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kód uzn.: 18.1.1 

12.1 

9.4 

 

 
Návrh uznesenia 

 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

 

schvaľuje 

 

materiál „Etický kódex volených predstaviteľov„, ktorý nadobúda účinnosť dňa 1.7.2014. 
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Dôvodová správa 
 

 

Na problém etickej infraštruktúry a konfliktu záujmov volených predstaviteľov je možné 

nazerať z dvoch uhlov pohľadu: 

 

a) z pohľadu plnenia zákonných povinností 

b) z pohľadu ďalších opatrení samosprávy, ktorú sú prijaté nad rámec zákonných 

povinností ktoré zákon samospráve určuje 

 

Základným legislatívnym rámcom úpravy konfliktu záujmov volených samosprávnych  

orgánov je ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií  

verejných funkcionárov (tzv. zákon o konflikte záujmov, ďalej len „ZKZ“), ďalej zákon č.  

138/1991 Zb. o majetku obcí (ďalej len „ZMO“) a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

(ďalej len „ZOZ“). 

 

Hlavné mesto SR Bratislava má záujem byť otvoreným a transparentným mestom, ktorého 

administratíva poskytuje kvalitné služby pre svojich obyvateľov nad rámec zákonných 

povinností. Preto vo februári 2012 bolo v Mestskom zastupiteľstve schválené „Protikorupčné 

minimum“, ktoré obsahuje aj úlohu prijať Etický kódex volených predstaviteľov definovaný 

ako bod č. 26 v rámci kapitoly V. Politika etiky – etická infraštruktúra a konflikt záujmov.  

 

Pripravený etický kódex je zovšeobecnením hodnôt, princípov a pravidiel správania, ktorými 

sa má volený predstaviteľ počas výkonu svojej funkcie riadiť. Princípy etického správania 

voleného predstaviteľa sú popísane v siedmych článkoch etického kódexu štruktúrovaných 

ako: úvodné ustanovenie, vymedzenie pojmov, rešpekt k verejnému záujmu a dodržiavaniu 

práva, konflikt záujmov, otvorenosť, potieranie korupcie, efektívna verejná služba, postoj ku 

zamestnancom samosprávy a záverečné vyhlásenie.  

 

Význam etického kódexu, ktorý bude jasne rozlišovať medzi konaním v prospech verejného 

záujmu voči korupčnému správaniu, ukazujú príklady z iných samospráv na Slovensku 

a v zahraničí ako aj viaceré medzinárodné inštitúcie venujúce sa téme korupcie. Transparency 

International Slovensko uvádza, že existencia korupcie na úrovni samosprávy súvisí jednak 

s prístupom k informáciám ako aj kriteriálnosťou v rozhodovaní či v riešení konfliktov. 

Základom korupcie je tak stav, kedy nie sú jasne stanovené spôsoby etických princípov 

a žiaduceho rozhodovania.  

 

Ako kľúčové pre úspešne uplatnenie etického kódexu voleného predstaviteľa na úrovni 

samosprávy vidíme aj možnosti oznámiť presne určenej inštitúcií/osobe konanie definované 

ako v rozpore s etickým kódexom. Etický kódex navrhuje nasledovný postup v prípade: 

A) konfliktu záujmov: ak príde k riziku, že volený predstaviteľ by sa pri výkone funkcie 

ocitol v konflikte záujmov, bezodkladne to oznámi orgánu, ktorý o danej veci rokuje, 

resp. rozhoduje.   

B) potierania korupcie: ak sa o takom konaní volený predstaviteľ dozvie, bezodkladne 

to oznámi mandátovej komisii Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

 

Takýto postup odporučila mandátová komisia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy, ako je uvedené v priloženom stanovisku zo dňa 8.1.2014. 
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Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1136/2014 zo dňa 12. 06. 
2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Etický kódex volených predstaviteľov. 



 5 

 
Hlavné mesto SR Bratislava 

 

Etický kódex volených predstaviteľov 
 

Čl. 1 Úvodné ustanovenie  

s presvedčením, že etický kódex prispeje k zvýšeniu kvality verejnej služby volených  

reprezentantov v Bratislave a k budovaniu dôvery medzi nimi a obyvateľmi Bratislavy  

sa svojim podpisom hlásime k tomuto etickému kódexu a čestne prehlasujeme, že sa ním pri  

výkone svojich mandátov budeme riadiť. 

