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Etický kódex zvolených predstaviteľov samosprávy  
Mesta Šamorín 

Čl. 1 
Základné ustanovenia 

1. Etický kódex predstaviteľa samosprávy mesta Šamorín  je súhrn hodnôt, princípov 
a pravidiel správania sa,    ktorými sa riadi počas výkonu svojej funkcie volený predstaviteľ  
samosprávy mesta  Šamorín. 

2. Podľa etického kódexu sa pod pojmom „funkcia“ rozumie výkon mandátu primátora mesta  
Šamorín (ďalej len „primátor“) a výkon mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta 
Šamorín (ďalej len ,,poslanec”), ktorý získali priamymi voľbami od obyvateľov mesta 
Šamorín a všetky úlohy, funkcie a činnosti, ktoré vykonávajú volení predstavitelia z titulu 
svojich  mandátov.  

Čl. 2 
Prvenstvo práva a verejného záujmu 

1. Volený predstaviteľ, a to primátor a poslanci vykonávajú svoj mandát   vždy v súlade  
s Ústavou  SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi.  

2. Pri plnení svojich funkcií vždy slúžia verejnému záujmu a zdržia sa akéhokoľvek konania, 
ktoré by ohrozilo dôveryhodnosť ich mandátu.  

3. Primátor a poslanci sa pri výkone funkcie za každých okolností správajú tak, aby zostala 
zachovaná dôveryhodnosť mesta Šamorín a jeho samosprávy. 

Čl. 3 
Etické princípy 

1. Primátor   a poslanci  mestského zastupiteľstva vykonávajú  svoje funkcie  nestranne . Za 
svoje  konania  zodpovedajú  v plnom rozsahu.  

2. Poslanec   vykonáva svoj mandát osobne, vo svojom mene, zastúpenie inou osobou je   
neprípustné.  

3. Primátor   a poslanci  sa zdržia  konaní, ktoré by pri výkone  ich funkcie priamo  alebo  
nepriamo  uprednostnilo ich súkromný záujem , resp. záujem ich  blízkych osôb alebo  iných 
fyzických    osôb alebo právnických osôb s cieľom získať priamy  alebo nepriamy majetkový 
alebo iný prospech.  

4. Primátor  a poslanci podľa svojich kompetencií  rozhodujú výlučne na  základe objektívne    
zistených skutočností v súlade s príslušnými právnymi predpismi,  bez osobnej predpojatosti 
alebo  predsudkov. Zdržia sa rozhodnutí, ktoré by ich  priamo alebo nepriamo zvýhodňovali, 
resp. zvýhodňovali im   blízke osoby s cieľom získať   priamy alebo  nepriamy  osobný 
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prospech.  

5. Pri výkone funkcie primátor a poslanci rešpektujú kompetencie ostatných volených 
predstaviteľov a zamestnancov mesta Šamorín.  

6. Pri hlasovaní sa poslanci riadia podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia v  prospech 
obyvateľov mesta Šamorín prihliadnuc na súlad predkladaného materiálu s príslušným 
právnym predpisom. 

7. Primátor a poslanci samosprávy mesta sa pri vykonávaní mandátu sa riadia princípom 
zachovania a zveľaďovania majetkových a historických a kultúrnych  hodnôt mesta. 

8. Primátor a poslanci vykonávajú svoj mandát  v súlade s prirodzeným mravným poriadkom 
hľadiac na všeobecné dobro. Zmyslom pre zodpovednosť dávajú príklad ostatným 
obyvateľom mesta a v širšom poňatí aj obyvateľom štátu. Svojimi skutkami dokazujú, že je  
možné dať do súladu autoritu so slobodou a osobnú iniciatívu so službou v prospech 
záujmov  mesta a verejného blaha.  

9. Poslanci pri stanovení výšky poslaneckých odmien prihliadajú na aktuálnu situáciu 
mestského  rozpočtu.  

Čl. 4 
Oznámenie majetkových, finančných a iných pomerov 

1. Primátor a poslanci každoročne podávajú písomné oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a 
majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok v súlade s osobitným právnym  
predpisom 1.Primátor po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie 
podáva písomné oznámenie v súlade s osobitným právnym predpisom. 

