
Etický kódex  
 

osoby zúčastnenej na procese  
verejného obstarávania  

 
 

Preambula 
 
Mesto Malacky v záujme zvýšenia transparentnosti procesu verejného obstarávania a s cieľom 
vytvárať zákonné predpoklady pre výber budúceho dodávateľa tovarov a služieb, alebo zhotoviteľa 
stavebných prác v prospech mesta Malacky, v duchu zásad transparentnosti, nediskriminácie, 
rovnakého zaobchádzania, hospodárnosti a efektívnosti vydáva tento etický kódex osoby zúčastnenej 
v prospech mesta Malacky. 
  

Článok I 
Účel etického kódexu 

 
Účelom tohto etického kódexu je stanoviť a podporovať dodržiavanie požadovaných etických noriem 
správania sa všetkých účastníkov v  procese verejného obstarávania.   

 
Článok II 

Rozsah pôsobnosti 
 

Tento Etický kódex sa vzťahuje na  
 
a) volených predstaviteľov samosprávy mesta Malacky,  
b) zamestnancov mesta Malacky  a  
c) iné, mestom Malacky poverené osoby,  
 
ktoré sa zúčastňujú procesu verejného obstarávania vo všetkých jeho fázach, vrátane osôb 
poskytujúcich podklady pre jednotlivé prípady verejného obstarávania (špecifikácie predmetu 
obstarávania, návrhy zmluvných vzťahov a pod.) (ďalej len „Verejný obstarávateľ“). 
 

 
Článok III 

Všeobecné zásady 

1. Verejný obstarávateľ  

a)  vykonáva svoje úlohy v súlade s  Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi 
a medzinárodnými zmluvami so silou zákona, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými 
zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované 
a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, nariadeniami vlády, všeobecne záväznými 
právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, všeobecne 
záväznými nariadeniami, všeobecne záväznými právnymi predpismi miestnych orgánov štátnej 
správy, všeobecne záväznými nariadeniami orgánov územnej samosprávy a internými normami  
pre oblasť verejného obstarávania,  
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b) dodržiava  všeobecne  uznané  princípy etiky, ktorými sú najmä čestnosť, svedomitosť 
a zodpovednosť, chápe verejné obstarávanie ako činnosť vykonávanú vo verejnom záujme, 

 
c) zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní svojich úloh najmä 

o obchodnom tajomstve a informáciách, ktoré mu poskytli záujemcovia a  uchádzači, a ktoré boli 
v súlade s osobitným predpisom1) označené ako dôverné, 
 

d) zaujíma  rovný a nestranný prístup ku každému záujemcovi a uchádzačovi v procese verejného 
obstarávania, 

 
e) prehlbuje si znalosti z procesu verejného obstarávania a zúčastňuje sa na ďalšom vzdelávaní 

s cieľom neustáleho skvalitňovania procesu verejného obstarávania,   
 
f) vyhýba sa uplatňovaniu akýchkoľvek postupov, ktoré by obmedzovali rovnomerné konkurenčné 

prostredie, pre seba ani pre iného nevyžaduje  a  neprijíma dary, pozornosti, protislužby alebo iné 
zvýhodnenia, aby tak ovplyvňoval proces verejného obstarávania,  

 
g) identifikuje situácie, v ktorých by pri výkone verejného obstarávania mohlo dôjsť ku konfliktu 

záujmov, tieto bezodkladne oznamuje. Odmieta akýchkoľvek vplyv zo strany tretích osôb (aj 
nadriadených) pri zabezpečovaní objektívneho procesu verejného obstarávania, 

 
h) obstaráva bez predsudkov, pri výkone verejného obstarávania zachováva postoj profesionálneho 

manažéra a profesionálnu mlčanlivosť počas celého procesu verejného obstarávania a počas celého 
trvania zmluvy, 

 
i) zverejňuje informácie o verejnom obstarávaní v profile verejného obstarávateľa na internetovej 

stránke mesta Malacky a na iných miestach, v súlade s osobitným predpisom2)  
 
 

Článok IV 
Záverečné ustanovenia 

 
1. K tomuto Etickému kódexu môže pristúpiť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, organizácia 

zriadená podľa osobitného zákona s právnou subjektivitou, ktorá sa dobrovoľne zaviaže riadiť 
týmto Etickým kódexom. Takáto osoba písomne oznámi mestu Malacky prejav svojej vôle 
najneskôr v deň predchádzajúci dňu začatia procesu verejného obstarávania. 

2. Oznámenie podľa bodu 1. má evidenčný charakter. 

  
V Malackách, 31. januára 2013   
 
 
 
                                                                                                 RNDr. Jozef  Ondrejka 
                                                                                                                primátor mesta 

                                                 
1)  napr. zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
2)  napr. zákon č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii, zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  


