Štatút mládežníckeho parlamentu
mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov

Článok I
Základné ustanovenie
1. Mládežnícky parlament mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov (ďalej len „MP“)
je politicky nezávislá mládežnícka organizácia pri miestnom zastupiteľstve mestskej
časti Košice-Dargovských hrdinov.
2. Tento štatút vymedzuje ciele a úlohy MP, upravuje postavenie a pôsobnosť MP,
určuje práva a povinnosti členov MP.

Článok II
Ciele
1. Hlavným cieľom MP je zastupovanie mládeže, podpora aktivít pre mládež,
zvyšovanie povedomia a participácie mládeže na živote v mestskej časti KošiceDargovských hrdinov.
Článok III
Poslanie a predmet činnosti
1. MP zastupuje záujmy mládeže na území mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov
(ďalej len „MČ“).
2. MP najmä:
a) spracúva a podáva iniciatívne návrhy, stanoviská a podnety vo veciach týkajúcich
sa mládeže na území mestskej časti,
b) podieľa sa na rozvoji mládežníckych iniciatív a na riešení problémov mládeže
žijúcej a študujúcej na území mestskej časti,
c) spolupracuje na realizácii strategických cieľov a zúčastňuje sa aktivít zameraných
na rozvoj mládeže na území mestskej časti,
d) iniciuje aktivity na vytváranie spolupráce medzi deťmi, mládežou a verejnosťou a
podporuje projekty pre neorganizovanú mládež,
e) spolupracuje so samosprávou mestskej časti,
f) raz ročne predkladá plán činnosti a súhrnnú správu činnosti za predchádzajúci rok
miestnemu zastupiteľstvu,
g) schvaľuje správy o činnosti MP.
3. MP prijíma, mení alebo zrušuje rokovací poriadok a iné organizačné a vnútorné
predpisy MP.
4. MP môže spolupracovať s mládežníckymi parlamentmi iných mestských častí, miest
alebo obcí.
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Článok IV
Predseda, podpredseda MP
1. Predseda a podpredseda
a) reprezentuje a zastupuje MP navonok,
b) zvoláva a vedie zasadnutia MP,
c) podpisuje všetky dokumenty schválené MP,
d) dohliada na plnenie uznesení MP,
e) je volený nadpolovičnou väčšinou všetkých členov MP,
f) vedie písomnú agendu MP.
2. Podpredseda zastupuje predsedu MP v prípade jeho neprítomnosti. Je volený
nadpolovičnou väčšinou všetkých členov MP.
3. Zápisnicu zo zasadnutia MP vyhotovuje jeden z prítomných členov priamo poverený
predsedom, resp. podpredsedom v neprítomnosti predsedu. K zápisnici sa prikladá
prezenčná listina účastníkov zasadnutia.
Článok V
Členstvo v mládežníckom parlamente
1. Členstvo v MP je dobrovoľné, čestné, nezastupiteľné, bez nároku na finančnú odmenu
a je možné sa ho kedykoľvek vzdať.
2. Členom MP sa môže stať iba osoba so štatútom študenta vo veku od 13 rokov do 26
rokov, ktorá má trvalý pobyt alebo študuje na území mestskej časti.
3. Potvrdenie o návšteve školy slúži ako potvrdenie o pridelení štatútu študenta.
4. MP je zložený najviac z 13 členov.
5. Funkčné obdobie MP je dva roky a končí sa uplynutím školského roka, čiže k 31.
augustu. Ustanovujúca schôdza novozloženého MP sa uskutoční najneskôr do 30 dní
po skončení funkčného obdobia predchádzajúceho MP.
6. MP sa skladá zo stálych ôsmich členov – predsedov žiackych školských rád –
z ktorých je päť delegovaných zástupcov z radov študentov základných škôl a traja sú
delegovaní zástupcovia z radov stredných škôl alebo inak delegované osoby zo škôl
pôsobiacich na území mestskej časti.
7. Ďalších piatich nestálych členov tvoria študenti s trvalým pobytom v mestskej časti
Košice-Dargovských hrdinov. Vznik členstva nestálych členov je na základe
vyplneného formulára elektronickej prihlášky zverejnenej na webovom sídle mestskej
časti Košice-Dargovských hrdinov. Výzva na podávanie prihlášok bude zverejnená
najneskôr 15 dní pred koncom funkčného obdobia členov MP. Lehota 15 dní sa
vzťahuje aj na obdobie pred ustanovujúcou schôdzou MP. V prípade väčšieho záujmu
prihlásených si na svojom ustanovujúcom zasadnutí MP stáli členovia zvolia 5
zástupcov do svojho celkového počtu 13 členov a to jednoduchou väčšinou.
8. Pri plnom počte 13 členov si následne MP zvolí v tajnom hlasovaní svojho predsedu
a podpredsedu, a to jednoduchou väčšinou.
9. Člen MP má právo:
a) zúčastňovať sa na zasadnutiach MP a prijímať uznesenia,
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b)
c)
d)
e)

voliť a byť volený za predsedu, podpredsedu,
navrhovať kandidátov na funkciu predsedu MP,
navrhovať kandidátov na funkciu podpredsedu MP,
byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania MP a
slobodne sa k nim vyjadrovať,
f) predkladať na rokovanie MP vlastné podnety, prípadne materiály.
10. Člen MP sa zaväzuje:
a) dôstojne reprezentovať a hájiť záujmy MP a mestskej časti,
b) zúčastňovať sa práce a zasadnutí MP,
c) dodržiavať štatút a vnútorné predpisy MP,
d) vykonávať zverené úlohy.
11. Členstvo v MP zaniká:
a) stratou štatútu študenta,
b) vzdaním sa členstva ústnym vyhlásením na zasadnutí MP alebo doručeným
písomným oznámením predsedovi MP, pričom vzdanie sa členstva nemožno
zobrať späť,
c) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením
za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
d) rozhodnutím (formou uznesenia) MP o ukončení členstva v dôsledku neplnenia si
povinností vyplývajúcich z tohto štatútu,
e) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

Článok VI
Spoločné ustanovenia
1. MP zasadá spravidla raz za tri mesiace, prípadne podľa potreby v priestoroch
Miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.
2. Rozhodnutia MP sú prijímané formou uznesení. MP je uznášaniaschopný, ak je
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov oprávnených hlasovať. Uznesenia MP
sú prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov MP.
3. Zasadnutia MP sú verejné, ak MP nerozhodne inak. O výsledkoch rokovania MP
informuje verejnosť prostredníctvom webového sídla mestskej časti KošiceDargovských hrdinov.

Článok VII
Záverečné ustanovenia
1. Tento Štatút MP bol schválený na zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Dargovských hrdinov dňa 21. 6. 2022 uznesením číslo 186/2022.
2. Účinnosť nadobúda dňom podpísania uznesenia o jeho schválení starostom mestskej
časti.
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3. Každú zmenu a doplnenie štatútu schvaľuje miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Košice-Dargovských hrdinov.
4. Tento Štatút nadobudol účinnosť dňa 29. 6. 2022.

Mgr. Jozef Andrejčák v. r.
starosta
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