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ETICKÝ KÓDEX  

voleného predstaviteľa samosprávy Mesta Michalovce 

 

Cieľom Etického kódexu voleného predstaviteľa samosprávy Mesta Michalovce je 
definovanie základných etických princípov a štandardov správania, ktorých dodržiavanie sa 
vyžaduje od voleného predstaviteľa samosprávy  a ktoré občania od voleného predstaviteľa 
samosprávy očakávajú pri plnení ich povinností. 

 
Článok 1 

Základné pojmy 
 

1.1 Pod pojmom „verejný predstaviteľ“ sa v tomto kódexe  rozumie primátor mesta 
a poslanec mestského zastupiteľstva. 

1.2 Pod pojmom „funkcia“ sa v tomto kódexe rozumie výkon mandátu primátora mesta 
a výkon mandátu poslanca,  ktorý získali  priamymi voľbami od občanov mesta  
Michalovce  a všetky úlohy, funkcie  a činnosti, ktoré vykonávajú  z titulu svojich 
mandátov. 

1.3 Pod pojmom „verejný záujem“  sa v tomto kódexe rozumie dôležitý záujem spoločnosti 
realizovaný pri výkone funkcie, ktorý prevažuje nad oprávneným záujmom fyzickej 
osoby alebo viacerých fyzických osôb, prináša majetkový prospech alebo iný prospech 
všetkým alebo väčšine občanov. 

1.4 Pod pojmom „osobný záujem“  sa rozumie  záujem, ktorý primáša majetkový alebo iný  
prospech verejnému predstaviteľovi alebo jemu blízkym osobám. 

1.5 Pod pojmom „rozpor záujmov“ sa rozumie skutočnosť, ak verejný predstaviteľ 
uprednostní osobný záujem pred verejným záujmom. 

1.6 Pod pojmom „úrad“  sa v tomto kódexe rozumie Mestský úrad v Michalovciach. 
 

 
Článok 2 

Uprednostnenie práva a verejného záujmu pred osobným záujmom. 
 

2.1 Verejný predstaviteľ  vykonáva svoj mandát v súlade s ústavou, zákonmi, všeobecne  
      záväznými právnymi predpismi a sľubom. 
2.2 Pri plnení svojej funkcie verejný predstaviteľ vždy slúži verejnému záujmu a zdrží sa 

akéhokoľvek konania, ktoré by  mohlo viesť k rozporu záujmov.  
 
 

Článok 3 
Etické princípy voleného predstaviteľa 

 
3.1 Verejný  predstaviteľ plní svoju funkciu zodpovedne, nestranne a pre verejné blaho. 
3.2 Pri výkone svojej funkcie sa verejný  predstaviteľ rozhoduje na základe skutočností,  

ktoré sú v súlade so zákonom, bez osobnej predpojatosti a predsudkov. 
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3.3 Pri výkone funkcie verejný predstaviteľ rešpektuje právomoci a kompetencie  
ostatných predstaviteľov a  zamestnancov mesta a vystríha sa porušovania či 
nedodržiavania etických princípov. 

3.4 Pri hlasovaní  sa  verejný predstaviteľ riadi podľa toho, či navrhované riešenie je vo 
verejnom záujme. 

3.5 Verejní predstavitelia dodržiavajú  základnú úctu a rešpekt voči sebe, voči jednotlivým 
poslaneckým klubom, primátorovi a zamestnancom mesta. Zdržiavajú sa ohovárania, 
mediálnych a verejných znevažovaní práce a konania iných poslancov,  primátora 
a zamestnancov mesta. 

3.6 Verejný predstaviteľ  nezneužíva informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom 
mandátu vo svoj vlastný prospech, príp. prospech politických subjektov, ktoré 
reprezentuje.  Zdržiava sa konania, z ktorého vyplývajú neoprávnené prísľuby 
smerujúce k osobnému prospechu iných fyzických a právnických osôb s výnimkou 
verejného prospechu. 

