Štatút komisie na ochranu verejného záujmu
zriadenej na plnenie úloh v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej v texte aj ako „ústavný zákon o ochrane verejného záujmu“ alebo iba „ústavný zákon“)
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Lovčice (ďalej aj „OZ“) zriadilo uznesením OZ č. 43/2018
zo dňa 06.12.2018 komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu
(ďalej v texte aj ako „komisia“ alebo „komisia na ochranu verejného záumu“), s tým, že náplň
práce a spôsob rokovaní tejto komisie priamo upravuje ústavný zákon o ochrane verejného
záujmu.

1.1

1.2

S ohľadom na potrebu stanovenia podrobnejších pravidiel pre činnosť a rokovanie komisie,
schvaľuje OZ v zmysle § 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v súlade so štatútom obce Dolné Lovčice a v súlade s ústavným
zákonom o ochrane verejného záujmu tento štatút komisie na ochranu verejného záujmu.
Čl. 2
Činnosť komisie
Komisia v zmysle článku 7 ods. 6 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu preskúmava
úplnosť a pravdivosť písomného oznámenia starostu, ktoré starosta podáva na základe
čl. 7 ods. 1 ústavného zákona a ktoré má obsahovať údaje o tom:

2.1

-

či starosta spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom
iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona,

-

aké zamestnanie vykonáva starosta v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu
alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone
funkcie starostu,

-

aké má starosta funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch
právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb
a z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky,

-

aké má príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie starostu
a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní starosta pokračuje
aj po ujatí sa výkonu funkcie starostu,

-

aké sú majetkové pomery starostu, majetkové pomery manžela a neplnoletých detí starostu,
ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko
a adresa trvalého pobytu.

2.2

Komisia je oprávnená v prípade pochybností o úplnosti alebo pravdivosti údajov uvedených
v oznámení požiadať starostu o vysvetlenie. Ak komisia nebude považovať podané
vysvetlenie za dostatočné, je oprávnená dať podnet na začatie konania obecnému
zastupiteľstvu obce Dolné Lovčice, ktoré je povinné komisii oznámiť výsledok konania
bezodkladne po jeho skončení.

2.3

Starosta podáva v zmysle čl. 7 ods. 1 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu vyššie
špecifikované písomné oznámenie do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie,
a počas jej výkonu vždy do 31. marca. Ak je starosta zvolený alebo vymenovaný do inej

verejnej funkcie alebo je opätovne zvolený alebo vymenovaný do tej istej verejnej funkcie
a podal v kalendárnom roku oznámenie podľa čl. 7 ods. 1, nie je povinný ho podať opätovne.
2.4

K písomnému oznámeniu je starosta povinný priložiť najneskôr do 30. apríla 2019 potvrdenie
o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný
na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré starosta získal za predchádzajúci
kalendárny rok.

2.5

Komisia, okrem preskúmavania oznámení podľa článku 7 ods. 1 ústavného zákona o ochrane
verejného záujmu rozhoduje aj o výnimkách zo zákazov týkajúcich sa činnosti starostu
po skončení výkonu verejnej funkcie, uvedených v čl. 8 ods. 1 až 3 ústavného zákona, resp.
vyhodnocuje podnety, ktoré boli podané v súvislosti s dodržiavaním ústavného zákona
o ochrane verejného záujmu zo strany starostu, ako verejného funkcionára.

2.6

Komisia je podľa čl. 7 ods. 7 ústavného zákona povinná poskytnúť informácie o oznámeniach
starostu každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Osobné údaje starostu
sa poskytujú alebo zverejňujú v rozsahu titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú
vykonáva, pričom komisia podľa čl. 7 ods. 8 ústavného zákona nezverejňuje údaje
o majetkových pomeroch a osobné údaje manžela a neplnoletých detí, ktorí žijú so starostom
v domácnosti. Komisia nezverejní ani také údaje o majetkových pomeroch verejného
funkcionára, ktoré by umožnili identifikáciu hnuteľných vecí, ktoré verejný funkcionár vlastní
alebo identifikáciu ďalších strán v právnych vzťahoch podľa čl. 7 ods. 4 písm. c) a d) ústavného
zákona.

2.7

Starosta podáva písomné oznámenie podľa č. 7 ods. 1 ústavného zákona komisii takým
spôsobom, že ho podá do podateľne obce Dolné Lovčice v nepriehľadnom obale,
zabezpečenom proti otvoreniu (napr. zalepená papierová obálka) s uvedením identifikácie
písomnosti v nasledovnom znení: „Písomné oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona
č. 357/2004 – NEOTVÁRAŤ“. Pracovník podateľne písomnosť bez otvorenia zaeviduje
a bezodkladne informuje o podanom oznámení všetkých členov komisie na ochranu
verejného záujmu (vrátane predsedu), a to elektronickou formou na emailové adresy, ktoré
členovia komisie uviedli obecnému úradu za účelom komunikácie. V prípade ak niektorý
z členov komisie nevyužíva na komunikáciu s obecným úradom elektronickú poštu, zašle mu
obec informáciu o doručenom oznámení starostu v listinnej forme. Pracovník podateľne
postupuje analogicky aj v prípade obdržania podnetu ohľadom dodržiavania ústavného
zákona o ochrane verejného záujmu a aj v prípade žiadosti o informáciu týkajúcej sa
oznámenia starostu podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona, kedy bezodkladne kontaktuje členov
komisie aj telefonicky, v záujme dodržania lehoty na odpoveď v zmysle zákona o slobodnom
prístupe k informáciám.

