
K Čl. 7 § 13 ods. 4 Štatútu – ohľadom určenia počtu delegovaných členov komory na 

sneme za jednotlivé regionálne komory (08.10.2020) 

 

 Rada komory k Čl. 7 § 13 ods. 4 Štatútu konštatuje, že vnútorné predpisy komory 

nevylučujú súbeh výkonu funkcie delegovaného člena snemu a člena rady komory.  

 Okamihom zvolenia za člena rady komory prestáva však člen vykonávať funkciu 

delegovaného člena snemu.  

 Na dočasne uvoľnené miesto delegovaného člena snemu môže následne v období, počas 

ktorého vykonáva člen funkciu člena rady komory, nastúpiť náhradník podľa poradia v akom 

bol zvolený.  

 

Príklad: 

Regionálna komora zvolila 10 delegovaných členov komory snemu. Z uvedených 10 

delegovaných členov komory snemu sa 1 člen stal členom rady komory. Na najbližší snem môže 

následne na dočasne uvoľnené miesto delegovaného člena komory snemu nastúpiť náhradník 

podľa poradia v akom bol zvolený. Celkový počet členov snemu danej regionálnej komory je 

potom 11 (10 delegovaných členov komory snemu (vrátane 1 náhradníka) a 1 člen rady 

komory). 

 

Právny základ výkladu: 

Podľa § 9 ods. 3 Štatútu „Orgány komory a regionálnej komory sú volené tajnými, rovnými a 

priamymi voľbami. Spôsob voľby orgánov komory a regionálnej komory a ich členov upraví 

komora volebným poriadkom.“. 

Podľa § 13 ods. 4 Štatútu „Snem komory tvoria delegovaní členovia komory a členovia rady 

komory, ktorí si riadne plnia povinnosti vyplývajúce pre nich z členstva v komore, vrátane 

úhrady členského príspevku. Spôsob voľby delegátov určí komora volebným poriadkom. 

Delegáti snemu komory sa volia na celé volebné obdobie.“. 

Podľa § 13 ods. 5 Štatútu „Delegáta snemu komory môžu zastúpiť len riadne zvolení 

náhradníci, podľa poradia v akom boli zvolení.“. 

Podľa § 14 ods. 7 písm. n) Štatútu Rada komory „podáva záväzný výklad vnútorných predpisov 

komory“. 

Podľa § 23 ods. 5 štvrtá veta Štatútu „Delegáta zhromaždenia delegátov regionálnej komory 

môžu zastúpiť riadne zvolení náhradníci, podľa poradia v akom boli zvolení.“. 

Podľa § 1 ods. 20 Volebného poriadku „Ak v priebehu funkčného obdobia zanikne funkcia 

členovi orgánu komory, regionálnej komory alebo oblastnej komory, za ktorého je zvolený 

náhradník, nastúpi do funkcie v orgáne náhradník a to dňom zániku funkcie doterajšiemu 

členovi orgánu.“. 

Podľa § 1 ods. 21 Volebného poriadku „Ak v priebehu funkčného obdobia zanikne funkcia 

členovi orgánu komory, regionálnej komory alebo oblastnej komory, za ktorého nie je zvolený 

náhradník, volí sa na najbližšom zasadnutí orgánu príslušného na vykonanie voľby nový člen 

na zostávajúci čas funkčného obdobia.“. 

 
 


