
 

   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Zápis z ustanovujúceho stretnutia Obecnej rady mládeže v obci 
Likavka konaného dňa 12. 08. 2019 o 18.00 v obci Likavka. 

 

 

 
PROGRAM: 

 
1. Otvorenie a privítanie prítomných 
2. Informácie o projekte: Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí 

Žilinského kraja na veciach verejných  
3. Informovanie o úlohách a poslaní Obecnej rady mládeže (ďalej ORM) 
4. Schválenie názvu ORM 
5. Voľba predsedu ORM 
6. Členstvo v ORM 
7. Schválenie plánu činnosti 
8. Diskusia 
9. Záver 

 
PRIEBEH STRETNUTIA: 
 
BOD 1: Otvorenie a privítanie prítomných 
Členovia implementačného tímu v rámci projektu, ktorý realizuje Obec Likavka a Rada mládeže 
Žilinského kraja privítali všetkých prítomných a poďakovali im za ich účasť. Ďalej informovali 
o programe ustanovujúceho stretnutia Obecnej rady mládeže v obci  
 
BOD 2: Informácie o projekte: Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí 
Žilinského kraja na veciach verejných  
Pavol Pikla informoval prítomných o priebehu a výstupoch projektu, vďaka ktorému vznikla aj 
Obecná rada mládeže v obci Likavka.  
 
BOD 3: Úlohy a poslanie Obecnej rady mládeže (ďalej ORM) 
Zúčastnení stretnutia sa zhodli, že ORM:  

- je skupina, ktorá predstavuje iniciatívny a politicky nezávislý orgán mladých ľudí vo vzťahu k 
starostovi obce Likavka a poslancom Obecného zastupiteľstva obce Likavka,  

- spolupracuje s inými organizáciami a inštitúciami, 
- reprezentuje, presadzuje a obhajuje záujmy mladých ľudí s trvalým pobytom na území obce 

Likavka vo vzťahu k miestnej samospráve, ale aj iným inštitúciám a organizáciám, 
- iniciuje a organizuje akcie týkajúce sa života mladých ľudí v obci Likavka,  
- nadväzuje spoluprácu s obecnými radami, mládežníckymi radami a organizáciami, ktoré pôsobia v 

iných obciach na území Žilinského samosprávneho kraja, Slovenskej republiky a v zahraničí. 
 

BOD 4: Schválenie názvu ORM 
Prítomní sa jednohlasne zhodli na tom, že návrh na to, aby Obecná rada mládeže v obci Likavka 
používala názov MOOM (Mladí obci, obec mladým).  
 
 
 

MOOM – Mladí obci, obec mladým 
Za školou 503, 034 95  Likavka 
moom.likavka@gmail.com 

ZÁPIS ZO STRETNUTIA 



 

BOD 5: Voľba predsedu ORM 
Všetci prítomní, podľa prezenčnej listiny, mali možnosť hlasovať, kto bude zastávať pozíciu predsedu 
ORM. Úlohou a povinnosťou predsedu bude: 

- zastupuje ORM voči ostatným inštitúciám na verejnosti, 
- zodpovedá za propagáciu ORM, 
- vedie členskú základňu, 
- riadi činnosť ORM, 
- zvoláva stretnutia ORM. 

Ako jediný kandidát za predsedu ORM sa prihlásila: Lucia Hlasicová, ktorá získala podporu všetkých 
prítomných. Lucia Hlasicová po zvolení prijala post predsedu ORM a teší sa na aktivity a úlohy, ktoré 
ju čakajú.  
 
BOD 6: Členstvo v ORM 
Členom ORM sa môže stať každý mladý človek, ktorý má trvalý pobyt v obci Likavka a v deň 
vyplnenia a odovzdania prihlášky dovŕšil vek 15 rokov. Aktivity bude ORM pripravovať v spolupráci 
aj s inými organizáciami a subjektami. Aktivít, ktoré bude ORM organizovať sa môžu zúčastňovať aj 
osoby, ktoré nie sú členmi ORM, ak to nebude aktivita vyhradená iba pre členov ORM. Člen ORM má 
právo kedykoľvek sa vzdať členstva.  
 
