
Štatút Kontrolnej komisie RmS 
 

 
Článok I 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Kontrolná komisia (ďalej len KK) je kontrolným orgánom Rady mládeže Slovenska (ďalej            
len RmS). 

 
2. Činnosť KK je vymedzená týmto štatútom. 

 
3. KK zodpovedá za svoju činnosť výlučne Valnému zhromaždeniu RmS, ktorému predkladá           

raz ročne správu o svojej činnosti. 
 

4. Kontrolnú komisiu zriaďuje a ruší Valné zhromaždenie RmS nadpolovičnou väčšinou          
prítomných členov, ak je uznášaniaschopné. 

 
Článok II 

Pôsobnosť KK 
 

1. KK vykonáva kontrolu ekonomického chodu sekretariátu RmS a jednotlivých zložiek          
organizačnej štruktúry. Zameriava sa na úplnosť a preukázateľnosť účtovných alebo iných           
dokladov súvisiacich s finančnými operáciami. Sleduje dodržiavanie hospodárnosti,        
efektívnosti a účinnosti ako aj dodržiavanie platných príslušných predpisov a dohodnutých           
postupov v organizácii. 
 

2. O výsledku kontroly vyhotoví zápis, ktorý predloží predsedníctvu RmS a Valnému           
zhromaždeniu RmS. 
 

3. KK upozorňuje na nedostatky a je oprávnená podávať návrhy opatrení na vykonanie            
nápravy. 
 

4. KK je oprávnená formou uznesenia Predsedníctvo RmS požiadať o zvolanie mimoriadneho           
Valného zhromaždenia (podľa bodu 8.7. v Stanovách RmS). 

 
Článok III 

Kontrolná činnosť KK 
 

1. KK vykonáva kontrolu: 
a) podľa plánu činnosti KK, 
b) na základe žiadosti niektorej z členských organizácií alebo člena predsedníctva, 
c) z podnetu člena KK. 

 
2. KK je povinná oznámiť kontrolovanému subjektu termín a rozsah kontroly aspoň desať            

kalendárnych dní pred jej uskutočnením. 
 

3. Kontrolovaný subjekt je povinný KK na jej požiadanie predložiť dokumenty a uviesť            
skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie kontroly. 

 



4. O výsledku kontroly je povinná KK vyhotoviť zápis najneskôr do 30 dní po jej              
ukončení a doručiť predsedovi RmS. V prípade bodu 1. tohto článku písmená b), c)              
písomne v tejto lehote informuje o výsledku kontroly aj žiadateľa. 

5. KK vypracúva svoj plán činnosti a predkladá predsedníctvu na vedomie. Plán činnosti            
zahŕňa predpokladané aktivity počas obdobia minimálne jedného roka a má napĺňať           
funkciu KK definovanú týmto štatútom.  

 
 

Článok IV 
Členovia a predseda KK 

 
1. KK má najmenej troch, najviac piatich členov. 

 
2. Členov KK volí Valné zhromaždenie RmS na obdobie dvoch rokov. 

 
3. Členom KK môže byť člen členskej organizácie starší ako 18 rokov, ktorý bol             

aktívnym členom alebo zamestnancom členskej organizácie najmenej jeden rok a má           
skúsenosti s ekonomickou prácou. 
 

4. Výber a návrh kandidátov sa riadi osobitným usmernením vyhláseným pred voľbami do 
KK. 

 
5. KK si volí spomedzi svojich členov predsedu KK (ďalej len predseda). Túto voľbu musí              

uskutočniť najneskôr do 30 dní od zasadnutia VZ RmS, na ktorom bola KK zvolená.              
Výsledok voľby predsedu KK oznámi a doručí predsedníctvu RmS vo forme zápisu. 

 
6. Členstvo v KK zaniká: 

a. zánikom organizácie, 
b. zánikom KK, 
c. uplynutím obdobia, na ktoré bol člen zvolený, 
d. písomným oznámením o vzdaní sa funkcie do rúk predsedu KK a predsedovi RmS. 

 
7. Pozastavenie členstva v KK: 

a. ak predsedníctvo RmS uznesením vysloví členovi KK nedôveru, jeho členstvo bude           
v KK pozastavené do najbližšieho VZ, 

b. návrh na pozastavenie členstva predsedníctvu RmS podľa bodu a) môže podať           
nadpolovičná väčšina prítomných členov KK. 

 
Článok V 

Zasadnutie KK 
 

1. KK sa schádza podľa potreby, najmenej raz za rok. Zasadnutie zvoláva a vedie predseda. 
 

2. KK rozhoduje uznesením. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina          
hlasov všetkých členov KK. 
 

3. Hlasovanie členov KK riadi predseda. Predseda môže zvolaním a vedením zasadnutia           
písomne poveriť iného člena KK. 
 

4. KK vyhotovuje na svojom zasadnutí zápis, ktorý predseda KK doručí predsedníctvu RmS. 
 



5. Na ustanovenia o prítomnosti a hlasovaní KK je možné použiť prostriedky         
elektrokomunikačných technológií (hlasovanie per rollam). 

 
Článok VI 

Zabezpečenie činnosti KK 
 

1. KK pre svoj riadny výkon činnosti potrebuje prístup do priestorov kancelárie RmS,            
ktorý jej po predchádzajúcej dohode musí poskytnúť riaditeľ RmS alebo iná           
zodpovedná osoba poverená riaditeľom RmS. 

 
Článok VII 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Štatút KK a jeho zmeny schvaľuje Valné zhromaždenie RmS na svojom najbližšom            
zasadnutí. 
 

2. Štatút KK nadobúda účinnosť dňom schválenia. 
 

3. Štatút KK schválilo Valné zhromaždenie RmS dňa ______________. 