3.7 Na verejnosti vystupuje verejný predstaviteľ kultivovane, so znalosťou veci, 
dôveryhodne, tolerantne, objektívne a zásadovo. 
 
 

Článok 4 
Deklarácia majetkových a finančných pomerov 

 
4.1 Verejný predstaviteľ každoročne deklaruje svoje majetkové pomery prostredníctvom 

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného 
funkcionára v zmysle  ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších zmien a doplnkov. Na 
báze dobrovoľnosti môže pristúpiť k zverejneniu obsahu týchto oznámení. 

 
 

Článok 5 
Konflikt záujmov 

 
5.1 Pri výkone svojich rozhodovacích právomocí verejní predstavitelia rozhodujú vždy so 

zreteľom na verejný záujem a neuprednostňujú osobný záujem. 
5.2 Ak majú poslanci priamy alebo nepriamy osobný záujem vo veciach, ktoré sú 

predmetom rokovania orgánov mesta, oznámia túto skutočnosť príslušnému orgánu 
skôr, ako sa o nich začne rokovať a hlasovať. 
 
 

Článok 6 
Nezneužívanie funkcie verejného činiteľa 

 
6.1 Verejný predstaviteľ  koná tak, aby bola dodržaná finančná disciplína, ktorá garantuje 

riadenie verejných finančných prostriedkov a majetku v súlade s platnými zákonmi a 
nariadeniami. 

6.2 Verejný predstaviteľ nezneužíva verejné finančné prostriedky ani majetok. Zdrží sa 
akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť k priamemu alebo nepriamemu 
zneužívaniu týchto zdrojov pre  svoje osobné  záujmy či záujmy jeho príbuzných alebo 
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iných jednotlivcov, podnikateľských subjektov, skupín alebo jednotlivcov, resp. 
politických strán, ktoré reprezentujú. 

6.3 Verejný predstaviteľ neprijíma žiadne opatrenia ani rozhodnutia, ktoré by ho 
zvýhodňovali v osobnom alebo profesionálnom živote, vrátane darov, ktoré by mohli 
súvisieť s výkonom verejnej funkcie,  s výnimkou darov, ktoré sú darmi pri oficiálnych 
návštevách  družobných miest a iných darov slúžiacich verejnému záujmu. 
 
 

Článok 7 
Vykonávanie kontrolných funkcií  

 
7.1 Verejný predstaviteľ dohliada na hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami 

a majetkom mesta v súlade s platnými právnymi predpismi. 
7.2 Pri výkone svojich funkcií postupuje volený predstaviteľ otvorene a transparentne 

a nebráni vykonaniu kontroly a kontrolného opatrenia, ktoré sa oprávnené interné 
alebo externé kontrolné orgány rozhodnú vykonať. 

7.3 Verejný predstaviteľ  rešpektuje  rozsah oprávnenia a výsledky kontrol, ktoré vykonáva 
hlavný kontrolór v zmysle zákona. Nezasahuje do jeho oprávnení pri výkone 
kontrolných činností.  

7.4 Verejný predstaviteľ sa zúčastňuje na kontrolách, príp. previerkach výlučne na základe 
schválenia mestským zastupiteľstvom a v rozsahu ním určenom. O zisteniach 
bezodkladne informuje mestské zastupiteľstvo. 

 
 

Článok 8 
Zverejňovanie rozhodnutí a informácií 

 
8.1 Za výkon svojich mandátov verejný predstaviteľ zodpovedá všetkým občanom mesta. 
8.2 Verejný  predstaviteľ je pripravený zodpovedať sa občanom za svoje rozhodnutia 

a preukázať ich súlad s verejným záujmom. Na požiadanie vysvetlí a zdôvodní 
rozhodnutie, ktoré prijal v súvislosti s plnením svojej funkcie.  Nezatajuje žiadne 
informácie s výnimkou tých, pri ktorých to ukladá zákon. 

