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Rokovací poriadok zhromaždenia – s trvalou platnosťou
1. Slova sa môže ujať len ten, komu ho udelí predseda zhromaždenia (ďalej len „PZ“).
2. Rečník je oprávnený hovoriť k prerokovávanému bodu programu po dobu 2 minút, ktoré môže PZ
podľa uváženia predĺžiť, maximálne však na 4 minúty. V prípade, že sa rečník odkláňa od témy,
alebo prekročí stanovenú dobu, alebo sa vyjadruje v rozpore so zásadami morálky a slušnosti
alebo je zjavne pod vplyvom alkoholu, predsedajúci ho upozorní. V prípade, že rečník nedbá na
upozornenie, môže mu PZ odňať slovo a v krajnom prípade rušiteľa z rokovacej miestnosti
vykázať. Člen, ktorý bol vykázaný z miestnosti má ale právo zúčastniť sa každého hlasovania na
zhromaždení.
3. K prerokúvanému bodu programu sa každý člen môže prihlásiť do rozpravy iba raz.
4. Každý člen zhromaždenia sa môže prihlásiť s faktickou poznámkou, ktorou reaguje na priebeh
rozpravy. Ten, kto sa prihlási s faktickou poznámkou, dostane slovo prednostne, avšak bez
prerušenia toho, kto práve hovorí.
5. Prednesenie faktickej poznámky alebo odpoveď na takúto poznámku nesmie prekročiť 1 minútu.
6. Ak nejde o faktickú poznámku alebo o odpoveď na faktickú poznámku, alebo je prekročený čas
k jej predneseniu, môže PZ rečníkovi slovo odňať.
7. Po vystúpení všetkých rečníkov PZ rozpravu ukončí a udelí záverečné slovo predkladateľovi
pôvodného návrhu (materiálu o ktorom sa rokuje).
8. Návrhy na uznesenia predkladajú členovia návrhovej komisii písomne v takej forme, aby bolo
možné o nich hlasovať.
9. Až do začatia hlasovania môže navrhovateľ vziať svoj návrh späť.
10. Zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov o nasledovných bodoch:
- voľba predsedu zhromaždenia,
- voľba orgánov zhromaždenia a zapisovateľa,
- schválenie programu zhromaždenia; ak nie sú pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy
k programu zhromaždenia uvedenému na pozvánke, zhromaždenie považuje navrhnutý
program za schválený a nehlasuje o ňom.
11. O bodoch programu podľa ods. 10 môže zhromaždenie, na návrh PZ, hlasovať aklamačne.
Schválené zhromaždením v dňoch 5. 5. 2019 a 28. 5. 2019.
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