ŠTATÚT
MANDÁTOVEJ KOMISIE PRI OBECNOM ZASTUPITELSTVE OBCE OBID
(d'alej len „Štatút")
Článok I.
Úvodné ustanovenie

1) Uznesením Obecného zastupitel'stva v Obce Obid č.I/15122010/I-Zas. bod č. 8 zo dňa
15.12.2010 bola v zmysle ust. § 10 ods. 2 v spojení s ust. § 15 zákona č. 369/1999 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zriadená stála Mandátova komisia
pri Obecnom zastupitel'stve Obce Obid (d'alej len „komisia“).
2) Tento štatút upravuje:
a) úlohy a činnosť,
b) zloženie,
c) práva a povinnosti členov,
d) zaujatie stanoviska,
e) zásady na ospravedlnenie neprítomnosti poslancov na zasadnutiach OZ a členov
komisií na zasadnutiach komisií,
f) posudzovanie nároku na vyplatenie odmeny poslancom, za účasť na zasadnutí OZ
a v komisiách a členom komisií za zasadutia v komisiách.

Článok II.
Úlohy a činnosť komisie
Komisia je poradný orgán obecného zastupiteľstva.
Komisia nemá rozhodovaciu právomoc.
Komisia pracuje počas každého zasadnutia obecného zastupiteľstva súbežne.
Podľa potreby a úloh komisia zasadá aj mimoriadne.
Priebežne sleduje a eviduje účasť poslancov na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva.
6. Posudzuje dôvody neúčasti poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
a postupuje v zmysle § 25 ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, najmä, upozorní obecné zastupiteľstvo o starte
mandátu poslanca a o starate členstva v komisií poslanca a neposlanca.
7. Posudzuje dôvody neúčasti poslancov a členov komisií na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva v komisiách a podľa potreby podá o tom správu obecnému
zastupiteľstvu.
8. Riadenie tajného hlasovania.
1.
2.
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4.
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Článok III.
Zloženie komisie
1. Komisia má troch členov, ktorí sú poslancami obecného zastupitel'stva.

2. Na čele komisie je predseda.
3. Členov a predsedu komisie volí Obecné zastupitel'stvo.
4. Funkčné obdobie členov komisie je totožné s funkčným obdobím obecného
zastupiteľstva.
5. Členstvo v komisií zaniká:
a) Uplynutím funkčného obdobia,
b) Odvolaním člena komisie obecným zastupitel'stvom,
c) Vzdaním sa členstva v komisií obecnému zastupiteľstvu.

Článok IV.
Práva a povinnosti členov komisie
1. Členovia komisie majú právo a povinnost' zúčastňovat' sa na zasadaniach komisie,
predkladat' návrhy a pripomienky, uplatňovat' svoje poznatky a skúsenosti a
obhajovat' oprávnené záujmy obyvatel'ov Obce.
2. Členovia komisie sú povinní postupovat' v súlade s verejným záujmom v prospech
obce a obhajovat' záujmy obyvatel'ov Obce.
3.) Predseda komisie
a) zastupuje komisiu navonok,
b) riadi a organizuje prácu komisie a podľa potreby zvoláva prostredníctvom
obecného úradu mimoriadne zasadnutia komisie,
c) podáva návrhy a stanoviská v mene komisie na zasadutiach obecného
zastupiteľstva,
d) organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami,
e) schvaľuje výplatné listiny odmien poslancov a členov komisií pred výplatou, na
základe predložených prezenčných listín.
Článok V.
Zaujatie stanoviska komisie
1. Komisia zaujme stanovisko spravidla k veciam, ktoré súvisia s činnosťou
komisie.
2. Stanovisko komisie je príjaté, ak za neho hlasuje nadpolovičná väčsina rítomných
členov komisie.

Článok VI.
Zásady na ospravedlnenie neprítomnosti poslancov na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva a členov komisií na zasadnutiach komisií
1. Poslanci obecného zastupiteľstva a členovia komisií svoju neúčasť na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach komisií oznámia písomne,
prostredníctvom obcecného úradu predsedovi mandátovej komisie,
2. Za ospravedlnenie neprítomnosti poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva
a v komisiách, a neposlancov v komisiách sa uznáva lekárske potvrdenie
o práceneschopnosti, prípadne iné vážne dôvody, ktorých oprávnenosť posudzuje
mandátová komisia.
3. Potvrdenia podľa bodu 2. majú byť doručené pred zasadnutím obecného
zastupiteľstva a komisie pred zasadnutím, prípadne v odôvodnených prípadoch do 14
dní po zasadnutiach. Potvrdenia doručené po tejto lehote sa neakceptujú.
4. V prípade neprítomnosti predsedu mandátovej komisie na zasadnutí obecného
zastupiteľstva, zastupuje ho iný člen mandátovej komisie podľa dohody.
Článok VII.
Posudzovanie nároku na vyplatenie odmeny poslancom, za účasť na zasadnutí OZ
a v komisiách a členom komisií za zasadutia v komisiách
1. Nárok na odmenu za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a za účasť na
zasadnutí komisie má každý poslanec a člen komisie, ktorý je podpísaný na
prezenčnej listine a zúčastnil sa nadpolovičného času rokovania.
2. Predčasný odchod alebo neskorší príchod na zasadnutiach a prerušenie účasti
poslanci a členovia komisií sú povinný oznámiť predsedovi mandátovej komisie,
resp. predsedovi jednotlivých komisií.
Článok č. VIII.
Riadenie tajného hlasovania
1.Tajne počas zasadnutia obecného zastupiteľstva sa hlasuje v prípade ak sa o tom
rozhodne obecné zastupiteľstvo.
2. V otázkach schválenia platov a odmien starostu , zástupcu starostu, hlavného
kontrolóra, odmien poslancov a členov komisií sa hlasuje tajne.
3. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré vydá poslancom mandátová
komisia
4. Na celý priebeh tajného hlasovania dozerá táto komisia, ktorá spočíta hlasy, predseda
komisie oznámi počet vydaných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali
za návrh, počet poslancov, ktorí hlasovali proti návrhu, počet poslancov, ktorí sa
zdržali hlasovania, počet poslancov, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky, a počet
neplatných hlasov.

Čiánok IX.
Záverečné ustanovenia
Tento Štatút schválilo obecné zastupitel'stvo uznesením č. IV/27042011/II zas bod 46/11
dňa: 27.04.2011
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