Obecné zastupiteľstvo obce Lukavica v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov vydáva tento

ŠTATÚT
KOMISIE NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE
FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

Čl. 1
Základné ustanovenia
1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej
len komisia) je poradnými, iniciatívnym a kontrolným orgánom Obecného zastupiteľstva
obce Lukavica (ďalej len OZ), ktorá je zriadená a plní úlohy podľa Ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
(ďalej len ústavný zákon) a v rozsahu vymedzenom ústavným zákonom a štatútom komisie
schválenom obecným zastupiteľstvom.
2. V zmysle čl. 7 ústavného zákona starosta obce predkladá písomne oznámenia funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára obce osobitnej komisii
obecného zastupiteľstva.
3. V zmysle čl. 7 odseku 5 ústavného zákona komisia pozostáva z výlučne z poslancov
obecného zastupiteľstva, ktorých volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Ak sú v obecnom
zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci,
komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a
jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov, ak sa tento
počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej
strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov.
4. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo z radov poslancov obecného zastupiteľstva.
Za predsedu komisie je zvolený kandidát, ktorý v hlasovaní získa nadpolovičnú väčšinu
hlasov všetkých poslancov.
5. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z radov poslancov obecného zastupiteľstva. Za
členov komisie sú zvolení kandidáti, ktorí získali v hlasovaní nadpolovičnú väčšinu hlasov
všetkých poslancov.
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6. Členstvo v komisii je dobrovoľné a zaniká vzdaním sa funkcie, odvolaním obecným
zastupiteľstvom na návrh predsedu komisie a úmrtím člena.
7. Vnútorná štruktúra komisie, rozdelenie ďalších funkcií je v kompetencii samotnej komisie.

Čl.2
Postavenie a činnosť komisie
1. Komisia je poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.
Rokuje a vyjadruje sa k otázkam predkladaných predsedom komisie k oblasti činnosti,
na ktorú je zriadená.
2. Komisia je oprávnená predkladať na rokovanie obecného zastupiteľstva vlastné
iniciatívne návrhy a stanoviská.
3. Zasadnutia komisie zvoláva predseda komisie podľa potreby, pričom jej zasadnutia sú
neverejné a nie je povinnosťou komisie mať osobitý plán práce.
4. Na zasadnutia komisie môžu byť prizvaní aj odborníci z danej oblasti, ktorí nie sú
členmi komisie.
5. Verejný funkcionár je povinný požiadať o možnosť zúčastniť sa na rokovaní komisie
vo veci, na ktorej má osobný záujem.
6. Komisia je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie.
7. Odporúčania, návrhy a uznesenia sú prijaté hlasovaním nadpolovičnej väčšiny
prítomných členov. Pre členov komisie sú vlastné rozhodnutia záväzné. Členovia
komisie sú povinní navzájom spolupracovať.
8. Zo zasadnutia komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú spíše poverený zapisovateľ alebo
predseda komisie.
9. Komisia raz ročne predkladá správu o svojej činnosti a aktivitách obecnému
zastupiteľstvu a starostovi obce.
10. Informácie pre verejnosť z rokovania komisie sú poskytované v rozsahu
ustanovenom zákonom NR SR č.211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a
v súlade so zákonom NR SR č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Čl. 3
Ochrana osobných údajov
1. Členovia komisie sú povinní podpísať Čestné vyhlásenie, ktorým berú na vedomie
povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o veciach a informáciách chránených podľa
osobitných zákonov (Čl. 2 ods. 10) , s ktorými prídu do styku počas výkonu funkcie s
tým, že sú si vedomí prípadných právnych následkov pri porušení tejto povinnosti.

Čl. 4
Hlavné úlohy Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
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1. Komisia prijíma písomné oznámenia starostu obce v súlade s čl. 7 a čl. 8 ústavného
zákona.
2. V prípade pochybností o úplnosti oznámení a pravdivosti oznámení požaduje od
starostu obce vysvetlenia.
3. Podáva obecnému zastupiteľstvu podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov.
4. Skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, skúma, či
obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom.
5. Komisia môže rozhodnúť o udelení výnimky do jedného roka od ukončenia výkonu
funkcie zo zákazov uvedených v čl. 8 ústavného zákona.
6. Sprístupňuje informácie v súlade s platnou legislatívou.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Lukavici môže podľa potrieb zriadiť aj ďalšie komisie, ktorých
štatút a hlavné úlohy budú prerokované v zastupiteľstve a prijaté uznesením obecného
zastupiteľstva.
2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Lukavica.
3. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia v Obecnom zastupiteľstve obce
Lukavica uznesením č. 4/14/01/2019 zo dňa 14. januára 2019.

V Lukavici, 14. januára 2019

.......................................................
Ing. Michal Bartko, PhD.
starosta obce Lukavica
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