3.1

Čl. 3
Zloženie komisie
Zloženie komisie vychádza z článku 7 ods. 5 ústavného zákona, v zmysle ktorého členom tejto
komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. 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.

3.2

Komisia na ochranu verejného záujmu obce Dolné Lovčice má troch členov, ktorých z radov
poslancov obce Dolné Lovčice volí v súlade s podmienkami stanovenými v článku 7 ods. 5
ústavného zákona o ochrane verejného záujmu obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou
väčšinou hlasov prítomných poslancov, pričom obecné zastupiteľstvo zvolí súčasne jedného
z členov komisie za predsedu komisie.

3.3

Členovia komisie sú pri výkone svojej funkcie nezastupiteľní.

3.4
a)
b)

Členstvo v komisii zaniká:
písomným vzdaním sa členstva v komisii, a to aj bez uvedenia dôvodu,
odvolaním člena komisie obecným zastupiteľstvom, ktoré súčasne s odvolaním vymenuje
nového člena komisie v súlade s podmienkami stanovenými v článku 7 ods. 5 ústavného
zákona o ochrane verejného záujmu,
zmenou politickej príslušnosti člena komisie, ktorá spôsobí nesúlad zloženia komisie
s ústavným zákonom,
zánikom poslaneckého mandátu,
smrťou člena komisie.

c)
d)
e)

4.1

Čl. 4
Zasadanie komisie
Zasadanie komisie zvoláva predseda komisie spravidla do jedného mesiaca odo dňa, kedy mu
bola doručená informácia o podaní oznámenia starostu zo strany obecného úradu podľa
čl. 2 ods. 2.7 tohto štatútu, resp. operatívne, ak je to potrebné na plnenie úloh komisie podľa
predchádzajúceho uznesenia komisie alebo z ústavného zákona na ochranu verejného
záujmu, prípadne v nadväznosti na podnet týkajúci sa dodržiavania ústavného zákona alebo
v nadväznosti na žiadosť o informáciu, kedy predseda zvolá zasadanie komisie tak, aby mohla
byť dodržaná lehota na odpoveď podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

4.2

Predseda komisie spolu s pozvánkou oznamuje členom komisie aj plánovaný program
rokovania komisie.

4.3

Zasadnutia komisie sú neverejné a riadi ich predseda, pričom komisia je uznášaniaschopná
len ak sú prítomní všetci jej členovia. Komisia prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou
hlasov všetkých jej členov.

4.4

Na začiatku zasadania predseda zistí, či je komisia uznášaniaschopná, ak komisia nie je
uznášaniaschopná, predseda zasadnutie komisie rozpustí.

4.5

Ak predseda zasadnutie komisie podľa odseku 4.4 nerozpustí, predloží komisii na schválenie
návrh programu zasadania.

4.6

Po schválení programu zasadania
z predchádzajúcich zasadaní komisie.

4.7

V priebehu zasadania sa môže predseda odchýliť od schváleného programu zasadania len
vtedy, ak zmenu schváli komisia rovnakým spôsobom, akým schválila program zasadania.

4.8

Predseda komisie môže na zasadanie pozvať aj ďalšie osoby, ktorých účasť je na prerokúvanej
veci potrebná. Prizvané osoby sa nezúčastňujú celého zasadania komisie, ale len po dobu,
po ktorú od nich členovia komisie požadujú vysvetlenia, vyjadrenia alebo doplnenia
k oznámeniam, žiadostiam alebo podnetom.

4.9

O priebehu zasadania komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä:

a)
b)

predseda

dátum a miesto zasadania komisie,
menovitý zoznam prítomných členov komisie,

vykoná

kontrolu

plnenia

uznesení

c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
4.10

program zasadania,
stručné závery vystúpení jednotlivých členov komisie,
stručný obsah vysvetlení, vyjadrení alebo doplnení prizvaných osôb, ak relevantné,
uznesenia prijaté komisiou,
priebeh a výsledok hlasovania o návrhoch jednotlivých uznesení v štruktúre:
- počet členov hlasujúcich za, vrátane ich identifikácie menom a priezviskom,
- počet členov hlasujúcich proti, vrátane ich identifikácie menom a priezviskom,
- počet členov, ktorí sa zdržali hlasovania, vrátane ich identifikácie menom a priezviskom,
meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby, ktorá vyhotovila zápisnicu,
meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby alebo osôb, ktoré zápisnicu overili.
V prípade potreby ďalšieho postupu na základe prijatého uznesenia komisie
(napr. kontaktovanie starostu, podanie podnetu na konanie obecného zastupiteľstva)
zabezpečí tento postup predseda komisie.
Čl. 5
Ostatné a záverečné ustanovenia.

5.1

Archiváciu zápisníc zo zasadaní komisie ako aj ostatnej dokumentácie týkajúcej sa činnosti
komisie zabezpečuje obecný úrad obce Dolné Lovčice, ktorý komisii v prípade potreby
poskytuje náležitú súčinnosť v administratívnej oblasti.

5.2

Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia obecným zastupiteľstvom
obce Dolné Lovčice.

