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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
Etický kódex volených predstaviteľov mesta Žiar nad Hronom.

Dôvodová správa

Etický kódex volených predstaviteľov mesta Žiar nad Hronom je vypracovaný za základe odporúčania
Transparency International Slovensko za účelom posilnenia prehľadného a transparentného riadenia
a rozhodovania samosprávy mesta Žiar nad Hronom. Definuje základné etické princípy a štandardy
požadovaného správania a konania, ktoré sa pri výkone funkcie očakávajú od poslanca Mestského
zastupiteľstva a primátora mesta. Vychádza z modelového Európskeho kódexu správania pre miestnych
a regionálnych volených predstaviteľov, ktorý prijal kongres miestnych a regionálnych orgánov Rady Európy
v roku 2000.

MESTO ŽIAR NAD HRONOM
Návrh

Etický kódex
volených predstaviteľov mesta Žiar nad Hronom

Schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. ...../2014 zo dňa : .................

Účinný od dňa : .........................

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov schvaľuje tento

Etický kódex volených predstaviteľov mesta Žiar nad Hronom
Preambula
My, volení predstavitelia mesta Žiar nad Hronom, uvedomujúc si vzájomné súvislosti medzi
ekonomickým, etickým a politickým prostredím, s cieľom získať pri výkone mandátu dôveru verejnosti voči
samospráve mesta a neustále ju posilňovať prostredníctvom jej transparentnosti a otvorenosti, sa hlásime k
tomuto etickému kódexu, čo potvrdzujeme svojim hlasovaním o jeho schválení a jeho podpisom. Súčasne
vyhlasujeme, že sa počas výkonu mandátu budeme etickým kódexom riadiť.
§1
Úvodné ustanovenia
1. Etický kódex volených predstaviteľov mesta Žiar nad Hronom (ďalej len „kódex“) je deklaráciou hodnôt,
princípov a pravidiel správania, ktorými sa počas výkonu funkcie riadi každý volený predstaviteľ mesta
Žiar nad Hronom (ďalej len „mesto“).
2.

Cieľom kódexu je definovať základné etické princípy a štandardy požadovaného správania a konania,
ktorých dodržiavanie sa od volených predstaviteľov pri výkone funkcie vyžaduje a očakáva.

3.

Pod pojmom volený predstaviteľ mesta Žiar nad Hronom sa na účely tohto kódexu rozumie primátor
mesta Žiar nad Hronom a poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom (ďalej len „volený
predstaviteľ“).

4. Pod pojmom osobný záujem sa na účely tohto kódexu rozumie záujem, ktorý prináša majetkový alebo
1
iný prospech volenému predstaviteľovi alebo jemu blízkym osobám (ďalej len „osobný záujem“).
5.

Pod pojmom verejný záujem sa na účely tohto kódexu rozumie záujem, ktorý prináša majetkový alebo
iný prospech všetkým obyvateľom alebo väčšine obyvateľov mesta (ďalej len „verejný záujem“).

6.

Pod pojmom konflikt záujmov sa na účely tohto zákona rozumie skutočnosť, keď volený predstaviteľ pri
výkone svojej funkcie uprednostní osobný záujem pred verejným záujmom (ďalej len „konflikt záujmov“).
§2
Prvenstvo verejného záujmu

1.

Volený predstaviteľ nesmie pri výkone svojej funkcie uprednostniť osobný záujem pred verejným
záujmom.

2.

Volený predstaviteľ je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem a zdržať
sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť dôveryhodnosť voleného predstaviteľa alebo
dôveryhodnosť mesta.
§3
Základné etické princípy

1.

1

Základným etickým princípom je dôveryhodnosť volených predstaviteľov. Volený predstaviteľ si váži
hodnotu služieb poskytovaných mestom a za každých okolností sa správa ako osoba, na ktorú sa
verejnosť obracia s dôverou.

§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

2.

