STANOVY
RADY MLÁDEŽE PREŠOVSKÉHO KRAJA

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Rada mládeže Prešovského kraja (ďalej len RMPK) je sieťujúcou organizáciou
občianskych združení, neziskových organizácii a ďalších organizácií a skupín, ktoré
vyvíjajú aktivity v prospech detí a mládeže na území Prešovského kraja.
RMPK je dobrovoľné a nezávislé občianske združenie, zriadené podľa zákona č. 83/1990
Zb. o združovaní občanov, ktoré pôsobí na území Prešovského kraja.
RMPK má právnu subjektivitu.
RMPK môže byť členom domácich a zahraničných organizácií a združení.
Sídlom RMPK je Prešov, Vajanského 5682/17, 080 01.
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Článok 2
Ciele RMPK
2.1

Ciele RMPK sú:
a) reprezentovať, presadzovať a obhajovať záujmy detí a mládeže v rámci Prešovského
kraja ako:
- partner pre orgány regionálnej a miestnej samosprávy, štátnej správy a iné
inštitúcie,
- partner pri vytváraní a realizácii mládežníckej politiky,
- partner pre zahraničné organizácie a inštitúcie,
b) napomáhať k väčšej participácií regionálnych a lokálnych organizácií a skupín
vyvíjajúcich aktivity v prospech detí a mládeže na území Prešovského kraja, pri
vytváraní, rozhodovaní a kontrole mládežníckej politiky,
c) aktívne spolupracovať so samosprávnymi, štátnymi i neštátnymi orgánmi združeniami a
inštitúciami a s inými organizáciami, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech detí a mládeže,
d) prispieť k aktivizácii mladých ľudí a neformálnemu vzdelávaniu mladých a mládežníckych
vedúcich,
e) poskytovať pre členské a pozorovateľské organizácie poradenské, metodické a
informačné služby,
f) v spolupráci so zainteresovanými prispievať k tvorbe finančných zdrojov pre činnosť
organizácií vyvíjajúcich aktivity v prospech detí a mládeže na území Prešovského kraja.
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Článok 3
Členstvo v RMPK
Členstvo v RMPK je dobrovoľné.
Členom RMPK sa môže stať občianske združenie, nezisková organizácia a ďalšie
organizácie a neformálne skupiny, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech detí a mládeže na
území Prešovského kraja.
Členom RMPK sa môžu stať vyššie uvedené organizácie resp. skupiny, ktoré:
a) sú registrované podľa zákona o združovaní občanov,
b) ich základným cieľom sú neziskové aktivity vykonávané v prospech detí a
mládeže,
c) vo svojej organizačnej štruktúre združujú detí a mládež,
d) sú bez právnej subjektivity,
e) rešpektujú dodržiavanie ľudských práv a nepropagujú nacionalizmus,
militarizmus, náboženskú, rasovú či inú diskrimináciu, pričom združovanie členov
a tvorba orgánov organizácie spĺňa základné demokratické princípy,
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spĺňajú ďalšie podmienky určené buď týmito stanovami, alebo právoplatným
rozhodnutím Valného zhromaždenia RMPK.
Členom RMPK sa môžu stať zložky celoslovenských organizácií, ktoré pôsobia na území
Prešovského kraja.
Článok 4
Vznik a zánik členstva v RMPK
Členstvo v RMPK vzniká uznesením Valného zhromaždenia RMPK. Na členstvo v RMPK
nevzniká právny nárok.
Organizácia žiadajúca o členstvo v RMPK predkladá svoju žiadosť písomne
Predsedníctvu RMPK, ktoré ju predloží na zasadnutí najbližšieho Valného zhromaždenia
RMPK.
Súčasťou predkladanej žiadosti sú:
a) pre organizácie registrované podľa zákona o združovaní občanov platné stanovy,
b) pre organizácie registrované podľa zákona o neziskových organizáciách
poskytujúce všeobecne prospešné služby a ďalšie organizácie a skupiny, majúce
vo svojej organizačnej štruktúre deti a mládež platný štatút,
c) pre skupiny bez právnej subjektivity čestné vyhlásenie o existencii.
