Štatút
Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov
Mestského zastupiteľstva v Sobranciach
Článok I.
Všeobecné ustanovenie
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Mestského
zastupiteľstva v Sobranciach bola zriadená uznesením č. 4 MsZ v Sobranciach 07.12.2018 na
základe ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov. Je zložená z poslancov, po jednom zástupcovi každej politickej
strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov zastúpených v MsZ
Sobrance, ktorí boli zvolení v počte 8 ( Sme rodina – Boris Kollár, Kresťanskodemokratické
hnutie, Demokratická strana, Strana zelených Slovenska, Slovenská národná strana, Národná
koalícia, Nezávislý kandidát, Doma dobre) na citovanom zasadnutí MsZ v Sobranciach.

Článok II.
Činnosť komisie
Činnosť komisie je limitovaná ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, čo sa vzťahuje aj na výkon
funkcií funkcionárov MsZ v Sobranciach.
Predmetom činnosti komisie v zmysle zákona je najmä:
a.) skúma nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií,
zamestnaní alebo činnosti,
b.) skúma, či funkcionár spĺňa povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel
zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným
záujmom pri výkone verejnej funkcie,
c.) posudzuje zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie
povinností a obmedzení ustanovených týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré
možno verejnému funkcionárovi za také nesplnenie alebo porušenie povinností alebo
obmedzení uložiť.

Komisia koná v predmete činnosti na základe:
a.) podnetu mestského zastupiteľstva
b.) primátora mesta
c.) skupiny poslancov
d.) vlastného podnetu verejného funkcionára

e.) podnetu občanov
f.) z vlastnej iniciatívy

Článok III.
Rokovanie komisie
1. Komisia rokuje v zbore a na svoje zasadnutie sa schádza podľa potreby. Zasadnutie
komisie zvoláva predseda, ktorý navrhuje jej program a riadi aj jej rokovanie.
2. Komisia určí zapisovateľa, ktorý je poverený vedením agendy a písaním zápisnice.
3. Komisia si zvolí člena, ktorý bude poverený zastupovaním predsedu komisie v prípade
jeho neprítomnosti.
4. Zasadnutie komisie otvára predseda, kde sú prítomné tri štvrtiny jej členov.
Rozhodnutie musí byť prijaté najmenej trojštvrtinovou väčšinou prítomných členov
komisie.
5. O rokovaní komisie sa píše zápisnica, ktorú robí zapisovateľ komisie a podpisuje ju
predseda a určený overovateľ.
6. Rozhodnutie komisie obsahuje výrok, v ktorom sa uvedie v čom je konanie alebo
opomenutie verejného funkcionára v rozpore s týmto ústavným zákonom alebo
zákonom, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. Rozhodnutie obsahuje aj
povinnosť zaplatiť pokutu.
7. Ak sa v konaní nepreukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť
alebo obmedzenie ustanovené ústavným zákonom, komisia rozhodne o zastavení
konania.
8. Rozhodnutie obsahuje osobné údaje verejného funkcionára v rozsahu titul, meno,
priezvisko, adresa trvalého bydliska a funkcia.
9. Rozhodnutie komisie je podkladom na vydanie rozhodnutia Mestským zastupiteľstvom
v Sobranciach.
10. Komisia vydáva informáciu minimálne za účasti polovice členov komisie. Komisia
sprístupní informácie v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. minimálne za účasti polovice
členov komisie.
11. V prípade pochybností o úplnosti alebo pravdivosti údajov uvádzaných v oznámení
požaduje od dotknutého funkcionára vysvetlenie.
12. Poskytuje informácie o prijatých písomných oznámeniach
a o údajoch
nachádzajúcich sa v nich každej osobe v rozsahu a spôsobom ustanoveným v
zákone NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informácií, pričom
rešpektuje limity ustanovené v článku 7 ods. 7 až ods. 9 ústavného zákona NR
SR č. 357/2004 Z.Z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov a zákone NR SR č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.

Článok IV.
Záverečné ustanovenie a účinnosť
1. Na ochranu osobných údajov verejného funkcionára a iných osôb, ktoré sa spracúvajú,
poskytujú alebo zverejňujú podľa ústavného zákona sa vzťahujú ustanovenia zákona.
2. Veci neupravené týmto štatútom sa riadia zákonom č. 357/2004 Z.z., inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi a VZN mesta Sobrance.
3. Komisia hlasuje verejne, pokiaľ pred začatím rozhodovania a veci samej nerozhodne
nadpolovičnou väčšinou prítomných inak.
4. Štatút schválený uznesením MsZ v Sobranciach č.34 zo dňa 20.02.2015 sa ruší.
5. Štatút nadobúda účinnosť dňa 28.03.2019, ktorý bol schválený MsZ v Sobranciach.

V Sobranciach, 28.03.2019

Ing. Maroš Kováč
predseda komisie