 
 

Článok 9 
Vzťah k zamestnancom Mesta Michalovce 

 
9.1 Pri výkone svojich funkcií verejný predstaviteľ bez zaujatosti rešpektuje úlohy a 

povinnosti zamestnancov úradu a iných zamestnancov mesta. Ich výkony a správanie 
posudzujú bez predsudkov, zaujatosti, objektívne, transparentne a v súlade s platnou 
legislatívou. 

9.2 V súlade s platnou pracovnoprávnou legislatívou rešpektuje, že jediným orgánom 
oprávneným riešiť pracovnoprávne vzťahy zamestnancov úradu a mesta, ukladať im 
úlohy a kontrolovať ich plnenie je výlučne štatutárny orgán mesta a priamy nadriadený 
v zmysle organizačného poriadku. 

9.3 Poslanec  nevyžaduje od zamestnancov úradu plnenie individuálnych úloh, nenavádza 
ich k zanedbávaniu alebo obchádzaniu zákonov alebo nariadení. Pokiaľ pre výkon 



5 
 

poslaneckého mandátu potrebuje informácie alebo súčinnosť úradu, toto vyžaduje 
výlučne prostredníctvom povereného zástupcu primátora, v jeho neprítomnosti 
prednostu mestského úradu s výnimkou, ak na vykonávanie previerky alebo nejakej 
úlohy bol poverený uznesením mestského zastupiteľstva. 

9.4 Verejný predstaviteľ podporuje opatrenia, ktoré vedú k zvýšeniu efektívnosti 
a flexibilnosti fungovania zamestnancov a uplatňuje princípy ich pozitívnej motivácie. 
 
 

Článok 10 
  Korektnosť volebnej kampane 

 
10.1 Verejný predstaviteľ žiadnym spôsobom nenúti obyvateľov a zamestnancov mesta  
         Michalovce hlasovať inak, ako  podľa vlastného vedomia a svedomia.  
10.2 Vyhýba sa získavaniu hlasov voličov ohováraním iných kandidátov, navádzaním na  
         porušovanie volebných pravidiel alebo výsledkov volieb, prísľubom finančných    
         prostriedkov alebo iných darov či zvýhodnení  z výkonu terajšej príp. budúcej  funkcie. 
10.3 Verejný predstaviteľ nepoužíva počas výkonu svojej funkcie verejné finančné  

prostriedky ani iný majetok mesta v prospech volebnej kampane svojej alebo iného   
kandidáta, s výnimkou priestorov  a výlepných  plôch za úhradu prípadne využívanie  
verejných priestranstiev v zmysle zákona.  

 
 
 

Článok 11 
Záverečné  ustanovenia 

 
11.1  Verejný predstaviteľ si váži mandát, ktorý mu bol zverený na základe slobodných  
          volieb a dbá na riadny chod samosprávy. 
11.2  Verejný predstaviteľ podporuje všetky opatrenia, ktorých cieľom je oboznamovať  

verejnosť s ustanoveniami tohto kódexu, podporuje a rozširuje dodržiavanie  
princípov, ktoré obsahuje. 

11.3  Tento etický kódex sa primerane vzťahuje aj na členov – neposlancov poradných  
          orgánov, komisií, stálych alebo dočasných,  zriadených mestským zastupiteľstvom. 
11.4   Etický kódex  voleného predstaviteľa  samosprávy Mesta Michalovce nadobúda  
           platnosť dňom schválenia na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach. 

 
 
 
V Michalovciach dňa 10. 12. 2018     
 

Viliam Zahorčák 
           primátor mesta 
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M E S T S K É    Z A S T U P I T E Ľ S T V O     M I C H A L O V C E   

 

 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 

 

zo dňa : 10. 12. 2018                   číslo: ....... 

 

 

K bodu:        

ETICKÝ KÓDEX voleného predstaviteľa samosprávy Mesta Michalovce 

 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach  

s c h v a ľ u j e 

Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy Mesta Michalovce. 

 

 

 

      

 

 

 


