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ŠTATÚT
Komisie na koordináciu úloh
ochrany lokalít svetového kultúrneho dedičstva
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydáva štatút
medzirezortnej Komisie na koordináciu úloh ochrany lokalít svetového kultúrneho dedičstva
(ďalej len „komisia“), ktorý upravuje postavenie, pôsobnosť a zloženie, úlohy ako aj základné
zásady činnosti komisie.
Čl. 2
Postavenie komisie
(1) Komisia je stálym odborným orgánom ministra kultúry Slovenskej republiky (ďalej len
„minister“) pre ochranu lokalít svetového kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky
zapísaných v Zozname svetového dedičstva UNESCO (ďalej len „svetové dedičstvo“).
(2) V rámci svojej pôsobnosti a v záujme zachovania, obnovy, využívania a prezentácie
svetového dedičstva komisia prijíma závery, ktoré majú odporúčajúci charakter.
Čl. 3
Pôsobnosť a činnosť komisie
(1) Komisia v rámci svojej pôsobnosti najmä
a) navrhuje, prerokúva a posudzuje koncepčné, organizačné, realizačné a právne opatrenia
na zachovanie svetového dedičstva,
b) dáva podnety a návrhy na zabezpečenie dobrého stavu a vhodného využitia svetového
dedičstva,
c) pripomienkuje správy o monitoringu jednotlivých lokalít, zapája ďalšie inštitúcie štátnej
správy do tohto monitoringu,
d) prerokúva projekty a návrhy, vydáva stanoviská na pridelenie finančných prostriedkov
z verejných zdrojov vrátane prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
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e) vydáva svoje stanoviská k opatreniam orgánov územných samospráv, najmä orgánov
samosprávnych krajov a orgánov miest a obcí.
(2) Komisia sa vo svojej činnosti riadi príslušnými právnymi predpismi viažucimi sa
k ochrane svetového dedičstva a pamiatkového fondu, prihliada pritom najmä na Dohovor
o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. 1
Čl. 4
Zloženie komisie
(1) Komisia sa skladá z predsedu komisie, podpredsedu komisie a ďalších členov komisie,
ktorých vymenúva a odvoláva minister. Počet členov je nepárny.
(2) Predsedom komisie je generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva ministerstva.
Predsedu komisie vymenúva a odvoláva minister.
(3) Podpredsedom komisie je ďalší člen komisie s hlasovacím právom, ktorého zvolí komisia
na svojom prvom zasadnutí.
(4) Tajomníkom komisie je zamestnanec v štátnej službe ministerstva, ktorého vymenúva
a odvoláva generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva ministerstva. Tajomník komisie nie
je členom komisie a nemá hlasovacie právo.
(5) Ďalšími členmi komisie sú fyzické osoby, ktoré vymenúva a odvoláva minister na základe
návrhu príslušných rezortov, samosprávnych krajov, miest, obcí a riadiacich skupín lokalít so
svetovým dedičstvom, ako aj zo zástupcov príslušných odborných inštitúcií a občianskych
združení podľa odseku 6.
(6) Kandidátov za členov komisie navrhujú:
a) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
c) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
d) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
e) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
f) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
g) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
h) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
i) Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky,
j) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
____
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Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (Oznámenie Federálneho
ministerstva zahraničných vecí č. 159/ 1991 Zb.).
1)

