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1. Účel 
V zmysle § 10 ods. 2. zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v platnom znení zriaďuje MsZ 
v Prievidzi Radu mladých (ďalej len radu) ako svoj stály poradný orgán.  
 
2. Pojmy a skratky 

2.1 Pojmy 
Neobsahuje. 
 
2.2 Skratky 
MsZ – Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi 
MsÚ – Mestský úrad Prievidza 
 

3. Postup 
Čl. 1 

Základné ustanovenia 
1. V zmysle § 10 ods. 2. zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v platnom znení zriaďuje 
MsZ v Prievidzi Radu mladých (ďalej len radu) ako svoj stály poradný orgán. 
 
 

Čl. 2 
Poslanie Rady mladých 

1. Poslaním rady je: 
a) zabezpečovať užší kontakt mladých ľudí s orgánmi mesta, 
b) napomáhať presadzovaniu záujmov, potrieb a požiadaviek tejto kategórie obyvateľov, 
c) uplatňovať odborné vedomosti, skúsenosti a schopnosti mládeže pri plnení úloh mesta, a to 

prioritne úloh voči deťom a mládeži vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja práce s mládežou v 
meste Prievidza do roku 2023, 

d) iniciovať a organizovať aktivity pre mládež mesta Prievidza. 
 
 

Čl. 3 
Zloženie Rady mladých 

1. Radu tvoria zástupcovia detí a mládeže mesta Prievidza.  
2. Do rady môžu delegovať svojho jedného zástupcu: 

a) Žiacke školské rady stredných škôl so sídlom na území mesta Prievidza, 
b) Žiacke školské rady základných škôl so sídlom na území mesta Prievidza, 
c) Subjekty aktívne v práci s deťmi a mládežou v meste Prievidza. 

3. Členstvo v rade je dobrovoľné.  
 

Čl. 4 
Mandát členov Rady mladých 

1. Delegovaným zástupcom mládeže v rade môže byť fyzická osoba, ktorá ku dňu úvodu 
funkčného obdobia podľa bodu 2 dosiahla vek 12 rokov a nedovŕšila vek 30 rokov.  
2. Funkčné obdobie člena rady je jeden rok. Jednoročné funkčné obdobie plynie vždy od 20. 
septembra do 19. septembra nasledujúceho roka. Subjekty oprávnené delegovať svojho 
zástupcu doručia písomnosť, ktorou delegujú svojich zástupcov na príslušné funkčné obdobie 
Komisii športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi najneskôr do 15. septembra. 
3. Mandát člena Rady mladých vzniká menovaním člena Komisiou športu mládeže 
a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi. 
4. Mandát člena rady zanikne: 
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a) uplynutím funkčného obdobia, 
b) vzdaním sa členstva, 
c) ukončením činnosti v žiackej školskej rade alebo subjekte, za ktorý bol delegovaný, 
d) odvolaním  dvojtretinovou väčšinou všetkých členov rady s hlasovacím právom, pokiaľ si 

člen rady riadne neplní povinnosti vyplývajúce zo štatútu a rokovacieho poriadku rady 
a s tým súvisiace úlohy. Za riadne neplnenie povinností sa považuje najmä 
neospravedlnená neúčasť člena na dvoch po sebe nasledujúcich zasadnutiach rady, 
porušenie spoločných dohovorov a uznesení v rámci plnenia úloh rady a ohrozenie 
činnosti rady konaním alebo nekonaním jej člena, 

e) smrťou, 
f) zaniknutím rady mladých. 

5. V prípade zániku mandátu člena rady z vyššie uvedených dôvodov si žiacka školská rada alebo 
subjekt aktívny v práci s deťmi a mládežou deleguje nového zástupcu do rady do doby začiatku 
nového funkčného obdobia podľa bodu 2.  

 
Čl. 5 

Zasadnutia Rady mladých 
1. Rada volí zo svojich členov predsedu rady na prvom zasadnutí, ktoré zvolá po menovaní členov 
rady Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi. Predseda musí byť 
zvolený najmenej dvojtretinovou väčšinou členov rady. 
2. Funkčné obdobie predsedu je jeden rok. Predseda zvoláva a pripravuje všetky ďalšie 
zasadnutia podľa potreby, spravidla štvrťročne. Každé zasadnutie rady musí byť zvolané 
rozoslaním pozvánok e-mailom s predstihom najmenej 3 pracovných dní. Súčasťou pozvánky je 
navrhovaný program zasadnutia.  
3. Zasadnutí rady sa môžu zúčastňovať bez hlasovacieho práva s hlasom poradným: 

a) koordinátor Rady mladých, 
b) primátor mesta Prievidza alebo ním poverený zástupca 
c) predseda Komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ alebo iný poverený 

zástupca z komisie, 
d) poslanci MsZ 
e) podľa prerokovávanej problematiky aj iní predstavitelia mesta Prievidza a ním zriadených 

organizácií, 
f) zástupcovia mládežníckych organizácii. 

4. Rada je uznášania schopná, ak sa zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina členov. 
Zasadnutie rady vedie predseda, resp. člen, ktorého určí predseda rady. Členovia rady sú povinní 
riadne sa zúčastňovať na zasadnutiach a aktívne sa podieľať na aktivitách, práci a činnosti rady. 
5. Uznesenie rady mladých  je prijaté na základe súhlasného hlasovania nadpolovičnej väčšiny 
všetkých zúčastnených členov rady. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu  rady. 

 
Čl. 6  

Metódy práce Rady mladých 
1.  Rada sa pravidelne stretáva na zasadnutiach, na ktorých rokuje najmä o návrhoch, aktivitách 
a iných výstupoch s cieľom napomáhať presadzovaniu záujmov a potrieb mladých ľudí. 
2.  Rada zovšeobecňuje skúsenosti z činnosti žiackych školských rád, ako aj podnety detí, 
mládeže a mládežníckych organizácií. Prípadné návrhy na riešenie problémov predkladá 
kompetentným orgánom. 
 

Čl. 7 
Záverečné ustanovenie 

1. Tento štatút nahrádza Štatút rady mladých (Interná smernica Štatút rady mladých IS – 70), 
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ktorý bol schválený dňa 29.5.2012 uznesením MsZ v Prievidzi č. 125/12. 
2. Zmeny a doplnky štatútu schvaľuje MsZ v Prievidzi. 
3. Tento štatút bol schválený dňa xx.xx.20xx, uznesením MsZ v Prievidzi č. xxx/xx a týmto dňom 
nadobúda účinnosť. 
 
ODKAZY A POZNÁMKY 
Súvisiace normy a predpisy 
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 
Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
ROZDEĽOVNÍK 

Vedúci odborov MsÚ 
Vedúci právneho oddelenia MsÚ 
Hlavný kontrolór mesta Prievidza 
Centrum voľného času Prievidza 

 
PRÍLOHY 
 

  Vypracovala Posúdil 1. Posúdil 

Meno a 
priezvisko 

     

Funkcia       

Dátum       

Podpis       

 

 


