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Predložené mestskému zastupiteľstvu  17. septembra 2020 



Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť  

 

Návrhom tohto etického kódexu sa mesto Šurany pripája k iným samosprávam Slovenska, 

ktoré týmto zabezpečujú dôraz na otvorenú a transparentnú samosprávu. Dodržiavanie 

základných etických princípov a predchádzanie možných konfliktov záujmov je pozorované aj 

organizáciou Transparency International Slovensko pri porovnávaní jednotlivých samospráv.  

Pri sledovaní činnosti samospráv, ich otvorenosti voči verejnosti, je zisťované aj to, či majú 

samosprávy prijaté takéto etické kódexy, v oblasti etiky - etickej infraštruktúry a konflikt 

záujmov volených predstaviteľov samosprávy. Mesto Šurany zatiaľ nemá upravené etické 

pravidlá pre volených predstaviteľov v jednom dokumente.  

 

Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy mesta Šurany (ďalej len „Etický 

kódex“) upravuje princípy a pravidlá správania sa v súlade so základnými všeobecne 

uznávanými a uplatňovanými morálnymi pravidlami a hodnotami. Účelom prijatia etického 

kódexu je podporiť dôveru verejnosti v čestnosť a dôveryhodnosť práce volených funkcionárov 

a stanoviť im základné etické limity. Etický kódex nemá slúžiť len ako formálna deklarácia 

etických pravidiel, ale aj ako praktická pomôcka na riešenie potenciálnych etických otázok. 

 

II. Osobitná časť 

 

Na európskej úrovni sa etickým kódexom zaoberala Rada Európy, a to Odporúčaním 

(2000)10 - kódex správania pre verejných činiteľov, prijatý Výborom Ministrov Rady Európy 

11.05.2000, vypracovaný Multidisciplinárnou skupinou pre korupciu. Návrh predloženého 

Etického kódexu vychádza z textu „Etika vo verejnej správe - návrh etického kódexu štátneho 

zamestnanca/zamestnanca verejnej správy, návrh etického kódexu voleného predstaviteľa 

samosprávy“, ktorý je určený voleným predstaviteľom samospráv na lokálnej úrovni - 

starostom obcí, resp. primátorom miest, poslancom obecného/mestského zastupiteľstva,                   

ako i z textov už vydaných etických kódexov volených predstaviteľov samospráv a vzorového 

dokumentu, ktorého autorom je JUDr. Ondrej Beracka. 

 

Etický kódex popisuje žiadúce etické princípy a normy konania. Je postavený na princípe 

prvenstva verejného záujmu a dodržiavania platnej legislatívy pri výkone funkcie verejného 

činiteľa. Definuje pomerne podrobne jednotlivé etické princípy, ktoré by mali byť pre 

samosprávne orgány a ich volených predstaviteľov kľúčové: zodpovednosť, nestrannosť, 

otvorenosť, čestnosť, objektivita, príkladné vedenie. Jednotlivé princípy sú rozpracované do 

konkrétnejších postupov a konania a obsahovo sa premietajú v texte navrhovaného kódexu.  

 

Dokument predložený na schválenie bol prerokovaný vo všetkých komisiách mesta 

Šurany, takže všetci volení predstavitelia sa mali možnosť k nemu vyjadriť.  

 

 



E T I C K Ý    K Ó D E X  

voleného predstaviteľa samosprávy mesta Šurany 

 

Cieľom a hlavnou náplňou Etického kódexu je definovanie zásad, princípov a hlavných 

charakteristík chovania a správania sa volených predstaviteľov mesta Šurany. Tento Etický 

kódex sa v plnej miere vzťahuje na primátora a poslancov mestského zastupiteľstva, teda 

vzťahuje sa na dva volené orgány mesta Šurany a určuje pre nich základný etický a morálny 

rámec ich výkonu mandátu. 

 

Etický kódex má hlavne deklarovať základný cieľ samosprávy a jej dvoch volených orgánov, 

a to je poskytovanie verejnej služby občanom vrátane návštevníkov a podnikateľských 

subjektov, ktorí majú na území mesta Šurany svoj pobyt alebo svoje sídlo, prípade mesto 

Šurany iba navštívia. Tento Etický kódex bol prijatý s cieľom zvyšovania dôvery 

a transparentnosti konania dvoch volených orgánov mesta Šurany. Je dôležité aj občanom, 

podnikateľským subjektom a tiež návštevníkom jednoznačne deklarovať a dať do pozornosti, 

že primátor a poslanci sú viazaní nielen zákonnou právnou úpravou, ale aj zásadami, ktoré 

definuje a upravuje tento Etický kódex.  

