
Štatút 
Rady mládeže obce ZÁKAMENNÉ: MOS 

 
 

Článok  1 
Úvodné ustanovenie 

 
1.1. Rada mládeže obce Zákamenné  je neformálna mládežnícka skupina, ktorá predstavuje nezávislý reprezentatívny orgán za 
mládež voči starostovi obce Zákamenné a poslancom obecného zastupiteľstva obce Zákamenné.  
1.2.  Používa skrátený názov MOS ( mladí- obci- spoločne). 
1.3. V zmysle novelizovaného zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou bude MOS zastávať pozíciu mládežníckeho 
parlamentu obce. 
1.4. Riadi sa pravidlami, ktoré vymedzuje tento štatút. 

 
 

Článok 2 
Ciele a predmet činnosti MOS 

 
2.1. Ciele MOS 
Cieľom  MOS je zastupovať  mladých ľudí vo vzťahu k vedeniu obce a sieťovať zoskupenia obce, ktoré sa venujú mládeži. Byť 
poradným mládežníckym orgánom starostovi aj zastupiteľstvu obce Zákamenné. 
2.2. Predmet činnosti MOS: 
a)  reprezentovať, presadzovať a obhajovať záujmy mladých ľudí žijúcich alebo študujúcich na území obce Zákamenné vo vzťahu 
k miestnej samospráve, ale aj k iným inštitúciám a organizáciám, 
b) iniciovať, organizovať a spolupodieľať sa  na aktivitách týkajúcich sa života mladých ľudí v obci Zákamenné, 
c) informovať o mládežníckych aktivitách širokú verejnosť obce, 
d) spolupracovať s inými radami mládeže a mládežníckymi parlamentmi, ktoré pôsobia v iných obciach Slovenska aj v zahraničí. 
A v zmysle novelizovaného zákona č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou bude MOS zastávať pozíciu mládežníckeho 
parlamentu 
e) prerokovávať návrhy všeobecne záväzných nariadení obce, návrhy iných dokumentov a opatrení prerokúvaných obecným 
zastupiteľstvom, ktoré sa týkajú mládeže v obci,  
f) prerokovávať s obecným zastupiteľstvom a starostom návrhy, ktoré sa týkajú zlepšenia práce s mládežou v obci alebo majú 
dopad na mládež v obci,  
g)  na základe  pravidiel určených v rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva sa zástupca MOS prizýva  na zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. 
 

Článok 3 
Členstvo v MOS 

 
3.1. Členstvo v MOS je dobrovoľné. 
3.2. Členom MOS sa môže stať: 
a) aktívny mladý človek vo veku od 13-30 rokov- jednotlivec, ktorý žije alebo študuje v obci Zákamenné, 
b) organizácia pôsobiaca na území obce, venujúca sa mládeži, pričom zástupca danej organizácie môže byť osoba vo veku 13-30 
rokov 
3.3. Mladý človek môže byť aj pozorovateľom, bez hlasovacieho práva. 
 

Článok 4 
Vznik a zánik členstva 

 
4.1. Členstvo v MOS vzniká podpísaním a odovzdaním oficiálnej prihlášky predsedníctvu  MOS. 
4.2. O prijatí za člena rozhoduje Valné zhromaždenie MOS prip. Predsedníctvo. 
4.3. Členstvo trvá 12 mesiacov a pravidelne sa obnovuje písomným alebo elektronickým doručením prehlásenia o členstve. 
4.4. Organizáciu, ktorá  je prijatá za člena MOS môžu zastupovať 1-2 osoby s jedným hlasovacím právom. 
4.5. Členstvo zaniká: 
a) odmietnutím doručenia prehlásenia o členstve, 
b) písomným vzdaním sa, 
c)  právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin, 
d) ak sa člen bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní 3 x po sebe na zasadaní MOS 
 
 
 
 