Predsedníctvo RMPK dáva Valnému zhromaždeniu RMPK odporúčanie na schválenie
resp. zamietnutie žiadosti organizácie o členstvo v RMPK.
Členom RMPK sa organizácia žiadajúca o členstvo v RMPK stáva dňom prijatia
uznesenia Valným zhromaždením RMPK o udelení členstva v RMPK.
Členstvo organizácie v RMPK trvá jeden rok a pravidelne sa obnovuje po splnení
nasledovných podmienok:
a) prehlásením organizácie o členstve v RMPK za daný kalendárny rok,
b) zaplatením členského príspevku za daný kalendárny rok.
Členstvo organizácie v RMPK zaniká:
a) dňom zániku organizácie,
b) dňom vystúpenia organizácie z RMPK,
c) dňom rozhodnutia Valného zhromaždenia RMPK o vylúčení organizácie z RMPK,
d) nesplnením podmienok pre obnovenie členstva podľa odseku 4.4, písm. a, b.
Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vylúčení členskej organizácie RMPK v týchto
prípadoch:
a) ak porušuje stanovy RMPK, uznesenia a interné smernice orgánov RMPK alebo
všeobecne záväzné právne predpisy,
b) ak svojím konaním porušuje dobré meno RMPK, alebo dobré meno organizácií a
skupín, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech detí a mládeže.
V prípade zániku členstva v RMPK automaticky zaniká mandát zástupcov danej
organizácie v orgánoch RMPK, ako aj v iných funkciách, do ktorých boli nominovaní v
mene RMPK.
Článok 5
Pozorovateľ RMPK
Na udelenie štatútu pozorovateľa RMPK nevzniká právny nárok.
Pozorovateľom RMPK sa môže stať občianske združenie, nezisková organizácia a ďalšie
organizácie a neformálne skupiny, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech detí a mládeže na
území Prešovského kraja.
Pozorovateľom RMPK sa môžu stať vyššie uvedené organizácie resp. skupiny, ktoré:
a) sú registrované podľa zákona o združovaní občanov,
b) ich základným cieľom sú neziskové aktivity vykonávané v prospech detí a
mládeže,
c) vo svojej organizačnej štruktúre združujú detí a mládež,
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d) sú bez právnej subjektivity,
e) rešpektujú dodržiavanie ľudských práv a nepropagujú nacionalizmus,
militarizmus, náboženskú, rasovú či inú diskrimináciu, pričom združovanie členov
a tvorba orgánov organizácie spĺňa základné demokratické princípy,
f) spĺňajú ďalšie podmienky určené buď týmito stanovami, alebo právoplatným
rozhodnutím Valného zhromaždenia RMPK.
Pozorovateľom RMPK sa môžu stať zložky celoslovenských organizácií, ktoré pôsobia
na území Prešovského kraja.
Podmienky získania štatútu Pozorovateľa a s ním súvisiace práva a povinnosti môžu byť
upravené samostatnou internou smernicou RMPK.
Predsedníctvo RMPK, po splnení podmienok uvedených v článku 4 odseku 4.2, článku
5 odseku 5.2 a odseku 5.3 týchto stanov, rozhodne o udelení resp. zamietnutí štatútu
pozorovateľa RMPK pre organizáciu žiadajúcu o členstvo v RMPK.
Pozorovateľom RMPK sa organizácia žiadajúcu o členstvo v RMPK stáva dňom prijatia
uznesenia Predsedníctva RMPK o udelení pozorovateľa RMPK a zaniká dňom prijatia
uznesenia Valného zhromaždenia RMPK, na základe ktorého sa žiadateľská organizácia
stáva členom RMPK.
Štatút pozorovateľa RMPK pre organizáciu žiadajúcu o členstvo v RMPK zaniká:
a) dňom zániku organizácie,
b) dňom vystúpenia organizácie zo štatútu pozorovateľa RMPK,
c) dňom uznesenia Predsedníctva RMPK o zrušení štatútu pozorovateľa,
d) nadobudnutím členstva v RMPK.