 

Čl. I. 

Základné zásady a princípy výkonu mandátu 

 

(1)  Primátor a poslanci vykonávajú svoj mandát vždy v súlade s ústavným zákonom o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a nadväzujúcimi zákonmi, 

ktoré sa na výkon mandátu v plnej miere vzťahujú. 

 

(2) Primátor a poslanci pri výkone svojich funkcií a svojho mandátu vždy slúžia verejnému 

záujmu a vo všetkých situáciách sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by ohrozilo 

dôveryhodnosť mandátu alebo dôveryhodnosť samotného mesta Šurany. 

 

Čl. II. 

Etické princípy výkonu mandátu 

 

(1) Primátor a poslanci plnia svoju funkciu zodpovedne, nestranne a s povinnosťou niesť 

zodpovednosť za svoje rozhodnutia a konanie. Primátor a poslanci nesmú zneužívať svoju 

funkciu a status dané im mandátom na plnenie alebo obhajovanie svojich osobných 

záujmov. 

 

(2) Primátor a poslanci sa vždy zdržia správania alebo konania, ktoré by pri výkone ich funkcie 

a mandátu malo priniesť uprednostnenie osobného záujmu, a to bez rozdielu, či ide 

o záujem vlastný alebo záujem osôb, ktoré sa považujú za osoby im blízke. 

 

(3) Primátor a poslanci sa pri výkone svojich rozhodovacích právomocí rozhodujú vždy na 

základe objektívne zistených skutočností a v súlade so zákonom. Musia sa rozhodovať pri 

absencii osobnej predpojatosti alebo predsudkov. Primátor a poslanci sa musia pri 

rozhodovaní zdržať konania, ktoré by priamo alebo nepriamo zvýhodňovalo ich osobne, 

ich príbuzných a im blízke osoby, iných jednotlivcov alebo skupinu jednotlivcov s cieľom 

získať pre seba alebo pre tieto osoby priamy alebo nepriamy osobný, prípadne majetkový 

prospech. 

 

(4) Primátor a poslanci sú na požiadanie kohokoľvek pripravení poskytnúť všetky informácie 

a uviesť všetky skutočnosti, ktoré ich k rozhodnutiu viedli, a preukázať, akými závermi, 

podkladmi, pohnútkami, prípadne akým názorom sa riadili, brali do úvahy alebo 

boli ovplyvnení pri výkone svojho mandátu. 



(5) Primátor a poslanci musia zachovávať a rešpektovať iných volených predstaviteľov 

verejnej správy, zamestnancov verejnej správy a všetky ďalšie osoby, najmä občanov 

mesta Šurany, ktorí im mandát na výkon verejnej funkcie poskytli. Primátor a poslanci sa 

nesmú podieľať na nezákonnej pomoci iným predstaviteľom verejnej alebo súkromnej 

sféry, porušovať zásady uvedené v tomto Etickom kódexe alebo tiež v platnej právnej 

úprave. 

 

(6) Pri hlasovaní sa riadia podľa toho, či navrhnuté rozhodnutie je spravodlivé, nie podľa tohto, 

kto rozhodnutie navrhol alebo komu navrhnuté rozhodnutie prospeje. Neuhýbajú pred 

svojou zodpovednosťou tým, že sa ľahkovážne zdržia hlasovania, prípadne sa na ňom 

nezúčastnia. 

 

(7) Primátor a poslanci nevyužívajú svoje postavenie a nedávajú osobné prísľuby, ktoré by 

plnili z titulu svojej funkcie. 

 

(8) Primátor a poslanci vykonávajú svoje politické funkcie v súlade s prirodzeným mravným 

poriadkom hľadiac na všeobecné dobro. Zmyslom pre zodpovednosť dávajú príklad 

ostatným obyvateľom mesta Šurany. Svojimi skutkami dokazujú, že je možné dať do 

súladu autoritu so slobodou a osobnú iniciatívu so službou v prospech záujmov mesta 

Šurany a verejného blaha. 

 

Čl. III. 

Predchádzanie konfliktu záujmov 

a nezlučiteľnosti funkcií 

 

(1) Primátor a poslanci sa pri výkone svojho mandátu rozhodujú vždy so zreteľom na 

zachovanie a presadzovanie verejného záujmu a musia dbať na to, aby ich rozhodnutia 

a celý proces, ktorý k nim vedie, neboli ovplyvňované priamo ani nepriamo ich osobným 

záujmom, záujmom ich blízkych alebo iných osôb. 