Článok 5 
Práva a povinnosti 

5.1. Člen má právo: 
a) podieľať sa na činnosti MOS, 
b) predkladať na zasadnutiach svoje návrhy, podnety, pripomienky, nápady, 
c) požadovať od predsedníctva informácie a vysvetlenia týkajúce sa ich činnosti, 
d) navrhovať svojich zástupcov do orgánov MOS 
e) kandidovať na funkciu predsedu a do predsedníctva, pričom na funkciu predsedu je podmienka dovŕšenia 18. roku 
f) hlasovať na zasadaniach s 1 hlasovacím právom 
 
5.2. Člen MOS je povinný: 
a) zúčastňovať sa zasadaní MOS a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený, 
b) dodržiavať tento Štatút, 
c) obhajovať záujmy MOS, 
d) na požiadanie informovať o svojej činnosti a činnosti MOS, 
e) ak ide o členskú organizáciu- nominovať zástupcov do MOS. 
 

Článok 6 
Orgány MOS  

6.1. Orgánmi MOS sú: 
a) valné zhromaždenie MOS, 
b) predsedníctvo MOS, 
c) predseda MOS, 
d) podpredseda MOS, 
e)poradný orgán. 
 
6.2. Valné zhromaždenie: 
a)  je najvyšším ustanovujúcim orgánom MOS, 
b) tvoria ho členovia MOS( jednotlivci) a nominovaní zástupcovia organizácií, 
c) je uznášania schopné ak je prítomná minimálne nadpolovičná väčšina právoplatných členov MOS, 
d) schvaľuje štatút a jeho zmeny, 
e) volí predsedu, 
f) volí predsedníctvo, 
g) odvoláva členov predsedníctva alebo predsedu MOS nadpolovičnou väčšinou všetkých členov MOS, 
h) zasadá minimálne 1x ročne. 
 
6.3.  Predsedníctvo: 
a) je najvyšší orgán  MOS v období medzi zasadaniami Valného zhromaždenia, 
b) v mene predsedníctva koná Predseda MOS, 
c) skladá sa z volených členov ( predseda, podpredseda a 5-7 členov predsedníctva), 
d) predsedu, podpredsedu a členov predsedníctva volí Valné zhromaždenie z doručených nominácií, 
e) funkčné obdobie predsedníctva( predsedu a podpredsedu a ostatných volených členov) je 2 roky, 
f) každý člen predsedníctva má 1 hlas, 
g) zvoláva zasadania Valného zhromaždenia. 
 
6.4. Predseda: 
a)  je vedúcim neformálnej mládežníckej skupiny MOS, 
b) zvoláva zasadania predsedníctva  a predsedá im, 
c) zastupuje a reprezentuje MOS vo vzťahu k obci Zákamenné aj k širokej verejnosti, 
d) v prípade neprítomnosti na zasadaní  predsedníctvo vedie podpredseda, 
e)  predkladá Valnému zhromaždeniu správu o činnosti 
 
6.5. Poradný orgán: 
a) zástupcu do poradného orgánu nominuje starosta obce, 
b) maximálny počet členov poradného orgánu sú 2 osoby, 
c) úloha poradného orgánu je poradenstvo členom MOS a podpora spolupráce s vedením obce.  
 

Článok 7 
Zásady hospodárenia financovania 

 
7.1. Financovanie: 
a)  MOS sa zameriava na získavanie zdrojov najmä z grantových výziev a sponzorských darov, 
b) financovanie nesmie byť od politických zoskupení, 



c) za financovanie z grantových výziev zodpovedá osoba zodpovedná za projekt alebo predsedníctvo. 
 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

 
8.1. Štatút a jeho zmeny schvaľuje Valné zhromaždenie MOS, 
8.2. Činnosť MOS nesmie odporovať ustanoveniam tohto štatútu a platným zákonom SR, 
8.3. Štatút je schválený Valným zhromaždením, dňa........................ 
8.4. V zmysle novelizovaného zákona č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou obecné zastupiteľstvo zriaďuje  mládežnícky 
parlament pod názvom MOS ( Rada mládeže obce Zákamenné) dňa ........ 
 

 