Predsedníctvo RMPK môže rozhodnúť o zrušení štatútu pozorovateľa RMPK pre
organizáciu žiadajúcu o členstvo v RMPK v týchto prípadoch:
a) ak porušuje stanovy RMPK, uznesenia a interné smernice orgánov RMPK, ako aj
platné všeobecne záväzné právne predpisy,
b) ak svojím konaním porušuje dobré meno RMPK, alebo dobré meno organizácií a
skupín, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech detí a mládeže.
Článok 6
Práva a povinnosti členov RMPK
Každý člen RMPK má právo:
a) podieľať sa na činnosti RMPK,
b) vyjadrovať stanoviská a názory k činnosti RMPK,
c) dostávať pravidelné informácie o činnosti a hospodárení RMPK,
d) využívať všetky výhody, ktoré členstvo a štatút pozorovateľa v RMPK ponúka,
e) zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia RMPK,
f) rozhodovať na Valnom zhromaždení RMPK hlasovaním,
g) nominovať svojich kandidátov do orgánov RMPK a pracovných skupín RMPK.
h) nominovať v mene RMPK svojich kandidátov do pracovných skupín
samosprávnych, štátnych i neštátnych orgánov, združení, inštitúcií a iných
organizácií, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech detí a mládeže.
Každý člen RMPK je povinný:
a) dodržiavať stanovy, uznesenia a interné smernice orgánov RMPK, ako aj
všeobecne záväzné právne predpisy,
b) zachovávať dobré meno RMPK a organizácií a skupín, ktoré vyvíjajú aktivity v
prospech detí a mládeže,
c) zodpovedne pristupovať ku všetkým zvereným úlohám,
d) na požiadanie poskytnúť Predsedníctvu a Kontrolórovi RMPK údaje o svojej
organizácii a členskej základni,
e) zaplatiť členský príspevok za daný kalendárny rok, ktorého výška bude
stanovená na základe uznesenia Valného zhromaždenia RMPK.
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Pozorovateľ RMPK má rovnaké práva ako člen RMPK, okrem článku 6 odseku 6.1 písm.
f, g, h.
Pozorovateľ RMPK má rovnaké povinností ako člen RMPK, okrem článku 6 odseku 6.2.
písm. e.
Článok 7
Orgány a organizačné zložky RMPK
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Orgánmi RMPK sú:
•
Valné zhromaždenie RMPK
•
Predsedníctvo RMPK
•
Predseda RMPK
•
Kontrolór RMPK
Predsedníctvo RMPK môže svojim uznesením rozhodnúť o vytvorení pracovných skupín
pri RMPK, v ktorých budú pracovať zástupcovia občianskych združení, neziskových
organizácií a ďalších organizácií a skupín, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech detí a
mládeže na území Prešovského kraja. Pracovné skupiny RMPK plnia vo vzťahu k RMPK
poradnú a odporúčaciu úlohu.
Článok 8
Valné zhromaždenie RMPK
Valné zhromaždenie RMPK (ďalej len VZ RMPK) je najvyšším orgánom RMPK.
VZ RMPK tvoria zástupcovia členských a pozorovateľských organizácií RMPK.
Uznesenia VZ RMPK sú záväzne pre všetky členské a pozorovateľské organizácie RMPK
a všetky orgány RMPK.
Každá členská organizácia má pri hlasovaní na VZ RMPK právo jedného hlasu.
Za každú členskú organizáciu hlasuje jeden na to riadne splnomocnený delegát.
Prítomní splnomocnení delegáti rozhodnú, či hlasovanie na VZ RMPK bude verejné
alebo tajné.
VZ RMPK je uznášaniaschopné, ak súčet hlasov prítomných splnomocnených delegátov
tvorí nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov členských organizácií RMPK.
VZ RMPK rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných splnomocnených
delegátov.
VZ RMPK sa schádza minimálne raz za 12 mesiacov. Zvoláva ho Predsedníctvo RMPK,
ktoré termín konania VZ RMPK oznámi členským a pozorovateľským organizáciám
RMPK najneskôr dva týždne pred termínom konania VZ RMPK. Pokiaľ si to vyžadujú
mimoriadne okolnosti, môže byť táto lehota kratšia, minimálne však päť pracovných dní
pred termínom konania VZ RMPK.