 

Čl. 2 Vymedzenie pojmov  

a) Volený predstaviteľ hlavného mesta pre ciele tohto dokumentu sa pod pojmom 

volený predstaviteľ rozumie poslanec mestského zastupiteľstva, primátor hlavného 

mesta ako aj predstaviteľ mestského zastupiteľstva mesta Bratislava ako hlavný 

architekt a hlavný kontrolór (ďalej „volený predstaviteľ“).  

b) Zamestnancom mesta Bratislava sa rozumejú všetci zamestnanci, na ktorých sa 

vzťahuje Pracovný poriadok a Platový poriadok zamestnanca mesta Bratislava 

c) Etický kódex sa rozumie dokument, prijatý právoplatným rozhodnutím mestského 

zastupiteľstva mesta Bratislava  

 

Čl. 3 Rešpekt k verejnému záujmu a dodržiavaniu  práva 

1. Volený predstaviteľ vykonáva svoj mandát v súlade s ústavou, zákonmi a 

ostatnými všeobecne záväznými predpismi. 

2. Pri užívaní kompetencií a práv vyplývajúcich z verejnej funkcie sa volený 

predstaviteľ zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by ohrozilo verejný záujem a tým aj 

dôveryhodnosť  inštitúcii verejnej správy. 

3. Volený predstaviteľ odmieta korupciu, presadzuje otvorenosť samosprávy 

a usiluje sa vylúčiť pri výkone svojho mandátu konflikt záujmov.  

 

Čl. 4 Konflikt záujmov  

1. Volený predstaviteľ plní svoj mandát tak, aby  priamo ani nepriamo 

neuprednostnil naplnenie svojich osobných  záujmov  

2. Slúži verejnému záujmu a pri výkone funkcie neuprednostňuje ani záujem 

súkromných skupín, svojich príbuzných a ani iných jednotlivcov alebo skupín 

ktorých cieľom je získať priamy alebo nepriamy profit na úkor verejného záujmu. 

3. Ak príde k riziku, že volený predstaviteľ, by sa pri výkone funkcie ocitol 

v konflikte záujmov, bezodkladne to oznámi orgánu, ktorý o danej veci rokuje, 

resp. rozhoduje.   

Čl. 5 Otvorenosť 

1. Volený predstaviteľ je pripravený poskytnúť informácie a všetky skutočnosti, 

ktoré ho viedli k rozhodnutiu alebo konaniu v rámci svojho verejného pôsobenia. 
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2. Každoročne deklaruje svoje majetkové a finančné pomery prostredníctvom 

písomného oznámenia majetkových pomerov, funkcií, zamestnaní a iných 

činností, ktoré vykonáva súbežne s výkonom funkcie.  

Čl. 6. Potieranie korupcie 

1. Volený predstaviteľ odmieta konanie, ktoré je zákonom definované ako korupčné. 

Ak sa o takom konaní dozvie, bezodkladne to oznámi mandátovej komisii 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

2. Z titulu výkonu svojej funkcie volený predstaviteľ neprijíma ani nevyžaduje 

žiadne dary, služby, finančné prostriedky ani iné výhody.  

3. Pri plnení svojich povinností nezneužíva verejné finančné prostriedky, ani 

majetok. Zdrží sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť k priamemu alebo 

nepriamemu zneužívaniu týchto zdrojov pre súkromné záujmy jeho, alebo jemu 

blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb. 

4. Nevyužíva informácie získané pri výkone funkcie pre získanie osobného 

prospechu alebo pre prospech im blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo 

právnických osôb. 

5. Pri výkone svojich funkcií primátor a poslanci nebudú prijímať žiadne opatrenia 

ani rozhodnutia, ktoré by ich zvýhodňovali v budúcom osobnom alebo 

profesionálnom živote po skončení výkonu mandátu. 

6. Volený predstaviteľ počas výkonu svojej funkcie nepoužíva obecné finančné 

prostriedky ani majetok v prospech svojej volebnej kampane ani v prospech alebo 

neprospech iného kandidáta. 

7. Pri rozhodovaní samosprávy volený predstaviteľ presadzuje, aby prichádzalo  

k férovej súťaži (návrhov, záujemcov, ponúk a pod.), a aby pri výbere prevládali 

kritériá verejného záujmu (prospešnosť návrhu, odbornosť záujemcu a pod.) pred 

straníckym či skupinovým záujmom.  

