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Preambula 

Účelom tohto etického kódexu je upevniť vzťah medzi obyvateľmi a volenými predstaviteľmi 

samosprávy ako aj ďalšími členmi odborných komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda stanovením etických zásad správania pri vykonávaní verejnej služby. 

Obsahom kódexu sú základné pravidlá správania volených predstaviteľov samosprávy 

a ďalších členov odborných komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, ktoré sú 

povinní z hľadiska etiky spoločenského styku dodržiavať s obyvateľmi, právnickými osobami a 

štátnymi zamestnancami. 

S vedomím, že dôvera obyvateľov je pre volených predstaviteľov nevyhnutná, aby boli schopní 

plniť svoje úlohy efektívne a s presvedčením, že podpora kódexu správania sa na lokálnej 

úrovni prispeje k vybudovaniu dôvery medzi volenými predstaviteľmi a obyvateľmi, Mestské 

zastupiteľstvo Dunajská Streda schvaľuje etický kódex, ktorý je záväznou normou správania 

sa volených predstaviteľov mesta ako aj ďalších členov odborných komisií Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

1. Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy a členov odborných komisií 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda (ďalej len „kódex“) je zovšeobecnením 

hodnôt, princípov a pravidiel správania, ktorými sa riadi volený predstaviteľ 

samosprávy mesta a ďalší člen odborných komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda (ďalej len „komisia“) počas výkonu svojej funkcie. 

2. Pod pojmom „volený predstaviteľ samosprávy“ sa rozumie primátor mesta Dunajská 

Streda a poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda (ďalej len „MsZ“). 

3. Pod pojmom „neposlanec“ sa rozumejú ďalší členovia komisií, zvolení MsZ. 

4. Pod pojmom „funkcia“ sa rozumie výkon mandátu volených predstaviteľov mesta, 

ktorý získali priamymi voľbami od obyvateľov ako aj činnosti neposlancov v rámci 

komisií. 

5. Pod pojmom „verejný záujem“ sa rozumie taký záujem, ktorý prináša majetkový 

prospech alebo iný prospech všetkým obyvateľom alebo mnohým obyvateľom mesta. 

6. Pod pojmom „osobný záujem“ sa rozumie taký záujem, ktorý prináša majetkový alebo 

iný prospech volenému predstaviteľovi samosprávy alebo neposlancovi, alebo ich 

blízkym osobám. 

7. Pod pojmom „konflikt záujmov“ sa rozumie taká skutočnosť, keď volený predstaviteľ 

samosprávy alebo neposlanec pri výkone svojej funkcie uprednostní osobný záujem 

pred verejným záujmom. 

 

Článok 2 



Prvenstvo práva a verejného záujmu 

 

1. Volení predstavitelia samosprávy a neposlanci vykonávajú svoju funkciu vždy v súlade 

s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne 

záväznými predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami mesta Dunajská Streda 

a vnútornými predpismi mesta Dunajská Streda (ďalej len „predpis“). 

2. Pri výkone svojej funkcie vždy slúžia verejnému záujmu a za každých okolností sa 

správajú tak, aby zostala zachovaná dôveryhodnosť ich mandátu i samosprávy mesta. 

 

Článok 3 

Etické princípy 

 

1. Volení predstavitelia samosprávy a neposlanci 

a) plnia svoje funkcie zodpovedne, nestranne a s ochotou zodpovedať za svoje 

rozhodnutia a konanie, 

b) nezneužívajú svoju funkciu na plnenie svojich osobných záujmov, 

c) zdržia sa správania a konania, ktoré by priamo alebo nepriamo uprednostnilo 

osobný záujem ich, prípadne im blízkych fyzických alebo právnických osôb 

s cieľom získať priamy alebo nepriamy úžitok, 

d) konajú vždy s vedomím, že ich osobný výkon obsahom i formou reprezentuje 

samosprávu na verejnosti, 

e) voči verejnosti vystupujú s úctou, zdvorilo, korektne a v súlade so zásadami 

slušného správania, 

f) rozhodujú výlučne na základe objektívne zistených skutočností v súlade s 

predpisom, bez osobnej predpojatosti alebo predsudkov, 

g) sú pripravení poskytnúť verejnosti detailné informácie, uviesť skutočnosti 

a vysvetliť motivácie, ktoré ich k rozhodnutiu viedli, 

h) nenapomáhajú iným voleným predstaviteľom, neposlancom ani zamestnancom 

mesta porušovať alebo nedodržiavať princípy stanovené v tomto kódexe, 

i) pri hlasovaní sa riadia podľa toho, či navrhnuté riešenie je objektívne, spravodlivé 

a pre mesto prospešné, nie podľa toho, kto riešenie navrhol alebo komu prijatie 

návrhu prospeje, 

j) nedávajú osobné prísľuby, ktoré by plnili z titulu svojej funkcie, 

k) nepripúšťajú akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia, veku, rodinného 

stavu, farby pleti, národnosti, občianstva, vyznania, náboženstva, sexuálnej  

orientácie,  postihnutia  alebo iného  stavu, 

l) dodržiavajú základnú úctu a rešpekt voči sebe a zamestnancom úradu. 

