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Etický kódex volených predstaviteľov obce Horná Kráľová  

 
Preambula 

Obec Horná Kráľová v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ďalej v nadväznosti na zákon 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, ďalej v nadväznosti na zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní 

v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(antidiskriminačný zákon), ďalej v nadväznosti na zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších podpisov vydáva tento etický kódex volených predstaviteľov obce Horná Kráľová. 

 

Článok I. 

Volení predstavitelia obce Horná Kráľová, starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva sa 

zaväzujú dodržiavať pri výkone svojich mandátov rešpektovať etické štandardy ustanovené 

v tomto etickom kódexe.  

 

Článok II. 

Tento etický kódex ustanovuje: 

1. Povinnosti a obmedzenia pre starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva na účel 

zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom 

pri výkone verejnej funkcie 

 

2. Zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností 

a obmedzení týmto etickým kódexom vrátane sankcií, ktoré možno verejnému 

funkcionárovi za nesplnenie alebo porušenie povinnosti alebo obmedzení uložiť 

 

Článok III. 

1. Tento etický kódex volených predstaviteľov vymedzuje žiaduce správanie starostu 

a poslancov obecného zastupiteľstva obce Horná Kráľová vo vzťahu k verejnosti, 

predstaviteľom a ostatným zamestnancom obce. Vytvára predpoklady pre posilňovanie 

a podporovanie žiaducich prejavov správania a zavádza kontrolné mechanizmy na 

zamedzenie porušovania týchto štandardov. Cieľom etického kódexu je vytvárať 

a prehlbovať dôveru voči činnosti obce Horná Kráľová pri zabezpečovaní 

verejnoprospešných služieb a nakladaní s verejnými financiami. 

 

2. Osobný záujem na účely podľa tohto kódexu je taký záujem, ktorý prináša majetkový 

prospech alebo iný prospech verejnému funkcionárovi alebo jemu blízkym osobám, resp. 

pri výkone svojej funkcie uprednostní osobný záujem pred verejným záujmom. 
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3. Volení predstavitelia obce Horná Kráľová vykonávajú svoj mandát vždy v súlade s Ústavou 

Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri 

plnení svojich funkcií a úloh vždy slúžia verejnému záujmu a zdržia sa akéhokoľvek 

konania, ktoré by ohrozilo dôveryhodnosť ich mandátu. Ďalej sa volení predstavitelia obce 

Horná Kráľová za každých okolností správajú tak, aby zostala zachovaná dôveryhodnosť 

obce Horná Kráľová. Volení funkcionári obce Horná Kráľová odmietajú korupciu, 

presadzujú otvorenosť samosprávy a usilujú sa vylúčiť pri výkone svojho mandátu konflikt 

záujmov. 

 

Článok IV. 

1. Volení predstavitelia obce Horná Kráľová sa zaväzujú: 

• že svoje funkcie plnia zodpovedne, nestranne, s vedomím zodpovednosti za svoje 

rozhodnutia a konania, 

• že budú rozhodovať na základe objektívne zistených skutočností, a to v súlade so 

zákonmi, bez osobnej predpojatosti alebo predsudkov,  

• že si plnia funkcie zodpovedne, riadne a včas.  

• že výkon ich práce musí byť spojený s maximálnou mierou slušnosti, porozumenia 

a ochoty, 

• že, sú povinní zdržať sa pri výkone týchto povinností akéhokoľvek správania, ktoré by 

mohlo narušiť vážnosť ich práce vo verejnom záujme, 

• že, budú vždy vystupovať zdvorilo, korektne a s úctou, 

• že, pri hlasovaniach sa riadia podľa spravodlivosti, nevyhýbajú sa rozhodnutiam 

ľahkovážnym zdržaním sa hlasovania, prípadne neúčasťou na zasadnutiach alebo 

nehlasovaním, 

• že, zodpovednosťou a svojimi skutkami dokazujú obyvateľom obce Horná Kráľová 

možnosť súladu autority, slobody a osobnej iniciatívy so službou v prospech obce 

Horná Kráľová, jej obyvateľov a verejného záujmu, 

• že, neprijímajú osobné dary, nepožívajú výhody od osôb, spoločností alebo skupín, 

ktorých cieľom je ovplyvniť ich správanie pri výkone funkcie,  

• že, nevyžadujú finančné, ani nefinančné dary, ani iné výhody alebo pozornosti za prácu, 

ktorá súvisí s plnením ich úloh. Pri plnení pracovných povinností konajú nestranne, 

profesionálne, na základe riadne zisteného skutkového stavu veci, pričom dbajú na 

rovnosť účastníkov a správajú sa tak, aby nenarúšali dôveru verejnosti v nestrannosť 