k) úrad banskobystrického, košického, prešovského a žilinského samosprávneho kraja,
v prípade zápisu ďalších lokalít do Zoznamu svetového dedičstva, aj zástupcovia týchto
samosprávnych krajov,
l) zástupcovia riadiacich skupín; v prípade, keď nie je zriadená riadiaca skupina, tak
zástupcovia miest alebo obcí lokalít zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva,
m) Združenie miest a obcí Slovenska,
n) International Council on Monuments and Sites - ICOMOS Slovensko.
(7) Na zasadnutie komisie môže predseda komisie prizvať odborníkov pre otázky týkajúce sa
problematiky prerokúvanej komisiou na rokovaní bez hlasovacieho práva. Na rokovania
komisie sú prizývaní najmä zástupcovia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky
a príslušných krajských pamiatkových úradov, alebo odborníci ďalších vedeckých inštitúcií.
(8) Funkčné obdobie člena komisie je štyri roky. Člena komisie môže minister vymenovať aj
opakovane.
(9) Členstvo v komisii zaniká skončením činnosti komisie a jej zánikom.
(10) Členstvo v komisii zaniká aj:
a) odvolaním člena komisie ministrom,
b) písomným vzdaním sa členstva v komisii,
c) smrťou člena komisie alebo vyhlásením za mŕtveho.
(11) Člena komisie môže odvolať minister aj na návrh predsedu komisie v prípadoch, ak
člen:
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b) opakovane nedodržiava štatút komisie,
c) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo
jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
d) nevykonáva funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace,
e) sa nezúčastní na dvoch po sebe nasledujúcich zasadnutiach komisie bez
ospravedlnenia.
(12) Člen komisie je povinný vzdať sa členstva, ak sa nebude môcť z pracovných,
zdravotných alebo iných dôvodov zúčastniť na dvoch po sebe nasledujúcich zasadnutiach
komisie.
(13) Člen komisie sa môže svojho členstva vzdať, o čom je povinný písomne informovať
predsedu komisie. V takomto prípade minister následne vymenuje nového člena komisie
podľa odsekov 1 až 6.
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(14) Členstvo v komisii automaticky zaniká, ak nebude potvrdené novovymenovaným
ministrom kultúry do jedného mesiaca od jeho nástupu do funkcie.
(15) Členovia komisie majú nárok na náhradu cestovných výdavkov spojených s výkonom
funkcie podľa osobitného predpisu.“ 2
Čl. 5
Rokovanie komisie
(1) Rokovanie komisie zvoláva predseda komisie a v čase jeho neprítomnosti podpredseda
komisie podľa potreby najmenej raz za kalendárny rok písomne najmenej jeden mesiac
vopred. Zasadnutie komisie je neverejné.
(2) Predseda komisie môže zvolať zasadnutie komisie vždy, keď o to písomne požiada
nadpolovičná väčšina jej členov.
(3) Predsedu komisie v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda komisie. Rokovanie
komisie riadi predseda komisie a v čase jeho neprítomnosti podpredseda komisie.
(4) Komisia je schopná uznášať sa, ak je na jej rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých členov komisie. O návrhoch na uznesenia komisia rozhoduje hlasovaním.
(5) Na prijatie uznesenia komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
členov komisie. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
(6) Ak na rokovaní komisie nie je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, predseda
komisie zvolá nové zasadnutie komisie do siedmich dní odo dňa zasadnutia komisie.
(7) Komisia na začiatku rokovania prerokuje návrh programu rokovania navrhnutý predsedom
komisie alebo podpredsedom komisie a o jeho schválení rozhoduje hlasovaním. Komisia
môže pri prerokúvaní návrhu programu rokovania na návrh člena komisie navrhnutý program
doplniť alebo zmeniť.
(8) Z každého rokovania komisie sa vyhotovuje zápis. Zápis z rokovania komisie sa zasiela
všetkým členom komisie zvyčajne do siedmich dní od ukončenia rokovania komisie.
(9) Činnosť komisie a priebeh rokovaní administratívne a organizačne zabezpečuje tajomník
komisie.
(10) Rokovania komisie sa môžu zúčastniť aj iné osoby so súhlasom predsedu komisie
prizvané komisiou na návrh niektorého z jej členov.

–––––––––––––––––––
2)

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
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Čl. 6
Práva a povinnosti predsedu a členov komisie
(1) Členstvo v komisii je čestnou funkciou.
(2) Predseda komisie najmä:
a) zvoláva a vedie rokovania komisie,
b) riadi činnosť komisie,
c) zodpovedá za činnosť komisie,
d) navrhuje program rokovania komisie
e) navrhuje závery z rokovania komisie,
f) schvaľuje záznam z rokovania komisie,
g) predkladá komisii iniciatívne návrhy a odporúčania,
h) rozhoduje o prizvaní ďalších odborníkov na rokovanie komisie.
(3) Podpredseda komisie zastupuje predsedu komisie počas jeho neprítomnosti v rozsahu práv
a povinností, ktorými ho predseda komisie poverí.
(4) Členovia komisie:
a) sa zúčastňujú na rokovaní komisie,
b) schvaľujú program rokovania komisie,
c) vyjadrujú sa k programu a materiálom predkladaným na rokovania komisie,
iniciatívne predkladajú návrhy, odporúčania a stanoviská k problematike ochrany
svetového dedičstva.
Čl. 7
Tajomník komisie
Tajomník komisie najmä:
a) organizačne a administratívne zabezpečuje prípravu a priebeh rokovaní komisie,
b) informuje predsedu komisie o plnení uznesení komisie,
c) zúčastňuje sa na rokovaniach komisie bez hlasovacieho práva,
d) zabezpečuje vyhotovenie návrhov uznesení a zápisu z rokovania komisie a archivuje
návrhy uznesení, zápisy a ďalšiu spisovú dokumentáciu komisie,
e) plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou komisie alebo plnením ktorých ho predseda
komisie poverí.
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Čl. 8
Štatút možno meniť a dopĺňať písomnými dodatkami, ktoré schvaľuje minister.

Čl. 9
Záverečné ustanovenia
(1) Zrušuje sa Štatút komisie č. MK-4329/2009-10/11338 z 19. júna 2009.
(2) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom podpisu ministrom.

Marek Maďarič
minister kultúry
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