 

Článok 4 

Oznámenie majetkových, finančných a iných pomerov 

 

1. Volený predstaviteľ samosprávy každoročne podáva písomné oznámenie funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok v súlade 

s ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Primátor mesta po uplynutí 

jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie podáva písomné oznámenie 

v súlade s citovaným ústavným zákonom. 

2. Oznámenia sú registrované komisiou MsZ mandátovou a sú prístupné verejnosti 

v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom. 

 



Článok 5 

Konflikt záujmov 

 

1. Pri výkone svojich rozhodovacích právomocí volení predstavitelia samosprávy 

a neposlanci rozhodujú vždy so zreteľom na verejný záujem a dobro mesta, jeho 

obyvateľov a spoločnosti. 

2. Ak má volený predstaviteľ samosprávy alebo neposlanec priamy alebo nepriamy 

osobný záujem vo veciach, ktoré sú predmetom rokovania orgánov samosprávy, 

oboznámi s touto skutočnosťou členov komisie, Mestskej rady (ďalej len „MsR“) alebo 

MsZ ešte predtým, než sa o nich začne rokovať a hlasovať. 

3. Oznámenie podľa odseku 2 je verejný funkcionár povinný vykonať aj vtedy, ak ide o 

rokovanie o veci, z ktorej má majetkový prospech politická strana alebo politické 

hnutie, ktorého je členom, ak je mu táto skutočnosť známa.  

 

Článok 6 

Nezlučiteľnosť funkcií 

 

Volený predstaviteľ samosprávy dodržiava všetky platné predpisy, ktoré súvisia 

s obmedzením vykonávať iné funkcie, zamestnania a činnosti . Zároveň sa zdrží vykonávania 

takých funkcií a činností, ktoré by nepriaznivo mohli ovplyvňovať výkon jeho funkcie ako 

voleného predstaviteľa samosprávy. 

 

Článok 7 

Dary a zákaz korupcie 

 

1. Volení predstavitelia samosprávy a neposlanci pri výkone funkcie sú povinní zdržať sa 

akéhokoľvek konania, ktoré je podľa zákona korupčné alebo nelegálne. Ak sa o takom 

konaní dozvedia, ihneď oznámia túto skutočnosť príslušným orgánom. 

2. Volení predstavitelia samosprávy a neposlanci neprijímajú ani nevyžadujú od tretích 

osôb žiadne dary, služby, finančné prostriedky ani iné výhody. 

3. Volení predstavitelia samosprávy a neposlanci sa zaväzujú všetky dary alebo finančné 

prostriedky, získané na oficiálnych podujatiach mesta Dunajská Streda z titulu svojich 

funkcií, registrovať v osobitnej evidencii mesta a používať ich ako verejné zdroje a pre 

verejné účely s výnimkou upomienkových predmetov a propagačných materiálov v 

celkovej hodnote do 150 eur. 

4. Volení predstavitelia samosprávy a neposlanci nepripustia, aby sa v súvislosti s ich 

funkciou dostali do postavenia, v ktorom by boli zaviazaní odplatiť preukázanú službu, 

zrealizovať protislužbu alebo akúkoľvek inú ponúknutú výhodu, čím by sa narušila 

objektívnosť a nestrannosť ich rozhodovania. 

 

Článok 8 

Zneužitie funkcie verejného činiteľa 

 

1. Volení predstavitelia samosprávy a neposlanci rozhodujú o použití finančných 

prostriedkov a majetku mesta v súlade s platnými predpismi a v prospech verejného 

záujmu. 

2. Volení predstavitelia samosprávy a neposlanci 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 predpismi. 



3. Volení predstavitelia samosprávy a neposlanci sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by 

mohlo viesť k priamemu alebo nepriamemu zneužívaniu finančných prostriedkov alebo 

majetku mesta pre ich súkromné záujmy, súkromné záujmy ich príbuzných alebo iných 

s nimi spriaznených fyzických a právnických osôb. 

4. Volení predstavitelia samosprávy a neposlanci nikdy nevyužívajú informácie získané 

pri výkone funkcie pre získanie osobného prospechu alebo pre prospech im blízkych 

osôb ani iných fyzických a právnických osôb. 

5. Pri výkone svojej funkcie nebudú volení predstavitelia samosprávy a neposlanci 

prijímať žiadne opatrenia ani rozhodnutia, ktoré by ich zvýhodňovali po ukončení 

mandátu v osobnom alebo profesionálnom živote. 