2. Primátor a poslanci môžu svoje majetkové pomery oznámiť aj formou majetkového 
priznania.  

3. Oznámenia sú registrované komisiou ochrany verejného záujmu a sú prístupné verejnosti v 
súlade s osobitnými právnymi predpismi. Tento kódex nevylučuje, aby bolo písomné 
oznámenie so súhlasom voleného predstaviteľa zverejňované. 

Čl. 5 
Konflikt záujmov 

1. Pri výkone svojej funkcie rozhodujú  primátor a poslanci  vždy so zreteľom na verejný 
záujem. Získané  informácie  nevyužívajú ako nástroj na získanie osobného prospechu pre 
seba a pre im blízke osoby, ani ich  nepoužívajú na ujmu inej osoby  alebo skupiny osôb. 
Súkromný záujem  pritom zahŕňa akúkoľvek výhodu pre ich rodinu, blízke osoby a fyzické  
a právnické  osoby, s ktorými  majú obchodné alebo iné vzťahy. 

2. Ak má  primátor alebo  poslanci  priamy alebo  nepriamy osobný záujem vo veciach, ktoré 
sú predmetom  rokovania orgánov mesta, oznámia  túto skutočnosť mestskému 
zastupiteľstvu, zdržia sa diskusie a nezúčastnia sa na príslušných rozhodnutiach tak, že 
nebudú o nich hlasovať.  Primátor a poslanci  sa zaväzujú spraviť všetko pre elimináciu 
konfliktu  záujmov najmä pri nakladaní s majetkom mesta a hospodárení s verejnými 



3 
 

finančnými prostriedkami. 

Čl. 6 
Nezlučiteľnosť funkcií 

Primátor a poslanci dodržiavajú všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré súvisia   
s obmedzením vykonávať iné mandáty alebo funkcie.  

Čl. 7 
Dary a korupcia 

1. Pri výkone funkcie sa primátor a poslanci zdržia akéhokoľvek konania, ktoré je zákonom  
definované ako korupčné alebo nelegálne. Ak sa o takom konaní dozvedia, oznámia túto   
skutočnosť príslušným orgánom.  

2. Z titulu svojich funkcií primátor a poslanci neprijímajú ani nevyžadujú pasívne ani aktívne 
žiadne dary, služby, finančné prostriedky ani iné výhody.  

Čl. 8 
Zneužitie funkcie verejného činiteľa 

1. Primátor a poslanci 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 všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

2. Pri plnení  povinností primátor a poslanci sa zdržia  akéhokoľvek konania, ktoré by  mohlo 
viesť k priamemu alebo  nepriamemu zneužívaniu finančných prostriedkov a majetku mesta 
pre ich súkromné účely.  

3. Primátor a poslanci nikdy nevyužívajú informácie získané pri výkone funkcie pre získanie  
osobného prospechu alebo pre prospech im blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo  
právnických osôb.  

4. Primátor a poslanci si plnia svoje úlohy čo najefektívnejším a ekonomicky najvýhodnejším 
spôsobom. Zároveň dohliadajú, aby zamestnanci mesta postupovali rovnako.  

5. Pri výkone svojich funkcií primátor a poslanci nebudú prijímať žiadne opatrenia ani  
rozhodnutia, ktoré by ich zvýhodňovali v budúcom osobnom alebo profesionálnom živote po 
skončení výkonu mandátu.  

Čl. 9 
Kontrola 

1. Primátor a poslanci dohliadajú na hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami  a    
majetkom mesta v súlade s platnými právnymi predpismi.  

2. Primátor a poslanci pri výkone svojich funkcií postupujú  otvorene a transparentne 
a nebránia kontrolným orgánom vykonať kontrolu  v zmysle príslušných právnych 
predpisov. 
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Čl. 10 
Zverejňovanie rozhodnutí a informácií 

1. Primátor a poslanci sú vždy pripravení zodpovedať sa obyvateľom mesta za svoje 
rozhodnutia a preukázať, že sú v súlade s verejným záujmom. Nezatajujú žiadne  informácie 
alebo činy, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak.  

2. Primátor a poslanci vyhovejú požiadavkám verejnosti, týkajúcim sa zverejnenia alebo 
sprístupnenia informácie, ktoré súvisia s výkonom ich funkcií, s poskytovaním služieb a s 
výkonom samosprávy v súlade s osobitným právnym predpisom 2. 