BOD 7: Schválenie plánu činnosti 
Na základe projektu sa členovia ORM rozhodli pripojiť k organizáciám v obci a spoločne plniť ciele 
určené v Koncepcii práce s mládežou v obci Likavka na roky 2019 – 2026. Plán činnosti, ktorý je 
prílohou zápisnice je tiež súčasťou Akčného plánu na roky 2019 – 2020. Predseda vyjadrí súhlas 
s plnením akčného plánu a tiež Koncepciou práce s mládežou v obci Likavka na roky 2019 – 2026 
podpisom Memoranda o vytvorení spoločnej platformy v obci Likavka.  
 
BOD 8: Diskusia 
Členovia sa rozprávali o tom, ako bude vyzerať činnosť a fungovanie neformálnej skupiny. Zazneli aj 
názory, že by bolo fajn, keby ORM fungovala ako občianske združenie. Preto sa spoločne rozhodli, že 
začnú pripravovať Stanovy a zriadia prípravný výbor, ktorý začne registráciu občianskeho združenia 
na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod názvom: MOOM – Mladí obci, obce mladým. 
 
BOD 9: Záver 
Predsedkyňa ORM poďakovala všetkým za účasť a povzbudila k aktívnej účasti na príprave 
a realizácii aktivít v nasledujúcom období.  
 
Najbližšie stretnutie ORM sa bude konať 23. 08. 2019.  
 
 
 
 
 
V Likavke 12. 08. 2019 
 
Zapísal:   Pavol Pikla 
 
 
 
PRÍLOHY:  
1. Prezenčná listina 
2. Plán činnosti na roky 2019 – 2020  
 
 



 



 

   
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Schválený na Valnom zhromaždení dňa 12. 08. 2019,  
ktoré sa konalo v Likavke. 

 

 
 

 
MOOM sa bude v rokoch 2019 a 2020 aktívne podieľať na spolupráci s organizáciami v obci a Obecným 
úradom pri príprave a organizácii aktivít pre mládež, ale aj ostatnú verejnosť. 

P. č. Názov aktivity Termín do Spoluorganizátor Popis aktivity 

1. 
Propagovať aktivity v obci 
prostredníctvom sociálnych sietí 

Priebežne 
počas roka 

 

Obecný úrad 
Plnenie cieľa 1.1 akčného 
plánu na rok 2019/2020:  

Propagovať podujatia  
pre mladých 

prostredníctvom 
sociálnych sietí 

 

2. 
Pravidelne točiť motivačné videá 
na témy týkajúce sa obce 

31.12.2019 
Obecný úrad, 

organizácie v obci 

3. 

Zorganizovať podujatie pre 
rodiny s deťmi so zapojením 
cieľovej skupiny do 
organizovania 

31.12.2019 ERKO 

Plnenie cieľa 1.2 akčného 
plánu na rok 2019/2020:  

Zvýšiť počet aktivít so 
zapojením mladých ľudí 

do ich organizovania 

4. 
Premietanie filmov na plátne – 
letné kino organizované 
mladými 

31.08.2020 Obecný úrad, DHZ 

5. 
Blší trh – výmenný obchod 
organizovaný mladými 

máj 2020 Obecný úrad 

6. 

Zorganizovať podujatie na 
ochranu životného prostredia – 
Deň Zeme so zapojením mladých 
ľudí 

apríl 2020 
Obecný úrad, 

organizácie v obci 

7. 
Zorganizovať beh spojený so 
zberom odpadkov so zapojením 
mladých ľudí 

máj 2020 Organizácie v obci 

8. 

Organizovať besedu na tému 
ochrany životného prostredia 
spoločne s praktickými 
aktivitami 

február 2020 
Základná škola 

s materskou školou 
Likavka Plnenie cieľa 1.3 akčného 

plánu na rok 2019/2020:  
Organizovať besedy 

a školenia pre mladých    
9. 

Organizovať motivačné besedy 
so zaujímavými hosťami na 
rôzne spoločenské, 
cestovateľské a iné témy 

do 31.12.2020 Obecný úrad 

10. 
Vybudovanie hojdačky s pekným 
výhľadom 

jún 2020 Obecný úrad 

Plnenie cieľa 3.1 akčného 
plánu na rok 2019/2020: 

Vytvoriť priestor na 
trávenie voľného času 

v obci 

MOOM – Mladí obci, obec mladým 
Za školou 503, 034 95  Likavka 
moom.likavka@gmail.com PLÁN ČINNOSTI  

NA ROKY 2019 A 2020 