Volený predstaviteľ:
a) je povinný vykonávať svoj mandát v súlade ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi (ďalej len „všeobecne záväzné právne predpisy“)
a v súlade s ustanoveniami tohto kódexu;
b) pri výkone svojich rozhodovacích právomocí rozhoduje nestranne na základe objektívne zistených
skutočností, s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi;
c) o použití verejných finančných prostriedkov a nakladaní s majetkom mesta rozhoduje v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi a v prospech verejného záujmu;
d) k rozhodovaniu pristupuje s ochotou zodpovedať sa za svoje rozhodnutia;
e) je pripravený poskytnúť všetky informácie a odôvodniť všetky skutočnosti, ktoré ho viedli k prijatiu
rozhodnutia a preukázať súlad prijatého rozhodnutia so všeobecne záväznými
právnymi
predpismi;
f) nezneužíva svoju funkciu a privilégia mandátu na dosiahnutie svojich osobných záujmov;
g) zdrží sa rozhodnutí, ktoré by priamo alebo nepriamo zvýhodňovali jeho, osoby jemu blízke alebo
akékoľvek iné fyzické alebo právnické osoby alebo skupiny osôb;
h) zdrží sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť k zneužitiu majetku alebo finančných
prostriedkov mesta;
i) odmieta akékoľvek dary alebo výhody poskytované s cieľom ovplyvniť jeho rozhodovanie alebo
hlasovanie;
j) priznáva všetky dary alebo výhody získané v súvislosti s výkonom funkcie;
k) rešpektuje nezávislosť, právomoci a výsady iných volených predstaviteľov a zamestnancov mesta,
nepožaduje od nich úkony, ktoré by prinášali priame či nepriame zisky alebo výhody jemu alebo
akýmkoľvek iným fyzickým alebo právnickým osobám alebo skupinám osôb alebo by boli v rozpore
so všeobecne záväznými právnymi predpismi;
l) otvorene odpovedá na otázky občanov alebo médií v súvislosti s výkonom svojej funkcie;
m) na verejnosti vystupuje kultivovane, dôveryhodne, objektívne a so znalosťou veci;
n) podporuje budovanie a posilňovanie transparentného samosprávneho systému;
o) poukazuje na konania v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dáva podnety na
ich prešetrenie;
p) pri hlasovaní sa riadi výlučne na základe spravodlivého posúdenia objektívne zistených skutočností
a informácií, nezohľadňuje skutočnosť voči komu rozhodnutie smeruje;
q) sa v záujme kvalifikovaných rozhodnutí neustále vzdeláva, získava zdroje nových informácií a za
účelom výmeny skúseností komunikuje s inými samosprávami;
r) sa stotožňuje s princípmi tohto kódexu, ktoré podporuje osobným príkladom.
§4
Konflikt záujmov, nezlučiteľnosť funkcií a zneužitie funkcie verejného činiteľa

1.

Volený predstaviteľ je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmov alebo
k zneužívaniu verejných finančných prostriedkov alebo majetku mesta v jeho osobný prospech alebo
v prospech iných fyzických alebo právnických osôb alebo skupiny osôb.

2.

Volený predstaviteľ nevykonáva iné mandáty a funkcie, ktoré sú v zmysle osobitných právnych
predpisov nezlučiteľné s funkciou voleného predstaviteľa, ani sa nezúčastňuje činností nezlučiteľných
s riadnym výkonom funkcie alebo obmedzujúcich riadny výkon funkcie, spočívajúcich v konaní, ktoré by
narúšalo dôveru verejnosti v nestranný výkon jeho funkcie.

3.

Volený predstaviteľ nevyužíva informácie získané pri výkone svojej funkcie ako nástroj na získanie
osobného prospechu alebo prospechu pre akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ani ich nepoužíva
na ujmu inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo skupiny osôb.

4.

Volený predstaviteľ neprijme žiadne opatrenia ani rozhodnutia, ktoré by ho zvýhodňovali v budúcom
osobnom alebo profesionálnom živote po skončení výkonu funkcie.

5.

Ak má volený predstaviteľ osobný záujem vo veciach, ktoré sú predmetom rokovania alebo
rozhodovania, oznámi túto skutočnosť ešte predtým, než sa pristúpi k rokovaniu alebo hlasovaniu
a zdrží sa diskusie a hlasovania v takýchto veciach.
§5
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

1.

Volený predstaviteľ je povinný podávať písomné oznámenia svojich funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov v súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „písomné
oznámenia“). Písomné oznámenia sú registrované v osobitnom registri a sú prístupné verejnosti
v súlade s osobitnými právnymi predpismi. So súhlasom verejného predstaviteľa sú v súlade
s osobitnými právnymi predpismi zverejňované na webowej stránke mesta.
§6
Zverejňovanie informácií a rozhodnutí, vzťah k médiám