3. Primátor a poslanci podporia všetky opatrenia, ktoré posilnia otvorenosť a transparentnosť 
pri výkone ich právomocí, pri poskytovaní služieb obyvateľom a pri výkone samosprávy.  

Čl. 11 
Prijímanie a hodnotenie zamestnancov mesta 

1. Pri prijímaní a menovaní zamestnancov mesta bude primátor  postupovať v súlade s 
princípmi profesionálnych schopností a zručností a na základe potrieb mesta.  

2. Výkony a správanie sa zamestnancov bude primátor posudzovať bez predsudkov a 
zaujatosti, objektívne, transparentne  v súlade s platnou legislatívou.  

Čl. 12 
Rešpektovanie úloh zamestnancov mesta 

1. Pri výkone svojich funkcií primátor a poslanci rešpektujú úlohy a povinnosti zamestnancov 
mesta a bez zaujatosti im poskytnú potrebné informácie v súlade s ich postavením a 
funkciou.  

2. Primátor a poslanci podporujú opatrenia, ktoré vedú k zvýšeniu efektívnosti a flexibilnosti 
fungovania zamestnancov mesta a uplatňujú princípy ich pozitívnej motivácie.  

3. Primátor a poslanci mesta za žiadnych okolností nevyžadujú od zamestnancov mesta, aby 
zanedbávali alebo obchádzali platné nariadenia a zákony s cieľom poskytnúť priamy alebo 
nepriamy prospech sebe, príbuzným a iným jednotlivcom, prípadne skupine jednotlivcov. 

Čl. 13 
Spolupráca s médiami 

1. Primátor a poslanci poskytnú  zástupcom médií všetky požadované informácie, súvisiace s 
výkonom ich funkcií s výnimkou tých, ktorých poskytnutie vylučujú osobitné právne 
predpisy. 

2. Primátor a poslanci nie sú povinní poskytovať informácie zo súkromného života svojho 
alebo iného voleného predstaviteľa, či zamestnanca mesta. 

Čl. 14 
Pravidlá upravujúce volebnú kampaň 

1. Primátor a poslanci počas výkonu  svojej funkcie nepoužijú  finančné prostriedky mesta,  ani 
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majetok mesta na svoju volebnú kampaň  alebo na volebnú kampaň  iného kandidáta.  

2. Primátor a poslanci počas výkonu svojej funkcie nenútia žiadnym spôsobom obyvateľov 
mesta, ani iných volených predstaviteľov hlasovať inak, ako podľa ich vlastného 
rozhodnutia.  

3. Primátor a poslanci sa nesnažia získať hlasy voličov ohováraním iných kandidátov, 
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. 15 
Spoločné ustanovenia 

1. Primátor a poslanci si vážia mandát zverený im na základe slobodných volieb obyvateľmi 
mesta. Dbajú o riadny chod celej samosprávy.  

2. Primátor a poslanci sa správajú primerane svojej funkcii verejného činiteľa. Rozhodujú sa so 
znalosťou predkladaných dokumentov a dbajú o to, aby rozhodnutia boli v súlade s platnými 
právnymi predpismi.  

3. Primátor a poslanci v záujme kvalifikovaných rozhodnutí  komunikujú s inými 
samosprávami za účelom výmeny skúseností. 

4. Primátor a poslanci sa angažujú za budovanie a posilňovanie samosprávneho systému ako 
základu demokraticky usporiadanej spoločnosti.  

5. Primátor a poslanci sa stotožňujú s princípmi tohto Etického kódexu a pri výkone svojich 
funkcií sú pripravení riadiť sa jeho ustanoveniami, podporujú a rozširujú dodržiavanie 
princípov, ktoré obsahuje.  

6. Tento Etický kódex bol schválený  Mestským zastupiteľstvom mesta Šamorín dňa 
14.02.2019  pod č. uzn. 2/2019/IX. a týmto dňom zároveň nadobúda účinnosť. 

 Csaba Orosz 
 primátor mesta 

 
 
                                                
1Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
neskorších predpisov, 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 predpisov 
2Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene o doplnení niektorých zákonov  (zákon 
o slobode informácií)v znení neskorších predpisov 


