Mesto Vranov nad Topľou

Etický kódex
voleného predstaviteľa mesta Vranov nad Topľou
Preambula
Etický kódex (ďalej len „kódex“) stanovuje a podporuje základné zásady a pravidlá správania
sa volených predstaviteľov mesta Vranov nad Topľou pri výkone svojho mandátu, ktorý získali od
občanov mesta Vranov nad Topľou priamymi voľbami.
Kódex, ako základný etický predpis správania sa volených predstaviteľov mesta, nadväzuje na
práva a povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a etickými princípmi.
Jeho účelom je vytvárať a podporovať žiaduce štandardy správania sa, ktorých dodržiavanie sa
vyžaduje od volených predstaviteľov a ktoré obyvatelia mesta od voleného predstaviteľa očakávajú pri
plnení zákonných povinností, a tiež informovať obyvateľov o týchto štandardoch.

Čl. 1
Základné ustanovenia
1. Pod pojmom volený predstaviteľ mesta Vranov nad Topľou sa na účely tohto kódexu rozumie
primátor mesta Vranov nad Topľou a poslanec Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou.
2. Pod pojmom verejný záujem sa na účely tohto kódexu rozumie záujem, ktorý prináša majetkový
alebo iný prospech všetkým obyvateľom alebo väčšine obyvateľov mesta Vranov nad Topľou.
3. Pod pojmom osobný záujem sa na účely tohto kódexu rozumie majetkový alebo iný prospech
volenému predstaviteľovi alebo jemu blízkym osobám podľa §116 Občianskeho zákonníka
rovnako aj právnickým osobám s ktorými má obchodné alebo politické vzťahy.
4. Pod pojmom konflikt záujmov sa rozumie situácia, keď volený predstaviteľ pri výkone svojho
mandátu uprednostní osobný záujem pred verejným záujmom.

Čl. 2
Prvenstvo práva a verejného záujmu
1. Volený predstaviteľ vykonáva mandát vždy s v súlade s ústavou, zákonmi a ostatnými všeobecne
záväznými predpismi platnými v SR.
2. Volený predstaviteľ nesmie pri výkone svojej funkcie nikdy uprednostniť osobný záujem pred
verejným záujmom.
3. 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.

Čl. 3
Etické princípy
Volení predstavitelia:
1. plnia svoju funkciu zodpovedne, nestranne na základe objektívne zistených skutočností, bez
osobnej predpojatosti, predsudkov a s ochotou zodpovedať sa za svoje rozhodnutia a konanie.
Nebudú zneužívať svoju funkciu a privilégiá mandátu priamo ani nepriamo na plnenie svojich
osobných záujmov;
2. zdržia sa takého správania a konania, ktoré by pri výkone funkcie priamo alebo nepriamo
uprednostnilo osobný záujem ich, iných jednotlivcov alebo skupín jednotlivcov s cieľom získať
priamy alebo nepriamy prospech na úkor verejného záujmu;
3. sú pripravení poskytnúť verejnosti informácie, uviesť skutočnosti a vysvetliť motivácie, ktoré ich
k rozhodnutiu viedli;
4. rešpektujú právomoci a privilégiá ostatných volených predstaviteľov a zamestnancov mesta,
nenapomáhajú iným voleným predstaviteľom alebo zamestnancom mesta porušovať alebo
nedodržiavať pri výkone ich funkcie princípy stanovené v tomto kódexe;
5. pri hlasovaní sa riadia výlučne podľa toho, či je navrhované rozhodnutie objektívne, spravodlivé a
pre mesto prospešné, nie podľa toho, kto rozhodnutie navrhol alebo komu prospeje. Nevyhýbajú
sa niesť zodpovednosť tým, že sa zdržia hlasovania alebo sa ho nezúčastnia;
6. nesmú poskytovať, šíriť alebo sprostredkovať nepravdivé, skresľujúce alebo zavádzajúce
skutočnosti a vyhlásenia, súvisiace s vykonávaním svojich úloh, ktoré by mohli poškodiť povesť
mesta alebo jeho predstaviteľov;
7. na verejnosti vystupujú kultivovane, so znalosťou veci, dôveryhodne, tolerantne, objektívne
a zásadovo;
8. podporujú budovanie a posilňovanie transparentného samosprávneho systému.

Čl. 4
Deklarácia majetkových pomerov
1. Volení predstavitelia sú povinní 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. Na báze
dobrovoľnosti môžu pristúpiť k zverejneniu týchto oznámení.

Čl. 5
Konflikt záujmov a nezlučiteľnosť funkcií
1. Pri výkone svojej funkcie rozhoduje volený predstaviteľ vždy so zreteľom na verejný záujem.
Získané informácie nevyužíva ako nástroj na získanie osobného prospechu pre seba a pre iných,
ani ich nepoužíva na ujmu inej osoby alebo skupiny osôb.
2. Ak má volený predstaviteľ priamy alebo nepriamy osobný záujem vo veciach, ktoré sú predmetom
rokovania orgánov mesta, oboznámia s touto skutočnosť vedenie mesta, členov mestského
zastupiteľstva ešte predtým, než sa o nich začne rokovať a hlasovať a zdržia sa diskusie a
hlasovania v týchto veciach.
3. 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.