Pokiaľ VZ RMPK nebolo uznášaniaschopné v riadne zvolanom termíne, zvolá
Predsedníctvo RMPK, najneskôr do 14 dní náhradné VZ RMPK. Termín konania
náhradného VZ RMPK oznámi Predsedníctvo RMPK členským a pozorovateľským
organizáciám RMPK minimálne päť pracovných dní pred termínom konania náhradného
VZ RMPK.
Mimoriadne VZ RMPK zvoláva Predsedníctvo, alebo Kontrolór RMPK vždy keď o to
požiada najmenej jedna tretina členov RMPK, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr
však do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti k jeho konaniu.
V odôvodnených prípadoch možno uskutočniť riadne alebo mimoriadne Valné
zhromaždenie elektronickou formou. Podrobnosti o zvolaní, uskutočnení a hlasovaní
ustanoví interná smernica, v súlade s článkom 9, odsek 14, písmeno j) týchto stanov.
Na riadnom, náhradnom a mimoriadnom VZ RMPK sa spomedzi prítomných
splnomocnených zástupcov volí zapisovateľ a traja členovia volebnej komisie, v prípade,
že bolo rozhodnuté, že hlasovanie na VZ RMPK bude tajné.
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Zo zasadnutia riadneho, náhradného a mimoriadneho VZ RMPK vyhotoví zapisovateľ
VZ RMPK zápisnicu, ktorú obdržia všetky členské a pozorovateľské organizácie RMPK.
Do výlučnej právomoci VZ RMPK patrí:
a) schvaľovať zmeny stanov RMPK,
b) rozhodovať o prijatí alebo vylúčení členskej organizácie RMPK,
c) voliť a odolávať Predsedu RMPK, členov Predsedníctva RMPK a Kontrolóra
RMPK,
d) rozhodnúť o zrušení alebo zlúčení RMPK a spôsobe majetkového vysporiadania,
e) rozhodovať o ďalších veciach, ktoré do jeho pôsobnosti zverujú tieto stanovy.
VZ RMPK ďalej:
a) schvaľuje správu o činnosti a hospodárení RMPK za daný kalendárny rok,
b) schvaľuje plán činnosti a návrh rozpočtu RMPK na daný kalendárny rok,
c) stanovuje a schvaľuje výšku členského príspevku na kalendárny rok.
d) schvaľuje návrh strategického plánovania RMPK,
e) v odôvodnených prípadoch môže niektoré zo svojich právomoci preniesť na
Predsedníctvo RMPK.
VZ RMPK si môže vyhradiť právo rozhodovať i o ďalších záležitostiach. Toto jeho
rozhodnutie je záväzné pre všetky členské a pozorovateľské organizácie RMPK a všetky
orgány RMPK.
Článok 9
Predsedníctvo RMPK
Predsedníctvo RMPK je výkonným orgánom RMPK. Za svoju činnosť zodpovedá VZ
RMPK.
Predsedníctvo RMPK je najvyšším orgánom RMPK v období medzi zasadnutiami VZ
RMPK.
Členom Predsedníctva RMPK sa môže stať fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne
úkony a je bezúhonná.
Do Predsedníctva RMPK môže byť zvolená najviac jedna fyzická osoba za každú členskú
organizáciu RMPK.
Predsedníctvo RMPK sa skladá z Predsedu a ostatných členov Predsedníctva.
Predsedníctvo RMPK má najmenej troch členov, ktorí sú volení na dvojročné funkčné
obdobie VZ RMPK dvojtretinovým počtom hlasov prítomných splnomocnených
delegátov členských organizácií RMPK, na návrh svojej členskej organizácie.
V prípade, že do Predsedníctva RMPK je dodatočne zvolený nový predseda RMPK,
alebo nový člen Predsedníctva RMPK, jeho funkčné obdobie trvá len do konca
funkčného obdobia riadne zvoleného Predsedníctva RMPK.
Počet členov Predsedníctva RMPK je vždy nepárny.
Predsedníctvo RMPK je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho
členov.
Každý člen Predsedníctva RMPK má pri hlasovaní jeden hlas. Predsedníctvo RMPK
rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov jeho členov. Pri rovnosti hlasov
má Predseda RMPK hlas rozhodujúci.