 

(2) Primátor a poslanci, ak zistia pri výkone svojho mandátu, že majú na danej veci, ktorá je 

predmetom ich rozhodovania alebo spolurozhodovania, priamy alebo nepriamy osobný 

záujem, oboznámia s touto skutočnosťou všetkých členov mestského zastupiteľstva, a to 

pred výkonom hlasovacieho, rozhodovacieho alebo iného práva, ktorý sa s mandátom 

viaže. Primátor a poslanci sú povinní dodržiavať všetky platné právne predpisy, ktoré 

súvisia s obmedzením vykonávať inú funkciu, a sú povinní sa zdržať vykonávania takých 

funkcií, ktoré by nepriaznivo mohli ovplyvňovať výkon ich mandátu primátora 

a poslancov. 

 

(3) Primátor a poslanci pri plnení svojich povinností nesmú zneužívať verejné finančné 

prostriedky ani majetok. Zdržia sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť k priamemu 

alebo nepriamemu zneužívaniu týchto zdrojov pre ich vlastné osobné záujmy, záujmy ich 

blízkych alebo iných osôb. 

 

(4) Primátor a poslanci dohliadajú na čerpanie mestského rozpočtu a konajú tak, aby bola 

dodržaná finančná disciplína, ktorá garantuje riadenie verejných finančných zdrojov a 

majetku v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

(5) Primátor a poslanci nesmú využiť informácie získané pri výkone svojej funkcie pre 

získanie vlastného osobného prospechu alebo pre získanie prospechu pre svojich blízkych 

alebo iných osôb. 

 

 



(6) Primátor a poslanci si plnia svoje úlohy čo najefektívnejším a ekonomicky 

najvýhodnejším spôsobom. Zároveň dohliadajú, aby zamestnanci mesta postupovali 

rovnako. 

 

Čl. IV 

Majetkové, finančné pomery a dary 

 

(1) Primátor a poslanci v súlade s platnou právnou úpravou každoročne deklarujú svoje 

majetkové pomery prostredníctvom na to určeného tlačiva. Toto deklarovanie majetku je 

k dispozícii na mestskom úrade v jeho sídle a každému je na požiadanie k dispozícii. 

 

(2) Primátor a poslanci sa pri výkone svojho mandátu vždy zdržia konania, ktoré je 

považované za korupčné alebo v rozpore so zákonom. Ak budú takémuto konaniu 

vystavení, vždy sa obrátia s oznámením na príslušný štátny orgán a informujú zároveň 

o tejto skutočnosti primátora a členov mestského zastupiteľstva. 

 

(3) Primátor a poslanci nesmú prijať alebo sľúbiť dar ani inak sprostredkovať prijatie alebo 

poskytnutie daru alebo iného finančného alebo nefinančného plnenia. Rovnako tak nesmú 

prijímať, sľúbiť a ani si nechať sľúbiť tovar alebo služby, ani toto sprostredkovať pre tretiu 

osobu. 

 

(4) Primátor a poslanci sa zaväzujú všetky dary alebo finančné prostriedky, získané na 

oficiálnych podujatiach z titulu svojich funkcií registrovať v osobitnom registri mesta                       

a používať ich ako verejné zdroje a pre verejné účely. 

 

Čl. V 

Kontrola výkonu mandátu 

 

(1) Primátor a poslanci konajú vždy transparentne a nebudú brániť výkonu kontroly, ktorú sú 

oprávnené vykonať interné alebo externé kontrolné orgány. 

 

(2) Primátor a poslanci za výkon svojho mandátu zodpovedajú všetkým občanom mesta 

Šurany a sú vždy povinní preukazovať, že konajú v súlade s verejným záujmom. Na 

požiadanie sú povinní vysvetliť a zdôvodniť akékoľvek svoje rozhodnutie, ktoré prijali                   

v súvislosti s výkonom svojho mandátu. Utajiť môžu iba informácie, ktoré podľa platnej 

právnej úpravy nesmú oznamovať tretej osobe. 

 

(3) Primátor a poslanci vyhovejú požiadavkám verejnosti, ktoré súvisia s výkonom ich 

funkcie, a nebudú vytvárať prekážky k zverejňovaniu informácií, pokiaľ nie je podľa 

osobitného právneho predpisu ustanovené inak. 

 

(4) Primátor a poslanci budú podporovať všetky kroky a rozhodnutia, ktoré smerujú k lepšej 

otvorenosti a transparentnosti pri výkone ich mandátu a výkone funkcií a úloh samosprávy. 

