ETICKÝ KÓDEX
člena komisie Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi – neposlanca
Článok I. - Základné ustanovenia
Cieľom Etického kódexu člena komisie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi – neposlanca
(ďalej len “kódex”) je definovať základné etické princípy a štandardy správania, ktorých
dodržiavanie sa vyžaduje od všetkých predstaviteľov samosprávy mesta Prievidza, vrátane
priamo nevolených členov poradných, iniciatívnych a kontrolných orgánov mesta, ktorých
členstvo v poradných orgánoch schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
Článok II. - Prvenstvo práva a verejného záujmu
(1) Člen komisie mestského zastupiteľstva - neposlanec (ďalej len “člen komisie”) vykonáva
svoj mandát v súlade s ústavou, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi
mesta.
(2) Pri plnení svojich funkcií koná so zreteľom na záujmy obyvateľov mesta a zdrží sa
akéhokoľvek konania, ktoré by ohrozilo dôveryhodnosť jeho členstva v komisii
dôveryhodnosť samosprávy a jej orgánov.
(3) Člen komisie si váži mandát orgánov mesta a hodnotu služieb poskytovaných
samosprávou a preto sa za každých okolností správa tak, aby vystupoval ako dôveryhodná
osoba.
Článok III. - Etické princípy
Člen komisie:
(1) si plní svoje povinnosti a vykonáva svoje práva s rozvahou a pre verejné blaho. K práci
člena komisie pristupuje s náležitou starostlivosťou, nestranne a pričom zohľadňuje všetky
dostupné informácie, týkajúce sa danej veci, o ktorej komisia rokuje;
(2) nezneužíva svoje členstvo a informácie nadobudnuté v rámci orgánov mesta priamo ani
nepriamo na dosiahnutie svojich osobných záujmov. Zdrží sa konania a rozhodnutí, ktoré by
priamo alebo nepriamo zvýhodňovali jeho, jeho príbuzných, alebo iných jemu blízkych
jednotlivcov alebo skupín;
(3) priznáva akýkoľvek osobný záujem (majetkový, rodinný, stranícky) v mestských
záležitostiach;
(4) pri výkone svojho členstva v komisii hlasuje, rozhoduje a koná výlučne na základe
objektívne zistených skutočností, v súlade zo zákonom, bez osobnej predpojatosti alebo
predsudkov;
(5) nevykonáva nič, čo by mohlo viesť k tomu, aby verejné finančné prostriedky alebo iné
verejné aktíva boli použité na osobné účely;
(6) odmieta akékoľvek osobné dary alebo výhody od osôb požadujúcich niečo od mesta,
ktorých cieľom je ovplyvniť jeho stanovisko, názor, resp. rozhodovanie; poukazuje na
negatívne javy a dáva podnety na ich ďalšie prešetrenie príslušnými orgánmi;

(7) rešpektuje nezávislosť, právomoci a výsady volených predstaviteľov samosprávy mesta a
zamestnancov mestského úradu, nepožaduje od nich úkony, ktoré by mu prinášali priame
alebo nepriame osobné zisky, alebo z ktorých skupiny ľudí odvodzujú priame či nepriame
výhody, ani im nebude napomáhať pri výkone funkcie porušovať princípy stanovené v tomto
či inom kódexe;
(8) pri hlasovaní a vyjadrení stanoviska k veci sa riadi výlučne podľa toho, či navrhované
rozhodnutie, resp. riešenie je objektívne, spravodlivé a pre mesto prospešné, nie podľa toho,
kto rozhodnutie, resp. riešenie navrhol alebo komu prospeje; nevyhýba sa pred svojou
zodpovednosťou tým, že sa zdrží hlasovania alebo sa ho nezúčastní;
(9) vždy podporuje budovanie a posilňovanie transparentného samosprávneho systému.
Článok IV. - Konflikt záujmov
(1) Pri výkone svojej funkcie rozhoduje člen komisie 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. Súkromný záujem zahŕňa
akúkoľvek výhodu pre jeho osobu, jeho rodinu, blízke osoby a právnické a fyzické osoby, s
ktorými má obchodné alebo politické vzťahy.
(2) Ak má člen komisie priamy alebo nepriamy osobný záujem vo veciach, ktoré sú
predmetom rokovania komisie mestského zastupiteľstva či iného orgánu mesta, oznámi túto
skutočnosť príslušnej komisii; nezúčastní sa na príslušných rozhodnutiach tak, že nebude o
nich hlasovať. Člen komisie sa zaväzuje spraviť všetko pre elimináciu konfliktu záujmov
najmä pri nakladaní s majetkom mesta a hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami.
Článok V. - Záverečné ustanovenia
(1) Členovia komisie sa stotožňujú s princípmi tohto kódexu a podporujú tieto princípy
osobným príkladom.
(2) Členovia komisie sa angažujú za budovanie a posilňovanie samosprávneho systému ako
základu demokraticky usporiadanej spoločnosti.
(3) Kódex bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 13.12.2011
uznesením č. 367/2011 a platí do skončenia volebného obdobia 2010 – 2014.
V Prievidzi dňa 13.12.2011

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

