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Etický kódex verejného obstarávania 
 

 

1. Etický kódex zamestnanca vydáva prednosta Katastrálneho úradu (ďalej len„úrad“)  

v súlade so zákonom č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“), 

zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výkone práce  

vo verejnom záujme“), Služobným poriadkom úradu zo dňa 23.08.2010 a ostatnými 

vnútornými predpismi úradu a po predchádzajúcom súhlase zástupcov závodného 

výboru Slovenského odborového zväzu verejnej správy (SLOVES) pri Katastrálnom 

úrade v Žiline. 

 

2. Tento etický kódex sa vzťahuje na zamestnancov úradu a iné osoby, ktoré sú 

účastníkmi procesu verejného obstarávania, vrátane členov komisií verejného 

obstarávania a podrobnejšie definuje základné princípy a normy postupu účastníkov 

verejného obstarávania. 

 

3. Obsahom  etického kódexu zamestnanca sú základné pravidlá správania zamestnanca, 

ktoré je povinný dodržiavať z hľadiska etikety spoločenského styku s občanmi,  

s právnickými a fyzickými osobami, s vedúcimi zamestnancami a inými 

zamestnancami. 

 

4. Úrad ako verejný obstarávateľ transparentne zverejňuje informácie o verejnom 

obstarávaní na svojej webovej stránke. Určený zamestnanec technického odboru úradu 

zverejňuje na webovej stránke informácie o plane verejného obstarávania na príslušný 

rok, interné predpisy úradu týkajúce sa verejného obstarávania, údaje o podprahových, 

podlimitných a nadlimitných zákazkach a zákazkach s nízkou hodnotou. 

   

5. Zamestnanec úradu plní služobné alebo pracovné povinnosti osobne, zodpovedne, 

riadne a včas. Zamestnanec úradu efektívne využíva služobný alebo pracovný čas iba 

na plnenie služobných alebo pracovných úloh. 

   

6. Zamestnanci úradu, 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. 

   

7. Zamestnanec úradu koná vždy vo verejnom záujme a je povinný zdržať sa konania, 

ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami 

zamestnanca, jemu blízkych osôb alebo iných osôb. Na akýkoľvek skutočný alebo 



možný konflikt záujmov je povinný bezodkladne upozorniť svojho nadriadeného 

zamestnanca. 

 

8. Zamestnanec úradu nesmie zneužívať informácie získané v súvislosti s vykonávaním 

štátnej služby alebo práce vo verejnom záujme na vlastný pospech alebo na prospech 

iných osôb. 

   

9. Zamestnanec úradu počas vykonávania štátnej služby alebo výkonu práce vo verejnom 

záujme nezneužíva výhody vyplývajúce z jeho služobného alebo pracovného 

postavenia na vlastný prospech alebo na prospech iných osôb. 

   

10. Zamestnanec úradu, ktorý sa domnieva, že sa od neho vyžaduje, aby konal spôsobom, 

ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo vnútornými 

predpismi úradu alebo spôsobom, ktorý je nesprávny alebo neetický, ktorý má  

za následok zlé hospodárenie, alebo je inak nezlučiteľný s týmto etickým kódexom, 

písomne oznámi túto skutočnosť vedúcemu služobného úradu. 

   

11. Zamestnanec úradu nesmie prijímať ani požadovať žiadne dary, ani iné výhody  

od fyzických alebo právnických osôb v súvislosti s vykonávaním štátnej služby alebo 

výkonom  práce vo verejnom záujme, okrem darov alebo iných výhod poskytovaných 

služobným úradom a darov poskytovaných pri oficiálnych rokovaniach alebo 

stretnutiach. Zamestnanec úradu nesmie navádzať inú fyzickú alebo právnickú osobu 

na poskytovanie darov alebo iných výhod v súvislosti s vykonávaním štátnej služby 

alebo výkonom práce vo verejnom záujme. 

   

12. Zamestnanec úradu nesmie pripustiť, aby sa v súvislosti s výkonom štátnej služby 

alebo výkonom práce vo verejnm záujme dostal do postavenia, v ktorom by bol 

zaviazaný odplatiť preukázanú službu, alebo akúkoľvek inú ponúknutú výhodu, čím 

by sa narušila nestrannosť, nezávislosť a objektivita jeho konania a rozhodovania. 

   

13. Tento etický kódex verejného obstarávania nadobúda účinnosť dňom 01.06.2012.  

 

 

 

V Žiline dňa 31.05.2012 

 

 

 

 

 

…………………….………….     ……..……………………………. 

      JUDr. Martin Sočuvka         Ing. Jozef Polka 

                 prednosta                             predseda ZV SLOVES 

  Katastrálneho úradu v Žiline        pri Katastrálnom úrade v Žiline 

 