 

(5) Primátor a poslanci nebudú prijímať žiadne opatrenia ani rozhodnutia, ktoré by 

zvýhodňovali ich samotných, ich blízkych alebo tretie osoby po skončení výkonu mandátu. 

 

Čl. VI. 

Vzťahy k zamestnancom 

 

(1) Primátor a poslanci zasahujú a riadia proces výberu nových zamestnancov mesta Šurany 

v rámci svojich kompetencií, ktoré z pohľadu pracovných kódexov majú zachované 

a priznané. Pri prijímaní nových zamestnancov mesta Šurany bude primátor konať tak,               



aby v plnej miere zachoval a rozvíjal profesijné, profesionálne a morálne hodnoty spojené 

s výkonom týchto pracovných pozícií. 

 

(2) Primátor a poslanci budú výkon práce zamestnancov posudzovať vždy nezaujate, 

objektívne, transparentne a v súlade s platnou legislatívou. 

 

(3) Primátor a poslanci za žiadnych okolností nevyžadujú od zamestnancov mesta, aby 

zanedbávali alebo obchádzali platné všeobecne záväzné právne predpisy s cieľom 

poskytnúť priamy alebo nepriamy prospech sebe, im blízkym osobám ani iným fyzickým 

osobám alebo právnickým osobám. 

 

(4) Primátor a poslanci podporujú opatrenia, ktoré vedú k zvýšeniu efektívnosti                                   

a flexibilnosti fungovania zamestnancov mesta a uplatňujú princípy ich pozitívnej 

motivácie. 

 

Čl. VII 

Spolupráca s médiami 

 

(1) Primátor a poslanci zodpovedia otvorene a v plnom rozsahu otázky zástupcov médií, 

ktoré sa týkajú výkonu ich funkcií. Primátor a poslanci poskytnú všetky požadované 

informácie, súvisiace s výkonom funkcií s výnimkou tých, ktorých poskytnutie vylučujú 

osobitné právne predpisy. 

 

Čl. VIII. 

Pravidlá upravujúce volebnú kampaň 

 

(1) Primátor a poslanci počas výkonu svojej funkcie nepoužívajú finančné prostriedky mesta 

ani majetok mesta v prospech volebnej kampane svojej alebo iného kandidáta s výnimkou 

prenajatia priestorov za úhradu na propagáciu a stretnutia s voličmi. 

 

(2) Primátor a poslanci počas výkonu svojej funkcie nenútia žiadnym spôsobom obyvateľov 

mesta, zamestnancov mesta ani iných volených predstaviteľov hlasovať inak ako podľa 

ich vlastného rozhodnutia na základe vedomia a svedomia. 

 

(3) Primátor a poslanci sa nesnažia získať hlasy voličov ohováraním iných kandidátov, 

využívaním vyhrážania, násilia alebo akejkoľvek formy nátlaku, navádzaním                             

na porušovanie volebných pravidiel alebo výsledkov volieb, prísľubom finančných 

prostriedkov alebo iných darov či zvýhodnenia pri výkone svojej budúcej funkcie. 

 

Čl. XI. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Primátor a poslanci sú si plne vedomí obsahu tohto Etického kódexu, stotožňujú sa s jeho 

obsahom a zaväzujú sa, že budú dodržiavať všetky v ňom uvedené ustanovenia. Obidva 

volené orgány samosprávy budú princípy a zásady uvedené v tomto Etickom kódexe 

verejne rozširovať a prezentovať svoj záväzok, riadiť sa nimi pri výkone svojej činnosti. 

 

(2) Primátor a poslanci zachovávajú, ctia a poznajú právne predpisy, najmä tie, ktoré upravujú 

oblasť samosprávy. 

 

(3) Primátor a poslanci sa správajú primerane svojej funkcii verejného činiteľa. Na verejnosti                 

a v mestskom zastupiteľstve vystupujú kultivovane a so znalosťou vecí. Na zasadnutia 

zastupiteľstva a iných orgánov samosprávy prichádzajú pripravení. 



(4) Primátor a poslanci sa angažujú za budovanie a posilňovanie samosprávneho systému ako 

základu demokraticky usporiadanej spoločnosti. 

 

(5) Tento Etický kódex je zverejnený na úradnej tabuli mesta Šurany a na jeho webovom sídle. 

 

(6) Tento Etický kódex nadobúda účinnosť ........ a bol schválený Uznesením mestského 

zastupiteľstva  v Šuranoch dňa ....... pod číslom uznesenia ...... 

 

 

V ..................... dňa .................. 

 

 

 

 

               primátor mesta Šurany 