 

Článok 9 

Kontrola 

 

1. Volení predstavitelia samosprávy a neposlanci dohliadajú na hospodárenie s verejnými 

finančnými prostriedkami a majetkom mesta v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

2. Pri výkone svojej funkcie postupujú otvorene a transparentne a nebránia vykonaniu 

kontroly alebo kontrolného opatrenia, ktoré sa oprávnené interné alebo externé 

kontrolné orgány rozhodnú vykonať. 

 

Článok 10 

Zverejňovanie rozhodnutí a informácií 

 

1. Volení predstavitelia samosprávy a neposlanci za výkon svojej funkcie zodpovedajú 

všetkým obyvateľom mesta. 

2. Volení predstavitelia samosprávy a neposlanci sú vždy pripravení zodpovedať sa 

obyvateľom za svoje rozhodnutia a preukázať ich súlad s verejným záujmom. Na 

požiadanie vysvetlia a zdôvodnia rozhodnutia, ktoré prijali v súvislosti s plnením svojej 

funkcie. Nezatajujú žiadne informácie alebo činy s výnimkou tých, pri ktorých to ukladá 

zákon.  

3. Volení predstavitelia samosprávy a neposlanci podporujú všetky opatrenia, ktoré 

posilnia otvorenosť a transparentnosť pri výkone ich právomocí, pri poskytovaní služieb 

obyvateľom a pri výkone samosprávy. 

 

Článok 11 

Prijímanie a hodnotenie zamestnancov mesta 

 

1. Pri prijímaní a menovaní zamestnancov mesta budú volení predstavitelia samosprávy 

a neposlanci, ak sú účastníkmi tohto procesu, postupovať výlučne v súlade s princípmi 

profesionálnych schopností a zručností a na základe potrieb mesta. 

2. Výkony a správanie sa zamestnancov mesta budú volení predstavitelia samosprávy 

a neposlanci posudzovať bez predsudkov a zaujatosti, objektívne, transparentne 

a v súlade s platnou legislatívou. Tieto posúdenia sú pripravení vysvetliť a zdôvodniť. 

 



Článok 12 

Rešpektovanie úloh zamestnancov mesta 

 

1. Pri výkone svojich funkcií volení predstavitelia samosprávy a neposlanci rešpektujú 

úlohy a povinnosti zamestnancov mesta a bez zaujatosti im poskytnú potrebné 

informácie v súlade s ich postavením a funkciou. 

2. Volení predstavitelia samosprávy a neposlanci za žiadnych okolností nevyžadujú od 

zamestnancov mesta, aby zanedbávali alebo obchádzali platné predpisy s cieľom 

poskytnúť priamy alebo nepriamy prospech sebe ani iným fyzickým alebo právnickým 

osobám. 

3. Volení predstavitelia samosprávy a neposlanci podporujú opatrenia, ktoré vedú 

k zvýšeniu efektívnosti a flexibilnosti fungovania zamestnancov mesta a uplatňujú 

princípy ich pozitívnej motivácie. 

 

Článok 13 

Spolupráca s médiami 

 

Volení predstavitelia samosprávy odpovedajú otvorene na tie otázky zástupcov médií, ktoré 

sa týkajú výkonu ich funkcie. Poskytnú všetky požadované informácie v súvislosti s výkonom 

funkcií s výnimkou tých, ktoré sú zákonom definované ako tajné alebo sú predmetom 

obchodného tajomstva, či podliehajú ochrane osobných údajov. 

 

Článok 14 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Volení predstavitelia samosprávy a neposlanci majú dodržiavať, ctiť a poznať predpisy, 

najmä tie, ktoré upravujú jednotlivé oblasti samosprávy. 

2. Volení predstavitelia samosprávy a neposlanci sa správajú primerane svojej funkcii. Na 

verejnosti, v komisiách, v MsR a v MsZ vystupujú kultivovane a so znalosťou veci. Na 

zasadnutia orgánov samosprávy prichádzajú pripravení. 

3. Volení predstavitelia a neposlanci sa angažujú za posilňovanie samosprávneho systému 

ako základu demokraticky usporiadanej a pluralitnej spoločnosti. 

4. Volení predstavitelia a neposlanci sa stotožňujú s princípmi tohto kódexu a osobným 

príkladom podporujú všetky opatrenia, ktorých cieľom je oboznamovať verejnosť, 

médiá a zamestnancov mesta s ustanoveniami tohto kódexu a podporujú a šíria 

dodržiavanie princípov, ktoré obsahuje. 

 

Článok 15 

Záverečné ustanovenie 

 

Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy a členov odborných komisií Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda bol schválený Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda dňa 

26. novembra 2019 uznesením č. .........../2019/..............  

 

Článok 16 

Účinnosť 

 

Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy a členov odborných komisií Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda nadobúda účinnosť 1. januára 2020. 

 