Predsedníctvo RMPK sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za štvrťrok.
Zo zasadnutia Predsedníctva RMPK sa vyhotovuje zápisnica.
Člen predsedníctva RMPK je povinný zúčastňovať sa na zasadnutiach Predsedníctva
RMPK. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa
hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie si povinností člena Predsedníctva
RMPK, čo môže byť predmetom podania návrhu na jeho odvolanie.
Členom Predsedníctva RMPK nemôže byť Kontrolór RMPK.
Do výlučnej právomoci Predsedníctva RMPK patrí:
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a) voliť a odvolávať si spomedzi seba Podpredsedov RMPK a vymedzovať práva a
povinnosti jednotlivých členov Predsedníctva RMPK,
b) zvolávať VZ RMPK podľa týchto stanov a pripravovať jeho program,
c) vypracovať a predkladať VZ RMPK návrh na zmenu stanov RMPK,
d) vypracovať a predkladať VZ RMPK na schválenie Správu o činnosti
a hospodárení RMPK za daný kalendárny rok,
e) vypracovať a predkladať VZ RMPK na schválenie Plán činnosti a návrh rozpočtu
RMPK na daný kalendárny rok,
f) stanovovať právomoci a povinnosti Predsedu RMPK nad rámec týchto stanov,
g) vypracovať a predkladať VZ RMPK na schválenie návrh strategického plánovania
RMPK,
h) realizovať strategický plán RMPK schválený VZ RMPK,
i) vypracovať a schvaľovať interné smernice a uznesenia RMPK,
j) rozhodovať o členstve RMPK v domácich a zahraničných organizáciách a
združeniach,
k) rozhodovať o uzatváraní dohôd a zmlúv s inými organizáciami, združeniami a
inštitúciami,
l) vypracovávať, koordinovať a realizovať projekty,
m) efektívne rozhodovať o hospodárení s finančnými prostriedkami RMPK,
n) schvaľovať mimorozpočtové príjmy a výdaje RMPK, ktoré musia byť dodatočne
predložené na zasadnutí najbližšieho VZ RMPK,
o) hospodáriť a spravovať majetok RMPK,
p) schvaľovať právne úkony týkajúce sa hnuteľného a nehnuteľného majetku
RMPK,
q) vyjadrovať sa a zaujímať stanoviská v mene RMPK k legislatívnym a politickým
dokumentom dotýkajúcich sa detí a mládeže,
r) schvaľovať nominácie kandidátov členských organizácií v mene RMPK do
pracovných skupín samosprávnych, štátnych i neštátnych orgánov, združení,
inštitúcií a iných organizácií, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech detí a mládeže,
s) odvolávať zástupcov RMPK, ktorých nominovali členské organizácie v
pracovných skupinách samosprávnych, štátnych i neštátnych orgánov,
združeniach, inštitúciách a iných organizáciách, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech
detí a mládeže,
t) schvaľovať predmet a formu podnikateľskej činnosti RMPK.
Člena Predsedníctva RMPK odvoláva VZ RMPK na návrh nadpolovičnej väčšiny členov
Predsedníctva RMPK alebo členskej organizácie RMPK ak:
a) bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie
člena Predsedníctva RMPK alebo za úmyselný trestný čin,
b) vykonáva činnosť v rozpore s týmito stanovami alebo internými smernicami a
uzneseniami RMPK,
c) svojim konaním porušuje dobré meno RMPK, alebo dobré meno organizácií
vyvíjajúcich aktivity v prospech detí a mládeže,
d) sám o to požiada.
Výkon funkcie člena Predsedníctva RMPK zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) dňom doručenia oznámenia o odstúpení predsedovi RMPK,
c) dňom odvolania VZ RMPK,
d) dňom zániku členstva v RMPK (na základe článku 4 odseku 4.5 týchto stanov)
pre organizáciu, ktorá nominovala svojho zástupcu do funkcie člena
Predsedníctva RMPK,
e) úmrtím.
