ŠTATÚT
Komisie na ochranu verejného záujmu
Obce Spišská Teplica
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Komisiu zriadilo Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici v súlade s § 15 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa
28.11.2018.
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Čl. 2
Zloženie komisie
Komisia je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva a občanov obce Spišská
Teplica.
Komisia je zložená minimálne z troch členov.
Zoznam členov komisie:
- MUDr. Mária Michalková – predseda komisie
- Marek Červeň, Ing. Ján Šeliga – poslanci OZ
Funkčné obdobie členov komisie je totožné s funkčným obdobím obecného
zastupiteľstva.
Čl. 3
Predseda komisie

1. Na čele komisie je predseda komisie – poslanec, ktorého volí a odvoláva obecné
zastupiteľstvo.
2. Predseda komisie:
a) Zostavuje návrh plánu zasadnutí, ktorý predkladá komisii na schválenie.
b) Riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdzu a riadi jej priebeh.
c) Organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného
zastupiteľstva.
d) Zastupuje komisiu navonok.
e) Navrhuje odvolanie člena komisie, ak sa trikrát po sebe bez ospravedlnenia
nezúčastní zasadnutia komisie alebo ak sa po dobu dlhšiu ako 1/2 roka
nezúčastňuje na činnosti komisie.
f) Zabezpečuje iné úlohy, ktorými ho poverí obecné zastupiteľstvo.

Čl. 4
Členovia komisie
1. Členov komisie volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na návrh predsedu komisie
z radov poslancov a občanov obce Spišská Teplica.
2. Členstvo v komisii je dobrovoľné.
3. Členovia komisie majú právo a povinnosť zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie,
dávať otázky, predkladať návrhy a pripomienky, uplatňovať svoje poznatky
a skúsenosti, plniť úlohy, ktorými ich v rámci svojej pôsobnosti komisia poverí a
obhajovať oprávnené záujmy obyvateľov obce Spišská Teplica.
4. Členovia komisie ospravedlňujú svoju neúčasť na zasadnutí komisie vopred
predsedovi komisie.
5. Člen komisie má právo vzdať sa členstva v komisii. Návrh na odvolanie člena komisie
z dôvodu jeho rezignácie a prípadný návrh nového člena komisie predloží predseda
komisie na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Čl. 5
Náplň činnosti komisie
1. Komisia plní úlohy vyplývajúce z ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov;

Čl.6
Zasadanie komisie
1. Zasadania komisie sú neverejné.
2. Na zasadnutí komisie sa môže okrem členov komisie zúčastniť :
- starosta obce alebo ním poverená osoba
- každý poslanec obecného zastupiteľstva
- ďalšie právnické a fyzické osoby, ktorých prítomnosť je k prejednávanej
problematike nevyhnutá a ak ich predseda komisie pozve.
3. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie predseda komisie.
4. Komisia zasadá v termínoch určených pracovným plánom jej činnosti, prípadne podľa
potreby.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Komisiu zriadilo OZ v Spišskej Teplici dňa 28.11.2018 uznesením č. 138/2018.
2. Náplň práce komisie na ochranu verejného záujmu určilo OZ v Spišskej Teplici dňa
28.11.2018 uznesením č. 139/2018.

3. Predsedu komisie a členov komisie zvolilo OZ v Spišskej Teplici dňa 28.11.2018
uznesením č. 140/2018.

V Spišskej Teplici,

............................................................
MUDr. Mária Michalková
predseda komisie

