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ŠTATÚT A ROKOVACÍ PORIADOK 
Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie  

Slovenskej národnej strany 
 

Článok 1 
Zloženie a pôsobnosť ÚKRK 

 
1. Ústredná kontrolná a revízna komisia SNS (ďalej len ÚKRK) je najvyšším 

kontrolným a revíznym orgánom Slovenskej národnej strany. 
2. ÚKRK SNS je zložená z predsedu a 4 členov, ktorých volí snem SNS; snem SNS 

volí aj náhradníkov ÚKRK SNS. Členovia ÚKRK nemôžu byť zároveň aj členmi 
riadiacich orgánov vo všetkých štruktúrach SNS. Predsedníctvo SNS schvaľuje 
Štatút a rokovací poriadok ÚKRK. 

3. ÚKRK má pôsobnosť v rámci všetkých organizačných zložiek SNS na celom 
území Slovenskej republiky. 

4. Predseda ÚKRK sa zúčastňuje zasadnutí Predsedníctva SNS s hlasom poradným. 
 
 

Článok 2 
Právomoc ÚKRK 

 
1. ÚKRK kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a hospodárskych 

predpisov, ktoré majú vplyv na činnosť SNS. Taktiež kontrolujú dodržiavanie 
hospodárskych a ďalších noriem a aktov riadenia SNS i jej organizačných zložiek. 
Zabezpečuje výkon revízií hospodárenia SNS s jej majetkom. 

2. ÚKRK zodpovedá za svoju činnosť snemu SNS. Všetky organizačné zložky SNS a 
orgány SNS sú povinné na požiadanie poskytnúť k nahliadnutiu ÚKRK 
bezodkladne všetky doklady a dať potrebné vysvetlenia. 
 
 

Článok 3 
Zasadnutia ÚKRK 

 
1. Zasadnutia ÚKRK zvoláva predseda ÚKRK podľa potreby, najmenej však raz 

v príslušnom kalendárnom polroku. Zasadnutia ÚKRK sa uskutočňujú výlučne v 
sídle SNS. 

2. ÚKRK je uznášaniaschopná, ak sú prítomní najmenej traja jej členovia vrátane 
predsedu ÚKRK ak tento Štatút a rokovací poriadok ÚKRK neurčuje niečo iné. Na 
prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov členov ÚKRK. 
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3. Na zasadnutie ÚKRK, na ktorom sa budú prejednávať podnety, alebo výsledky a 
zistenia orgánu kontroly, resp. ÚKRK, sú riadne pozývaní zodpovední zástupcovia 
dotknutého kontrolovaného orgánu SNS. Pozvaní zástupcovia sú povinní zúčastniť 
sa na zasadnutí ÚKRK a podať vysvetlenie. V prípade prešetrovania podnetov 
môže predseda ÚKRK zvolať rokovanie ÚKRK do miesta dotknutého orgánu SNS. 

4. ÚKRK posudzuje jednotlivé prerokovávané prípady na základe podnetov, alebo 
zistení, v zmysle Stanov SNS, Rokovacieho poriadku SNS, prijatých uznesení 
Predsedníctva SNS. Ak sa prerokovávajú prípady nižších orgánov SNS, prihliada 
na uznesenia vyšších orgánov SNS. Pri rozhodovaní vychádza zo zásady, že 
najvyššou právnou normou sú Stanovy SNS a uznesenia snemu SNS a žiadne 
uznesenie iných nižších orgánov SNS sa im nemôže priečiť, resp. ich obchádzať. 
V prípade zistenia spornosti veci so Stanovami SNS, ÚKRK predloží v lehote 5 dní 
od tohto zistenia Rozhodcovskej komisii SNS žiadosť o výklad Stanov SNS 
a preruší zasadnutie, resp. rokovanie o tejto veci do podania záväzného výkladu 
podľa § 21 bod 3. Písm. a) Stanov SNS.  

 
 

Článok 4 
Zápisnica z rokovania 

 
1. O rokovaní ÚKRK sa vyhotovuje zápisnica. V zápisnici sa uvedie, kto viedol 

schôdzu, koľko bolo prítomných členov ÚKRK a kto sa zúčastnil prerokovávaných 
prípadov.   

2. Zápisnicu vyhotovuje poverený člen a podpisuje predseda ÚKRK.  
3. Jedno vyhotovenie zápisnice sa ukladá v evidencii predsedu ÚKRK, jedno 

vyhotovenie je pre členské ústredie SNS a jedno vyhotovenie pre každého člena 
ÚKRK. Ak ÚKRK prejednávalo podnet, alebo výsledok a zistenie týkajúce sa 
niektorého orgánu SNS, dotknutý orgán SNS a najbližšie nadriadený orgán SNS 
dostanú výpis časti zápisnice, ktorej sa prerokovávanie podnetu, alebo výsledku a 
zistenia týkalo. V prípade zistenia akéhokoľvek pochybenia orgánu SNS, nabližšie 
nadriadený orgán SNS zjedná nápravu.  

 
 

Článok 5 
Prechodné ustanovenia 

  
1. Ak pozastavením členstva v SNS (§ 5 Stanov SNS) alebo zánikom členstva v SNS 

(§ 6 Stanov SNS) predsedu ÚKRK alebo člena ÚKRK, klesne počet členov ÚKRK 
pod volený počet členov Snemom SNS, organizácia zasadnutí, samotné zasadnutia, 
rokovania a hlasovania ÚKRK  sa riadia nasledovne:   






