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Etický kódex voleného predstavitel'a samosprávy mesta Prešov 

Volení predstavitelia mesta Prešov schválením Etického kódexu voleného predstaviteľa 

mesta Prešov vyjadrujú úprinmú snahu o otvorenú a zodpovednú správu spoločných záležitostí 

a rozhodovanie založeného na ochrane verejného záujmu v rozvoji mesta Prešov. 

Článok I. 

Základné ustanovenia 

Etický kódex je vyjadrením princípov a pravidiel ktorými volení predstavitelia mesta 

Prešov podporujú rast dôvery v rozhodovaní a pri správe vecí verejných. 

Etický kódex je vyjadrením rešpektu voči Ústave Slovenskej republiky, zákonom 

a medzinárodným záväzkom a stanovuje štandardy práce, ktoré sa opierajú o princípy ústavnosti, 

legality a dobrej správy. 

Etický kódex podporuje protiklientelistické správanie a sleduje protikorupčné minimum. 

ČlánokU. 

Principy rozhodovania 

Ústavnosť: Volený predstaviteľ mesta rešpektuje a dodržiava Ústavu Slovenskej republiky 

a pri svojich rozhodnutiach prihliada na garancie vyplývajúce z litery základného zákona štátu. 

Legalita: Volený predstaviteľ mesta rešpektuje a dodržiava platné zákony, nariadenía, 

vyhlášky a medzinárodné zmluvy. 

Dobrá správa: Volený predstavite!' mesta pri rozhodovaní prihliada najmä na dopady 

prijímaných rozhodnutí a bráni kliente1istickému rozhodovaniu. 
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Článok m. 
Verejný záujem ft konflikt záujmov 

Volený predstaviteľ vykonáva svoj mandát vždy v súlade so zákonom. Pri svojich 

rozhodnutiach sleduje verejný záujem. V rozhodovaní sa zdržiava akéhokoľvek konania, ktoré by 

ohrozilo dôveryhodnosť mandátu. 

Volený predstaviteľ svojim rozhodovaním nesleduje priamy, alebo nepriamy osobný profit. 

Volený predstaviteľ mesta sa zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť 

k priamemu, alebo nepriamemu zneužívaniu verejných zdrojov. 

Volený predstaviteľ mesta nesmie byť dlžnľkom vo vzťahu k mestu Prešov, iným 

samosprávam ani štátnym inštitúciám. 

Volený predstaviteľ mesta nesmie byť dlžníkom vo vzťahu obchodným spoločnostiam 

a organizáciám založenými mestom Prešov. 

Volený predstaviteľ mesta nesmie zneužívať informácie získané z výkonu svojho mandátu 

a nebude prijímať rozhodnutia, ktoré by ich zvýhodňovali v budúcnosti. 

Volený predstaviteľ mesta sa zdrži rozhodovania o majetkových prevodoch, z ktorých by 

mal priamy profit, alebo by tento profit mal jeho priamy príbuzný. 

Volený predstaviteľ mesta sa zdrží rozhodovania o dotáciách, z ktorých by mal priamy 

profit, alebo by tento profit mal priamy pn'buzný. 

Volený predstaviteľ mesta nemôže byť členom občianskeho združenia, alebo organizácie 

v inej právnej fonne, ktorá je žiadateľom dotácie, prípadne inej finančnej, alebo majetkovej 

výpomoci. 

Volený predstaviteľ mesta dohliada na čerpanie rozpočtu mesta Prešov tak, aby bola 

dodržaná fInančná disciplína garantujúca riadenie a správu verejných financií a majetku v súlade 

s platnou legislatívou a nariadeniami. 

Poslanec mestského zastupiteľstva nemôže pôsobiť v orgánoch obchodnej spoločnosti 

s majetkovou účasťou mesta, v ktorej je jeho priamy príbuzný v trvalom pracovnom pomere. 

Poslanec mestského zastupiteľstva nemôže pôsobiť v rade školy, v ktorej je jeho priamy 

príbuzný v trvalom pracovnom pomere. 

Poslanec mestského zastupiteľstva nie je konateľ, alebo riaditeľ obchodnej spoločnosti 

s majetkovou účasťou mesta, alebo riaditeľ mestskej rozpočtovej, alebo príspevkovej organizácie. 
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Poslanec mestského zastupitel'stva súhlasí so zverejňovaním svojich príjmov vyplývajúcich 

z výkonu mandátu poslanca a príjmov z pôsobenia vorgánoch obchodných spoločností 

s majetkovou účasťou mesta Prešov na web stránke mesta Prešov. 

Článok IV. 

Vzťahy 80 zamestnancami mesta 

Primátor a poslanci prí výkone svojej funkcie rešpektujú úlohy zamestnancov úradu a bez 

zaujatosti im poskytujú informácie súvisiace s ich postaveiÚm a funkciou na úrade. 

Primátor prí výkone svojej funkcie rešpektuje úlohy a povinnosti zamestnancov úradu za 

žiadnych okolností nevyžaduje od verejných zamestnancov úradu, aby zanedbávali alebo 

obchádzali platné naríadeiÚa a zákony s cieľom poskytnúť priamy alebo nepriamy prospech sebe, 

príbuzným alebo iným jednotlivcom, prípadne skupine jednotlivcov. 

Článok V. 


Záverečné ustanovenia 


Obyvatelia môžu podnet z podozrenia na porušeiÚe etického kódexu adresovať na emailovú 

adresu kodex@presov.sk. Porušenie etického kódexu prerokuje mestské zastupiteľstvo na podnet 

primátora, alebo poslanca mestského zastupiteľstva. 

Pre účely tohto etického kódexu sa pojem priamy príbuzný vzťahuje na manžela, manželku, 

syna, dcéru, zaťa, nevestu, druha, družku. 
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