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V prípade zániku výkonu funkcie člena Predsedníctva RMPK uplynutím funkčného
obdobia zotrváva člen Predsedníctva RMPK vo funkcii až do konania najbližšieho VZ
RMPK, ktoré zvolí jeho nástupcu.
Článok 10
Predseda RMPK
Predseda RMPK je štatutárnym orgánom (zástupcom) RMPK, ktorým sa stáva dňom
zvolenia VZ RMPK.
Predseda RMPK koordinuje činnosť RMPK a koná v jej mene.
Predsedom RMPK sa môže stať fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je
bezúhonná.
Predseda RMPK je volený na dvojročné funkčné obdobie VZ RMPK dvojtretinovým
počtom hlasov prítomných splnomocnených delegátov členských organizácií RMPK na
návrh svojej členskej organizácie.
V prípade, že je VZ RMPK dodatočne zvolený nový Predseda RMPK, jeho funkčné
obdobie trvá len do konca funkčného obdobia riadne zvoleného Predsedu RMPK.
Do výlučnej právomoci Predsedu RMPK patrí:
a) zvolávať, pripravovať a viesť zasadnutia Predsedníctva RMPK,
b) zvolať zasadnutie Predsedníctva RMPK vždy, ak o to požiada aspoň tretina jeho
členov,
c) v čase svojej neprítomnosti, alebo v prípade svojho odstúpenia splnomocniť
právomoci štatutárneho orgánu (zástupcu) na iného člena Predsedníctva RMPK,
d) podpisovať interné smernice a uznesenia RMPK,
e) podpisovať dokumenty a zmluvy v mene RMPK vo vzťahu k orgánom štátnej
správy, samosprávy a iným organizáciám a inštitúciám.
Predsedu RMPK odvoláva VZ RMPK na návrh nadpolovičnej väčšiny členov
Predsedníctva RMPK alebo členskej organizácie RMPK ak:
a) bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie
Predsedu RMPK alebo za úmyselný trestný čin,
b) vykonáva činnosť v rozpore s týmito stanovami alebo internými smernicami a
uzneseniami RMPK,
c) svojim konaním porušuje dobré meno RMPK, alebo dobré meno organizácií
vyvíjajúcich aktivity v prospech detí a mládeže,
d) sám o to požiada.
Výkon funkcie Predsedu RMPK zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) dňom doručenia oznámenia o odstúpení predsedníctvu RMPK,
c) dňom odvolania VZ RMPK,
d) dňom zániku členstva v RMPK (na základe článku 4 odseku 4.5 týchto stanov)
pre organizáciu, ktorá nominovala svojho zástupcu do funkcie Predsedu RMPK,
e) úmrtím.
V prípade zániku výkonu funkcie Predsedu RMPK uplynutím funkčného obdobia
zotrváva Predseda RMPK vo funkcii, a tým pádom aj štatutárnym orgánom (zástupcom)
RMPK až do konania najbližšieho VZ RMPK, ktoré zvolí jeho nástupcu.
Článok 11
Kontrolór RMPK
Kontrolór RMPK je kontrolným orgánom RMPK. Za svoju činnosť zodpovedá VZ RMPK.
Kontrolórom RMPK sa môže stať fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je
bezúhonná.

11.3

Kontrolór RMPK je volený na dvojročné funkčné obdobie VZ RMPK dvojtretinovým
počtom hlasov prítomných splnomocnených delegátov členských organizácií RMPK, na
návrh svojej členskej organizácie.
11.4 V prípade, že je VZ RMPK dodatočne zvolený nový Kontrolór RMPK, jeho funkčné
obdobie trvá len do konca funkčného obdobia riadne zvoleného Predsedníctva RMPK.
11.5 Funkcia Kontrolóra RMPK a členstvo v Predsedníctve RMPK sú navzájom nezlučiteľné.
11.6 Kontrolnú činnosť Kontrolóra RMPK upravuje samostatná interná smernica RMPK.
11.7 Do výlučnej právomoci Kontrolóra RMPK patrí:
a) kontrolovať hospodárenie RMPK,
b) kontrolovať dodržiavanie podmienok členstva v RMPK,
c) zvolávať mimoriadne VZ RMPK podľa článku 8, odstavec 7.
d) kontrolovať dodržiavanie týchto stanov, interných smerníc a uznesení VZ RMPK
a Predsedníctva RMPK.
