveru tajomníkovi združenia,
e) vydáva stanoviská, vyjadruje sa predovšetkým k zásadným otázkam
mládeže v meste Poprad, ale aj aktuálnemu dianiu v meste,
f) schvaľuje návrhy na zmeny a doplnky štatútu PMP ¾ väčšinou hlasov
prítomných členov,
g) podáva mestu Poprad iniciatívne návrhy, nápady, podnety a
pripomienky.

Zasadnutia mládežníckeho zastupiteľstva
5) Zasadnutia zastupiteľstva riadi predseda. V jeho neprítomnosti poverí jeho
zastupovaním člena predsedníctva alebo tajomníka združenia, prípadne
iného člena PMP.
6) Zasadnutia zastupiteľstva sú verejné. Na zasadnutia je možné prizvať hostí.
7) Rokovací poriadok hovorí o pravidlách diskutovania.

Článok 8
Predsedníctvo
1) Predsedníctvo je orgán PMP zložený z predsedu a dvoch podpredsedov.
2) Funkčné obdobie predsedníctva je jeden rok.
a) Kandidovať do predsedníctva môže každý člen zastupiteľstva.
b) Kandidatúra do predsedníctva sa odovzdáva najneskôr pred otvorením
zasadnutia.
c) Na hlasovacom lístku je možné zvoliť troch ľudí. Predsedom sa stáva
kandidát s najväčším počtom získaných hlasov v tajných voľbách.
Dvoma podpredsedami sa stávajú kandidáti v poradí výsledkov
získaných hlasov.
d) Ak nejakí kandidáti na prvých troch miestach získajú rovnaký počet
hlasov, prebieha medzi nimi dvoma, alebo troma, druhé kolo voľby.
3) Rozhodnutia predsedníctva sa prijímajú vyslovením aspoň dvoch členov
predsedníctva za návrh.
4) Člen predsedníctva sa môže vzdať funkcie písomne alebo ústne na zasadnutí
zastupiteľstva. Následne sa konajú doplňujúce voľby.
5) Predsedníctvo
a) schvaľuje členov komisií
b) reprezentuje a zastupuje Popradský mládežnícky parlament navonok

Článok 9
Organizačný tím
1) Tím je výkonným orgánom, ktorý sa svojou činnosťou zodpovedá orgánu
Mládežnícke zastupiteľstvo.
2) Svojou činnosťou sa spolupodieľa na zveľaďovaní Popradského
mládežníckeho parlamentu. Jeho úlohou je predovšetkým organizovanie
podujatí pre mladých ľudí a koordinovanie činnosti PMP.
3) Na čele tímu stojí tajomník.
a) Tajomník je volený členmi tímu členskou zhodou (konsenzom). Ak
konsenzus nie je dosiahnutý, prebehnú voľby kandidátov na funkciu
tajomníka. Je na členoch tímu, pre aký tip volieb sa dohodnú.
b) Tajomníkovi trvá mandát jeden rok od zvolenia, alebo do vyslovenia
nedôvery zastupiteľstvom.
c) Tajomník môže byť odvolaný z funkcie aj rozhodnutím ⅗ väčšiny
všetkých členov tímu.
4) Tajomník si zvolí svojho zástupcu. V prípade neprítomnosti alebo
neschopnosti vykonávať svoju funkciu preberá zástupca všetky jeho úlohy.

Článok 10
Komisie
1) Zastupiteľstvo môže vytvárať komisie. Na čele komisie stojí hlavný komisár
zastupujúci činnosť jednotlivej komisie.
2) Členom jednotlivých komisií sa môžu stať členovia tímu alebo zastupiteľstva.
Členom komisie sa nesmie stať tajomník alebo člen predsedníctva.Členov
komisií schvaľuje predsedníctvo.
3) Hlavnou úlohou komisií je vyjadrovať sa k jednotlivým oblastiam, na ktoré boli
zriadené. Svoje stanoviská predkladá zastupiteľstvu.

Článok 11
Pravidlá hospodárenia
1) PMP sa zameriava na získavanie zdrojov najmä z grantových výziev,
sponzorských darov a dotácií.
2) Za financie z grantových výziev zodpovedá osoba zodpovedná za projekt.
3) Za financie získané iným spôsobom zodpovedá poverená osoba, ktorá na
seba preberá plnú zodpovednosť svojim podpisom.

Článok 12
Hnuteľný a nehnuteľný majetok
1) Všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok nadobudnutý pod hlavičkou PMP, teda
v rámci projektov, v ktorých vystupoval ako žiadateľ príspevku Popradský
mládežnícky parlament, alebo sponzorských darov Popradskému
mládežníckemu parlamentu, alebo dotácií, je v správe tímu PMP. Ak tím nie je
zriadený, je v správe predsedníctva.
2) Organizačná jednotka Popradský mládežnícky parlament je oprávnená
samostatne hospodáriť. Národný mládežnícky parlament si vyhradzuje právo
kontrolovať hospodárenie organizačnej jednotky.
3) Popradskému mládežníckeho parlamentu nie je dovolené brať si pôžičky,
hypotéky, úvery alebo iným spôsobom sa zadĺžiť.
4) Popradský mládežnícky parlament je povinný informovať o každom
hospodárkom úkone a účtovníctve Národný mládežnícky parlament.
5) Členovia a orgány PMP nesmú takto nadobudnutý majetok:
a) využívať v osobný prospech alebo na podnikateľskú činnosť, alebo na
akúkoľvek činnosť za účelom zisku,
b) predať alebo založiť bez súhlasu zastupiteľstva,
c) poškodiť,
d) prepožičiavať alebo prenajímať cudzím osobám,
6) Tím alebo predsedníctvo PMP môže takto nadobudnutý majetok

a) zveriť členovi PMP, ktorý preberá za majetok plnú zodpovednosť na
základe rozhodnutia tajomníka alebo predsedu,
b) predať so súhlasom zastupiteľstva
7) Hmotnú a právnu zodpovednosť za hospodárenie organizačnej jednotky
preberá osoba na základe zmluvy organizačnej jednotky s Národným
mládežníckym parlamentom. Ak zmluva nie je podpísaná, organizačná
jednotka nie je oprávnená finančne hospodáriť.

Článok 13
Zánik Popradského mládežníckeho parlamentu
1. O zániku Popradského mládežníckeho parlamentu rozhoduje zastupiteľstvo.
Zánik schvaľuje ⅗ väčsinou všetkých členov.
2. Popradský mládežnícky parlament zaniká, ak sa do decembra každého
kalendárneho roka neuskutoční žiadne zasadnutie zastupiteľstva.
3. V prípade, že organizačná jednotka nepodá v období dvoch rokov ani jednu
správu o hospodárení, pláne činnosti alebo správe o činnosti, je považovaná
za neaktívnu a predsedníctvo Národného mládežníckeho parlamentu môže
organizačnú jednotku zrušiť.
4. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie likvidátorom, ktorého
určí predseda Národného mládežníckeho parlamentu
5. Likvidátor postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.
6. Likvidátor zabezpečí úhradu záväzkov združenia.
7. V prípade prebytku z vysporiadania majetku zabezpečí prerozdelenie majetku
podľa rozhodnutia predsedníctva Národného mládežníckeho parlamentu

Článok 14
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Činnosť PMP nesmie odporovať ustanoveniam tohto štatútu, stanovám
Národného mládežníckeho parlamentu a platným zákonom Slovenskej
Republiky.
2) Štatút PMP nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia predsedníctva
Národného mládežníckeho parlamentu.
3) Orgánom organizačného tímu sú súčasní členovia PMP.