Čl. 6
Dary a zákaz korupcie
1. Volený predstaviteľ neprijíma a ani nevyžaduje od tretích osôb žiadne finančné ani nefinančné
dary a ani iné výhody za prácu, ktoré súvisia s výkonom jeho funkcie alebo plnením jeho úloh. Ak
sa o takom konaní dozvie, oznámi túto skutočnosť príslušným orgánom.
2. Volení predstavitelia 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 alebo dar, čím by sa porušila objektívnosť a nestrannosť pri ich
rozhodovaní.

Čl. 7
Zneužitie funkcie verejného činiteľa
1. Volení predstavitelia rozhodujú o použití finančných prostriedkov a majetku mesta v súlade s
platnými zákonmi, nariadeniami a v prospech verejného záujmu.
2. Volení predstavitelia 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 nariadeniami a zákonom.
3. Volení predstavitelia 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 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 prijímať žiadne opatrenia ani rozhodnutia,
ktoré by ich zvýhodňovali po ukončení mandátu v osobnom alebo profesionálnom živote.

Čl. 8
Zverejňovanie informácií a vzťahy s verejnosťou
1. Volení predstavitelia sa za výkon svojho mandátu zodpovedajú všetkým občanom svojho mesta,
vrátane tých, ktorí ich nevolili.
2. Volení predstavitelia sú vždy pripravení zodpovedať sa občanom za svoje rozhodnutia a
preukázať, že sú v súlade s verejným záujmom. Na požiadanie vysvetlia a zdôvodnia akékoľvek
svoje rozhodnutie, ktoré prijali v súvislosti s plnením svojej funkcie. Nezatajujú žiadne informácie
alebo činy, ak im to neukladá zákon.
3. Volení predstavitelia samosprávy vyhovejú požiadavkám verejnosti, ktoré súvisia s výkonom ich
funkcie, s poskytovaním služieb a s fungovaním úradu. Nebudú sa brániť zverejňovaniu
informácií, pokiaľ nie je zákonom stanovené ich utajenie.
4. Volení predstavitelia samosprávy podporujú všetky opatrenia, ktoré posilnia otvorenosť a
transparentnosť pri výkone ich právomocí, pri poskytovaní služieb občanom a pri fungovaní
mestského úradu.

Čl. 9
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, ktoré sa
oprávnené interné alebo externé kontrolné orgány rozhodnú vykonať.
2. Volený predstaviteľ podporuje demokratickú kontrolu formou verejného prístupu k informáciám.

Čl. 10
Rešpektovanie úloh zamestnancov mesta
1. Volení predstavitelia pri výkone svojich funkcií rešpektujú úlohy a povinnosti zamestnancov
mesta a bez zaujatosti im poskytujú potrebné informácie v súlade s ich postavením a funkciou.
2. Volení predstavitelia za žiadnych okolností od zamestnancov mesta nevyžadujú, aby zanedbávali
alebo obchádzali platné nariadenia a zákony s cieľom poskytnúť priamy alebo nepriamy prospech
sebe alebo iným fyzickým alebo právnickým osobám alebo skupine osôb.
3. Volení predstavitelia podporujú opatrenia, ktoré vedú k zvýšeniu efektívnosti a flexibilnosti
fungovania zamestnancov mesta a uplatňujú princípy ich pozitívnej motivácie.

Čl. 11
Pravidlá upravujúce volebnú kampaň
1. Volení predstavitelia počas výkonu svojich funkcií nepoužívajú finančné prostriedky obce ani
obecný majetok v prospech volebnej kampane svojej, iného kandidáta alebo politickej reklamy
s výnimkou odplatného prenájmu priestorov na propagáciu a stretnutia s voličmi.
2. Volení predstavitelia počas výkonu svojich funkcií nenútia žiadnym spôsobom občanov ani
zamestnancov mesta hlasovať inak ako podľa ich vlastného svedomia.
3. Volení predstavitelia sa nesnažia získať hlasy voličov nepravdivými výrokmi o iných kandidátoch,
využívaním násilia alebo vyhrážania, navádzaním na porušovanie volebných pravidiel alebo
výsledkov volieb, prísľubom finančných prostriedkov alebo iných darov či zvýhodnenia pri
výkone svojej budúcej funkcie.

Čl. 12
Záverečné ustanovenia
1. Volení predstavitelia sa stotožňujú s princípmi tohto kódexu a pri výkone svojich funkcií sú
pripravení riadiť sa jeho ustanoveniami. Podporujú všetky opatrenia, ktorých cieľom je
oboznamovať voličov, médiá a zamestnancov úradu s jeho ustanoveniami. Podporujú
dodržiavanie princípov, ktoré tento kódex obsahuje.
2. Tento kódex bude zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta.
3. Kódex nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia v mestskom zastupiteľstve a platnosť
dobrovoľným prijatím záväzku dodržiavať ho volenými predstaviteľmi samosprávy.
4. Tento kódex bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou
č. 110/2017 dňa 16.02.2017.

Ing. Ján Ragan
primátor