1. Volený predstaviteľ je vždy pripravený zodpovedať sa za svoje rozhodnutia občanom a preukázať, že sú
v súlade s verejným záujmom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri výkone svojej právomoci
podporuje všetky opatrenia smerujúce k posilneniu informovanosti, otvorenosti a transparentnosti.
2. Volený predstaviteľ v záujme napĺňania práva občanov na informácie, uvedomujúc si, že médiá sú
dôležitým prvkom vzťahov k verejnosti, otvorene komunikuje so všetkými dostupnými médiami bez
ohľadu na ich politické a názorové zameranie či na svoje osobné preferencie. Za účelom obojstrannej
komunikácie, ktorej cieľom je udržiavať dostatočnú úroveň informovanosti verejnosti, odpovedá otvorene
a v plnom rozsahu na otázky zástupcov médií, ktoré sa týkajú výkonu jeho činnosti, činnosti mesta, ako aj
činností organizácií zriadených alebo založených mestom Žiar nad Hronom.
3. Volený predstaviteľ poskytuje všetky požadované informácie, s výnimkou tých, ktoré sú v zmysle
osobitných zákonov považované za utajované. Ak sa od voleného predstaviteľa požaduje poskytnutie
informácií, ktoré sú v zmysle osobitných právnych predpisov považované za utajované, uvedie zákonný
dôvod ich utajenia.
4. Volený predstaviteľ nie je povinný poskytovať informácie zo svojho súkromného života.
5. Volený predstaviteľ nie je oprávnený poskytovať informácie zo súkromného života iného voleného
predstaviteľa alebo zamestnanca mesta.
§7
Dary a zákaz korupcie
1. Volený predstaviteľ je pri výkone funkcie povinný zdržať sa korupčného konania, ako aj akéhokoľvek
iného konania, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak sa o takom konaní
dozvie, je povinný oznámiť túto skutočnosť príslušným orgánom.
2. Volený predstaviteľ z titulu svojej funkcie neprijíma ani nevyžaduje žiadne dary, služby, finančné
prostriedky ani iné výhody s cieľom osobného obohatenia sa. Všetky dary alebo finančné prostriedky

získané z titulu svojej funkcie je povinný registrovať v osobitnom registri a používať ich ako verejné zdroje
a pre verejné účely, s výnimkou drobných upomienkových predmetov a propagačných materiálov v
celkovej hodnote do 20 €.
3. Volený predstaviteľ nezneužíva svoje postavenie a nedáva osobné prísľuby, ktoré by plnil z titulu svojej
funkcie.
§8
Kontrola
1. Volený predstaviteľ dohliada na hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom mesta
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri výkone svojej funkcie postupuje otvorene
a transparentne a nebráni vykonaniu kontroly alebo kontrolného opatrenia v zmysle osobitných právnych
predpisov.
§9
Prijímanie a hodnotenie zamestnancov mesta
1. Pri prijímaní a menovaní zamestnancov mesta volený predstaviteľ postupuje výlučne v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, princípmi profesionálnych schopností a zručností a na
základe potrieb mesta.
2. Výkony a správanie zamestnancov mesta posudzuje bez predsudkov a zaujatosti, objektívne,
transparentne a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tieto posúdenia je pripravený
zdôvodniť.
§ 10
Rešpektovanie zamestnancov mesta
1. Volený predstaviteľ pri výkone svojej funkcie rešpektuje povinnosti zamestnancov mesta a bez zaujatosti
im poskytuje potrebné informácie v súlade s ich postavením a funkciou.
2. Volený predstaviteľ za žiadnych okolností od zamestnancov mesta nevyžaduje, aby obchádzali
všeobecne záväzné právne predpisy s cieľom poskytnúť priamy alebo nepriamy prospech sebe alebo
iným fyzickým alebo právnickým osobám alebo skupine osôb.
3. Volený predstaviteľ podporuje opatrenia, ktoré vedú k zvýšeniu efektívnosti a flexibilnosti fungovania
zamestnancov mesta a uplatňuje princípy ich pozitívnej motivácie.
§ 11
Volebná kampaň
1. Volený predstaviteľ žiadnym spôsobom nenúti občanov ani zamestnancov mesta hlasovať inak ako podľa
vlastného vedomia a svedomia. Zároveň sa vyhýba získavaniu hlasov voličov ohováraním iných
kandidátov, navádzaním na porušovanie volebných pravidiel alebo výsledkov volieb prísľubom
finančných prostriedkov alebo iných darov či zvýhodnením pri výkone svojej budúcej funkcie.
2. Volený predstaviteľ počas výkonu svojej funkcie nepoužíva verejné finančné prostriedky ani iný majetok
mesta v prospech svojej volebnej kampane alebo kampane iného kandidáta, s výnimkou odplatného
prenájmu priestorov na propagáciu a stretnutia s voličmi.
§ 12
Záverečné ustanovenia
1. Volený predstaviteľ sa stotožňuje s princípmi tohto kódexu a pri výkone svojej funkcie je pripravený riadiť
sa jeho ustanoveniami. Podporuje všetky opatrenia, ktorých cieľom je oboznamovať verejnosť a médiá s
ustanoveniami tohto kódexu a podporuje a rozširuje dodržiavanie princípov, ktoré obsahuje.

2. Tento kódex bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa ............
uznesením č. .... /2014. Zmeny a doplnky tohto kódexu schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad
Hronom.
3. Tento kódex nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia.
4. Tento kódex bude zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta

Mgr. Peter Antal
primátor