11.8 Kontrolóra RMPK odvoláva VZ RMPK na návrh nadpolovičnej väčšiny členov
Predsedníctva RMPK alebo členskej organizácie RMPK ak:
a) bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie
Kontrolóra RMPK alebo za úmyselný trestný čin,
b) vykonáva činnosť v rozpore s týmito stanovami alebo internými smernicami a
uzneseniami RMPK,
c) svojim konaním porušuje dobré meno RMPK, alebo dobré meno organizácií
vyvíjajúcich aktivity v prospech detí a mládeže,
d) sám o to požiada.
11.9 Výkon funkcie Kontrolóra RMPK zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) dňom doručenia oznámenia o odstúpení predsedovi RMPK,
c) dňom odvolania VZ RMPK,
d) dňom zániku členstva v RMPK (na základe týchto stanov) pre organizáciu, ktorá
nominovala svojho zástupcu do funkcie Kontrolóra RMPK,
e) úmrtím.
11.10 V prípade zániku výkonu funkcie Kontrolóra RMPK uplynutím funkčného obdobia
zotrváva Kontrolór RMPK vo funkcii až do konania najbližšieho VZ RMPK, ktoré zvolí
jeho nástupcu.
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Článok 12
Hospodárenie RMPK
RMPK vytvára k zabezpečeniu svojej činnosti materiálne a finančné predpoklady. S
týmito prostriedkami disponuje v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi, týmito stanovami a internými smernicami a uzneseniami RMPK.
Hospodárenie RMPK sa riadi podľa všeobecných predpisov, nariadení, vyhlášok a
zákonov Slovenskej republiky a podľa interných smerníc a uznesení RMPK, ktoré
schválilo VZ RMPK alebo Predsedníctvo RMPK.
Prostriedky RMPK musia byť použité výlučne na realizáciu cieľov, programov a
predmetu jej činnosti. Za týmto účelom Predsedníctvo RMPK zostavuje návrh rozpočtu
na daný kalendárny rok, ktorý schvaľuje VZ RMPK. RMPK vedie účtovníctvo o príjmoch
a výdavkoch a uskutočňuje ročnú uzávierku o výsledku hospodárenia.
Príjmy RMPK tvoria:
a) príspevky členov, sympatizantov podporovateľov a pozorovateľov,
b) dary, dotácie, granty a iné príspevky z verejných i súkromných fondov,
c) iné príjmy.
RMPK pre svoje hmotné zabezpečenie vykonáva aj podnikateľskú činnosť. Za
podnikateľskú činnosť zodpovedá Predsedníctvo RMPK, ktoré predkladá správu
Valnému zhromaždeniu.

13.1
13.2
13.3

13.4

14.1

14.2

Článok 13
Zánik RMPK
RMPK môže zaniknúť dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s inou mimovládnou
organizáciou.
O spôsobe zániku RMPK rozhoduje VZ RMPK 2/3 počtom hlasov všetkých členských
organizácií RMPK. Zároveň rozhodne o majetkovom vysporiadaní a menuje likvidačnú
komisiu, ktorá bude poverená vyrovnaním všetkých pohľadávok a záväzkov RMPK.
Majetok RMPK sa nemôže v prípade likvidácie RMPK previesť alebo prerozdeliť na
podnikateľské subjekty. Všetok zostávajúci finančný i nefinančný majetok RMPK musí
byť použitý výlučne na verejnoprospešné, charitatívne, vedecké alebo vzdelávacie účely
a to aj v prípade, ak prechádzajú na právneho nástupcu.
O zániku RMPK bude informovať Likvidačná komisia najneskôr do pätnástich dní
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
Článok 14
Prechodné a záverečné ustanovenia.
Zmena stanov bola schválená Valným zhromaždením RMPK dňa 21.05.2019.
Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa rušia pôvodné stanovy registrované na
Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-188 92, dňa
02.04.2015.
Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Valným zhromaždením RMPK
a účinnosť dňom registrácie ich zmeny na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

V Prešove, dňa 21.05.2019

