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1. Cieľom zavedenia etického kódexu v procese verejného obstarávania Správy katastra 

Trnava je zamedzenie možného výskytu korupcie a neefektívneho vynakladania 
verejných prostriedkov pri súčasnom dodržiavaní princípov transparentnosti, 
nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, hospodárnosti a efektívnosti. 

2. Účelom tohto etického kódexu je podporovať požadované štandardy v chovaní 
účastníkov v procese verejného obstarávania. 

3. Tento etický kódex sa vzťahuje na zamestnancov Správy katastra Trnava, ktorí sú 
účastníkmi procesu verejného obstarávania, vrátane členov komisií verejného 
obstarávania a definuje základné princípy a normy postupu účastníkov verejného 
obstarávania.  

4. Základnými princípmi etiky v procese verejného obstarávania Správy katastra Trnava 
sú:  

- čestnosť a profesionalita, 
- dodržiavanie zákonnosti,  
- chápanie verejného obstarávania ako činnosti vykonávajúcej vo verejnom 

záujme.  

5. Správa katastra Trnava ako verejný obstarávateľ transparentne zverejňuje informácie 
o verejnom obstarávaní na svojom webovom sídle. Zodpovedný zamestnanec Správy 
katastra Trnava zverejňuje na webovej stránke informácie o pláne verejného 
obstarávania na príslušný rok, interné smernice týkajúce sa verejného obstarávania  
a aktuálne Výzvy na predkladanie (zákazky s nízkou hodnotou, podprahové zákazky) 
alebo Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (podlimitné a nadlimitné 
zákazky). 

6. Zamestnanci Správy katastra Trnava, ktorí môžu z titulu svojej funkcie alebo 
pracovného zaradenia priamo alebo sprostredkovane ovplyvniť rozhodovanie alebo 
konanie osôb zúčastnených na verejnom obstarávaní, nesmú nijakým spôsobom 
ovplyvňovať rozhodovanie alebo konanie týchto osôb s cieľom zabezpečiť prospech 
niektorého z uchádzačov alebo záujemcov. 
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7. Zamestnanci Správy katastra Trnava, členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a iné 
osoby, ktoré môžu hodnotenie v akejkoľvek forme z titulu svojho pracovného 
zaradenia alebo funkcie ovplyvniť sú v prípade, že nastanú skutočnosti uvedené 
v bode 6.  povinné o tom bezodkladne informovať riaditeľku Správy katastra Trnava 
a v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu aj príslušné orgány činné 
v trestnom konaní. 

8. Účastníci procesu verejného obstarávania nevyužívajú výhody zo svojho postavenia 
v tomto procese ani informácie získané počas procesu verejného obstarávania pre 
svoj súkromný prospech. 

9. Účastníci procesu verejného obstarávanie nevyžadujú ani neprijímajú dary, 
pozornosti, odmeny a protislužby ani žiadne iné zvýhodnenia, ktoré by mohli narušiť 
profesionálny prístup alebo ovplyvniť rozhodovanie v procese verejného obstarávania. 

10. Účastníci procesu verejného obstarávania s informáciami získanými v tomto procese 
narábajú so všetkou potrebnou dôvernosťou a poskytujúc im príslušnú ochranu. 
Zároveň rešpektujú právo verejnosti na prístup k informáciám v rozsahu danom 
príslušnými zákonmi.  

 

 

 

 

Trnava 02.01.2013 
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