a objektivitu svojich rozhodnutí, 

• že, neponúkajú, ani neposkytujú žiadnu výhodu vyplývajúcu z ich postavenia pri 

výkone funkcie vo verejnom záujme. Počas výkonu funkcie alebo úlohy vo verejnom 

záujme, ani po ich skončení, nezneužívajú výhody vyplývajúce z ich postavenia, ani 

informácie získané počas plnenia ich úloh na získanie akéhokoľvek majetkového alebo 

iného prospechu pre seba, ich blízkym osobám alebo iným fyzickým alebo právnickým 

osobám, 

• že, nezneužívajú funkciu priamo, ani nepriamo na plnenie svojich osobných záujmov, 

záujmov blízkych osôb, ani iných im spriaznených osôb s cieľom získania priamej alebo 

nepriamej neoprávnenej výhody alebo majetkového prospechu, 

• že, nevykonajú, ani nepripustia, s cieľom vlastného alebo cudzieho prospechu a na 

škodu obce Horná Kráľová alebo jej organizácií vykonanie neoprávneného zásahu do 
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účtovnej, výkazovej alebo informačnej dokumentácie, ani s týmto cieľom neuvedú 

vedome do omylu iných, kontrolné orgány, a to zamlčaním informácie alebo 

poskytnutím nepravdivej informácie, 

• že, v súlade s príslušnými právnymi predpismi nezverejňujú informácie, ktoré sú 

právnymi predpismi označované ako dôverné, sú predmetom obchodného tajomstva 

alebo sa týkajú súkromného života iných osôb, 

• že vylúčia priestor na korupciu a nerovnaké zaobchádzanie, vyhýbajú sa akýmkoľvek 

prejavom xenofóbie, diskriminácie a rasizmu, 

• že, sa nezapájajú do žiadnej formy diskriminácie, ohrozovania, zastrašovania, 

nepriateľského konania alebo urážky na základe odlišnej rasy, národnosti, náboženstva, 

sexuálnej orientácie, pohlavia, veku, hendikepu alebo politického názoru, 

• že, sú povinní zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu 

s osobnými záujmami u nich, im blízkych osôb alebo iných fyzických a právnických 

osôb a nepripustia, aby sa v súvislosti so svojou pozíciou dostali do takého postavenia, 

ktorým by mohli byť zaviazaní a bola by narušená objektivita ich rozhodnutí, 

• že, nebudú nadobúdať majetok od štátu inak ako vo verejnej súťaži alebo verejnej 

dražbe pre seba, vrátane blízkych osôb verejného funkcionára. 

 

Článok V. 

 

1. Starosta obce každoročne podáva písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok v súlade so zákonom č. 

357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

v znení neskorších zmien a doplnkov. Oznámenia sú registrované komisiou ochrany 

verejného záujmu a sú sprístupnené verejnosti v súlade s osobitnými právnymi predpismi 

(v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších podpisov). 

 

Článok VI. 

 

1. Pri výkone činnosti volení predstavitelia obce Horná Kráľová rozhodujú vždy so zreteľom 

na verejný záujem a dobro spoločnosti. Dbajú na to, aby ich rozhodovanie neovplyvňoval 

priamo ani nepriamo osobný záujem ich, im blízkych osôb, ani iných fyzických alebo 

právnických osôb. 

 

2. Poslanci obecného zastupiteľstva obce Horná Kráľová a starosta obce Horná Kráľová nie 

sú obmedzení v podnikateľskej činnosti v zmysle článku 5 ods. 2 a ods. 6 Ústavného 

zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších zmien a doplnkov, okrem obmedzenia v podnikateľskej 

činnosti pre starostu obce podľa ustanovenia článku 5 ods.  Ústavného zákona č. 357/2004 

Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších zmien a doplnkov, t. j. starosta obce nesmie byť štatutárnym orgánom alebo 

členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu 

právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného 

zhromaždenia a členskej schôdze. 
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Tento zákaz sa nevzťahuje na členstvo verejného funkcionára v orgáne právnickej osoby, 

ktoré vyplýva zo zákona alebo z výkonu funkcie verejného funkcionára, a na zastupovanie 

štátu v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou štátu, na zastupovanie obce 

alebo vyššieho územného celku v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou obce 

alebo s majetkovou účasťou vyššieho územného celku; avšak verejný funkcionár, ktorý 

vykonáva činnosti podľa predošlých viet, nesmie za ich výkon poberať odmenu a iné 

finančné plnenie okrem náhrady preukázaných výdavkov s výkonom tejto funkcie. 

 

3. Volení predstavitelia obce Horná Kráľová sú povinní pri verejnom obstarávaní postupovať 

tak, aby nedošlo ku konfliktu záujmov alebo ku konaniu, ktoré by mohlo narušiť alebo 

obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého 

zaobchádzania. 

 

Článok VII. 