Čl. 7. Efektívna verejná služba 

1. Volený predstaviteľ dbá pri všetkom svojom využívaní mandátu o to, aby sa 

verejné úlohy plnili čo najefektívnejším a pre obec ekonomicky najvýhodnejším 

spôsobom. Zároveň sa usiluje, aby aj  zamestnanci mesta postupovali rovnako. 

2. Napomáha transparentnosti a vykonaniu kontroly alebo kontrolných opatrení, 

aktívne poskytuje orgánu externej alebo vnútornej kontroly všetky informácie, 

ktorými disponuje, alebo ktoré orgán požaduje. 

3. Nezatajuje žiadne informácie alebo činy súvisiace s výkonom jeho mandátu, ak 

osobitný právny predpis neustanovuje inak. 

4. Vyhovie požiadavkám verejnosti týkajúcich sa zverejnenia alebo sprístupnenia 

informácií, ktoré súvisia s výkonom jeho funkcií, s poskytovaním služieb a s 

výkonom samosprávy. 

5. Podporuje  opatrenia, ktoré posilňujú informovanosť, otvorenosť a transparentnosť 

pri výkone právomocí  voleného reprezentanta, pri poskytovaní služieb 

obyvateľom a pri výkone samosprávy. 

Čl. 8. Postoj ku zamestnancom samosprávy :  

1. Volený predstaviteľ samosprávy podporuje zamestnancov samosprávy v ich 

odbornej nezávislosti, bráni ich pred akýmkoľvek nelegálnym nátlakom pri 

výkone práce v samospráve.  
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2. Za žiadnych okolností nevyžaduje od zamestnancov, aby zanedbávali alebo 

obchádzali platné všeobecne záväzné právne predpisy, alebo aby menili odborné 

stanoviská s cieľom poskytnúť priamy alebo nepriamy prospech sebe, blízkym 

osobám ani iným fyzickým osobám alebo právnickým osobám. 

3. Poslanec nadväzuje kontakty so zamestnancami samosprávy výhradne 

transparentne iba za účelom verejnoprospešných zámerov. 

 

Záverečné prehlásenie :  

Volení predstavitelia samosprávy, ktorí sa  stotožňujú s princípmi tohto Etického kódex týmto 

vyhlasujú, že sú rozhodnutí pri výkone svojich funkcií riadiť sa jeho ustanoveniami. 

Potvrdzujú to podpisom tohto Etického kódexu.  

 

Etický kódex bol prijatý uznesením Mestského zastupiteľstva v Bratislave zo dňa xx a 

účinnosť nadobúda dňom xx. 

 

 



 8 

Stanovisko 
 

mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
k materiálu „Etický kódex volených predstaviteľov“ zo zasadnutia dňa 8. 1. 2014 
 
Mandátová komisia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní  

Etického kódex volených predstaviteľov 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

 

schváliť 

1. V Čl. 3 Konflikt záujmov na konci bodu 3 doplnenie textu „orgánu, ktorý o danej 

veci rokuje, resp. rozhoduje.“. 

2. V Čl. 5 Potieranie korupcie v bode 1 na konci druhej vety doplnenie textu 

„mandátovej komisii Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.“. 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Hanulík, v. r. 

                                                                              predseda mandátovej komisie 
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Potvrdenie prerokovania materiálu s dotknutými subjektmi: 
 

 

 

 

 
  

 

 

Materiál bol predmetom pripomienkovania členov OPP v dňoch 17.6.2013, 24.6.2013, 

25.11.2013. K materiálu neboli doručené žiadne pripomienky od členov OPP. 

 

Dňa 8.1.2014 bol materiál prerokovaní na Mandátovej komisií – stanovisko je v prílohe 

 

Dňa 9.1.2014 bol materiál zaslaný predsedom poslaneckých klubov a všetkým 

nezradeným poslancom. 

 

Dňa 30.4. a 14.5.2014 boli poslanci z pracovnej skupiny vyzvaní na stretnutie alebo 

zaslanie pripomienok. Pripomienky zaslal iba poslanec Olivera Kríža a boli čiastočne 

zapracované. Ostatní členovia pracovnej skupiny nemali pripomienky. 

 


