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Č.: 4/2012-OEaVS                                                                                                             

V Bratislave dňa 30.6.2012 

      

 

 

Etický kódex verejného obstarávania 
Katastrálneho úradu v Bratislave (ďalej „etický kódex“) 

 

 

 

Článok I. 

  Základné ustanovenia 

 

 

1. Tento etický kódex je interným právnym aktom Katastrálneho úradu v Bratislave (ďalej „KÚ 

BA“). Vzťahuje sa na všetkých zamestnancov  KÚ BA 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. Zavedenie etického 

kódexu v systéme verejného obstarávania   je cielené na zamedzenie možného výskytu korupcie, 

úplatkárstva, ako aj neefektívneho vynakladania verejných prostriedkov. 

   

 

Článok II. 

  Všeobecné zásady 

 

 

1. Všetci zamestnanci pôsobiaci vo verejnom obstarávaní pri výkone svojich aktivít dbajú o  

dodržiavanie všeobecných princípov etiky, ktorými sú najmä čestnosť a integrita, dodržiavanie 

zákonnosti, profesionalita, chápanie verejného obstarávania ako činnosti vykonávanej vo 

verejnom záujme. 

 

2. Základné normy etiky vo verejnom obstarávaní:  obstarávanie bez predsudkov, rovný a 

nestranný prístup ku každému účastníkovi verejného obstarávania, stále prehlbovanie znalostí o 

verejnom obstarávaní, zúčastňovanie sa na ďalšom vzdelávaní s cieľom skvalitňovania 

individuálnej výkonnosti, vyhýbanie sa uplatneniu akýchkoľvek mechanizmov, ktoré by 

obmedzili rovnocenné konkurenčné prostredie, neprijímanie darov a pozorností (zvonku, ale aj 

navzájom medzi zamestnancami) v súvislosti s výkonom verejného obstarávania, ako aj darov a 

pozorností, ktoré by mohli vzbudiť podozrenie o narušení nestrannosti, včasná identifikácia 

situácií, v ktorých by pri výkone verejného obstarávania mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, 

prevencia, oznamovanie a vyhnutie sa konfliktu záujmov, odmietanie akýchkoľvek vplyvov zo 

strany iných osôb pri realizácii činností spojených s obstarávaním, zachovanie si integrity 

profesionálneho manažéra pri výkone verejného obstarávania. 

 

3. Všetci zamestnanci KÚ BA, 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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4. Všetci zamestnanci KÚ BA, členovia komisií na vyhodnotenie ponúk a iné osoby, ktoré môžu 

vyhodnotenie ponúk ovplyvniť, sú povinní o ovplyvňovaní podľa článku II, ods. 2 informovať 

prednostu KÚ BA a v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu aj príslušné orgány činné v 

trestnom konaní. 

 

5. Účastníci procesu verejného obstarávania nevyužívajú výhody vyplývajúce zo svojho 

postavenia, ani informácie získané počas procesu verejného obstarávania pre svoj súkromný 

prospech, nevyžadujú ani neprijímajú dary, pozornosti, odmeny a protislužby, neponúkajú ani 

neposkytujú žiadne výhody akýmkoľvek spôsobom spojené s ich postavením v tomto procese. 

 

6. Účastníci procesu verejného obstarávania neuvádzajú vedome v omyl verejnosť, ani ostatných 

účastníkov tohto procesu. 

 

7. Účastníci procesu verejného obstarávania sú povinní zachovávať profesionálnu mlčanlivosť 

počas celého procesu verejného obstarávania a narábajú s informáciami získanými v tomto 

procese s potrebnou dôvernosťou a ochranou. Informácie nebudú zverejnené alebo inak použité, 

pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných 

skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.).  

 

  

    

Tento etický kódex nadobúda účinnosť 1. júla 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Oľga Stuparinová 

    prednostka 

 

 

 

 

 
  