 

1. Volení predstavitelia obce Horná Kráľová dohliadajú na čerpanie rozpočtu obce a konajú 

tak, aby bola dodržaná finančná disciplína, ktorá garantuje riadenie verejných finančných 

zdrojov a majetku v súlade s platnými právnymi predpismi. Pri plnení svojich povinností 

nezneužívajú verejné finančné prostriedky, ani majetok obce Horná Kráľová. Zdržia sa 

akéhokoľvek konania, ktoré by viedlo k priamemu alebo nepriamemu zneužívaniu týchto 

zdrojov pre súkromné záujmy ich, im blízkych osôb, ani iných fyzických alebo právnických 

osôb. 

 

2. Volení predstavitelia obce Horná Kráľová nikdy nezneužívajú informácie získané pri 

výkone funkcie pre získanie osobného prospechu alebo pre prospech im spriaznených 

osôb. Neprijímajú žiadne opatrenia, ani rozhodnutia, ktoré ich po skončení výkonu funkcie 

budú neoprávnene zvýhodňovať v budúcom osobnom alebo profesionálnom živote. Plnia 

si svoje úlohy čo najefektívnejším, najhospodárnejším a účelným spôsobom. 

 

3. Volení predstavitelia obce Horná Kráľová sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré je 

zákonom definované ako korupčné alebo nelegálne. Ak sa o takomto konaní dozvedia, 

oznámia bezodkladne túto skutočnosť príslušným orgánom. Z titulu svojich funkcií 

neprijímajú žiadne dary, služby, protislužby, finančné prostriedky, ani iné výhody. Všetky 

dary, finančné prostriedky, ktoré získajú na oficiálnych podujatiach z titulu svojich funkcií 

budú používať ako verejné zdroje pre verejné účely. 

 

4. Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní obecného zastupiteľstva obce Horná 

Kráľová o veci na ktorej má osobný záujem, je povinný obecnému zastupiteľstvu svoj 

osobný záujem oznámiť vopred, teda predtým, ako na rokovaní obecného zastupiteľstva 

vystúpi alebo pred hlasovaním o tejto veci. 

 

Článok VIII. 

 

1. Volení predstavitelia obce Horná Kráľová za výkon svojich mandátov zodpovedajú 

všetkým obyvateľom obce. 

 

2. Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva odpovedajú v plnom rozsahu na otázky 

zástupcov médií a občanov obce. 
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3. Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva sú povinní informovať verejnosť 

objektívne, pravdivo a na základe overených informácií. Pri výkone svojich funkcií za 

žiadnych okolností od zamestnancov obce nevyžadujú, aby zanedbávali alebo obchádzali 

platné všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia s cieľom poskytnúť priamy alebo 

nepriamy prospech sebe, im blízkym osobám, ani iným fyzickým alebo právnickým 

osobám. 

 

Článok IX. 

 

1. Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva počas výkonu svojich funkcií nemôžu 

finančné prostriedky, ani majetok obce použiť v prospech volebnej kampane. 

 

2. Kandidáti na výkon funkcie sú nositeľmi nielen pasívneho, ale aj aktívneho volebného 

práva a majú osobnú zodpovednosť za svoje konanie v predvolebnej kampani. Hlasy 

voličov sa nesnažia získať ohováraním iných kandidátov, využívaním násilia, vyhrážania, 

navádzania na porušovanie volebných pravidiel alebo výsledkov volieb, prísľubom 

finančných prostriedkov alebo iných darov alebo výhod z výkonu svojej budúcej funkcie. 

 

3. Volení predstavitelia obce Horná Kráľová sa správajú primerane svojej funkcii verejného 

činiteľa na verejnosti a na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva vystupujú so znalosťou veci. Vážia si mandát, ktorý im bol zverený na 

základe slobodných volieb obyvateľmi obce. Obec riadia v súlade s právnymi predpismi 

a plnou vážnosťou v zmysle príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení 

a súvisiacich predpisov, ktoré sú spojené s nakladaním s majetkom obce a podobne. 

V záujme vykonávania kvalifikovaných rozhodnutí sa zaväzujú neustále vzdelávať a hlavne 

preštudovať právne predpisy súvisiace s činnosťou riadenia obce za účelom objektívneho 

a právneho rozhodovania o základných otázkach života obce. 

 

Článok X. 

1. Tento etický kódex volených predstaviteľov obce Horná Kráľová bol predmetom 

rokovania na obecnom zastupiteľstve obce Horná Kráľová dňa 07.12.2022 a bol prijatý 

uznesením obecného zastupiteľstva obce Horná Kráľová pod číslom uznesenia  

55-II.-OZ/2022 dňa 07.12.2022, pričom účinnosť nadobudol dňom 23.12. 2022. 

 

    ............................................... 

Ing. Peter Šoka – starosta obce 


