
Etický kódex hlavného kontrolóra obce 

Preambula 

             Etický kódex hlavného kontrolóra obce (ďalej len "Etický kódex") je súbor uznávaných 

morálnych noriem, hodnôt a zásad správania sa a konania hlavného kontrolóra obce, ktoré nadväzujú 

na legislatívne stanovené práva a povinnosti pri výkone práce vo verejnom záujme.  

 

Článok 1 

 Všeobecné ustanovenia  

1. Etický kódex stanovuje zásady správania sa a konania hlavného kontrolóra obce, prispieva k 

vnášaniu etiky do jeho práce, pomáha mu pri rozhodovaní tak, aby jeho rozhodovanie bolo 

objektívne a neovplyvnené osobnými záujmami s cieľom posilnenia dôvery a dôveryhodnosti 

miestnej samosprávy a širokej verejnosti, zvyšovania kvality poskytovaných verejných služieb 

a presadzovania verejného záujmu.  

2. Verejný záujem je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým 

občanom, alebo väčšine občanov. Osobný záujem je záujem, ktorý prináša majetkový alebo 

iný prospech hlavnému kontrolórovi obce, alebo jemu blízkym osobám.  

3. Výkon práce vo verejnom záujme je službou verejnosti.  

 

Článok 2 

Základné princípy správania sa a konania hlavného kontrolóra obce 

1. Zásada profesionality a odbornosti  

Hlavný kontrolór obce pri plnení svojich úloh koná profesionálne, tj. vysoko odborne, efektívne, 

zodpovedne, dôsledne, s plným nasadením a istotou. Koná so znalosťou zákonov, všeobecne 

záväzných predpisov a interných noriem upravujúcich výkon jeho činností. 

2. Zásada efektívnosti, kreativity a flexibility  

Hlavný kontrolór obce vykonáva svoje povinnosti osobne, udržiava vysokú mieru svojej 

kontrolnej aktivity, vyriešenie úloh dosahuje bez zbytočných prieťahov a účelne, k riešeniu 

pristupuje pružne a tvorivo.  Je flexibilný, schopný adaptovať sa na nové, meniace sa podmienky, 

rozhoduje kompetentne, rýchlo a efektívne; vo vysoko odborných záležitostiach je schopný v 

krátkej dobe informácie získať, zhromaždiť, posúdiť, vyhodnotiť a prijať príslušné rozhodnutie.  

3. Zásada čestnosti, zodpovednosti a dôslednosti  

Hlavný kontrolór vykonáva funkciu zodpovedne, včas, čestne, dôsledne a v zhode s poslaním 

samosprávy. Berie do úvahy všetky súvislosti, ktoré s jeho rozhodnutím môžu súvisieť nielen v 

súčasnosti , ale aj v budúcnosti, pracuje precízne, berie do úvahy aj prípadné riziká, rozhoduje 

tak, aby jeho rozhodnutie nikomu neprivodilo škodu. Zodpovedá za svoje konanie a rozhodnutia  

verejnosti a je pripravený podrobiť sa kontrole a potrebnému preskúmaniu jeho postupu. 

 



 

4. Zásada empatie, ústretovosti a orientácie  

Výkon funkcie hlavného kontrolóra je spojený s najvyššou mierou slušnosti, porozumenia, ochoty 

a s dodržiavaním všeobecných pravidiel etickej komunikácie. Aktívne počúva, berie ohľad na 

kultúrne rozdiely účastníkov komunikácie. Komunikuje slušne a nepoužíva pri komunikácii 

vulgarizmy. Musí mať slušné vystupovanie a upravený zovňajšok. 

5. Zásada úcty, tolerancie, zdvorilosti a ohľaduplnosti 

Hlavný kontrolór sa správa tak, aby svojim správaním vyvolával atmosféru vzájomnej úcty a 

ohľaduplnosti, nevyvoláva a nevstupuje do konfliktov. Rešpektuje rozdielnosť názorov a 

osobností. Je zdvorilý, riadi sa zásadou :" budem sa k druhému správal' tak, ako by som chcel, aby 

sa k danej situácii správal ten druhý ku mne ". 

6. Zásada objektívnosti, otvorenosti a nestrannosti  

Hlavný kontrolór obce koná a rozhoduje objektívne, nezaujato, nestranne, apoliticky na základe 

riadne a objektívne zisteného skutkového stavu veci. Jeho postoje a konanie sú politicky 

nezávislé. Je potrebné, aby bol nezávislý vo vzťahu ku kontrolovanému subjektu. Výsledky 

vykonanej kontroly sú vždy pravdivé a preukázateľné. Svoje rozhodnutia riadne zdôvodní, je však 

oprávnený odmietnuť poskytnutie tých informácií, ktorých poskytnutie zakazuje zákon.  

7. Zásada lojálnosti 

Chápe lojalitu voči obyvateľom, zastupiteľstvu, starostovi obce ako súčasť kultúry, ako formu 

svojej spolupatričnosti. Ide najmä o jeho kladný, prípadne neutrálny, postoj čo vylučuje neustále 

sťažovanie sa, kritizovanie a ohováranie. Hlavný kontrolór neposkytuje a vedome nešíri 

nepravdivé, alebo zavádzajúce informácie súvisiace s vykonávaním funkcie vo verejnom záujme, 

ktoré by mohli poškodiť povesť obce, starostu, alebo ostatných zamestnancov, naopak svojím 

správaním a vystupovaním prispieva k šíreniu dobrého mena obce navonok. Aj v osobnom živote 

sa vyhýba takému správaniu a konaniu, ktoré by mohlo znížiť dôveru verejnosti v nestrannosť, 

spravodlivosť a efektívnosť obecnej samosprávy a tak poškodiť svoje dobré meno  alebo dobré 

meno obce. 

 

Článok 3 

 Konflikt záujmov 

Hlavný kontrolór obce koná vždy vo verejnom záujme a je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo 

viesť ku konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami, jemu blízkych osôb, alebo iných fyzických 

osôb a právnických osôb. Osobný záujem zahŕňa akúkoľvek výhodu pre neho, jeho rodinu, blízke 

osoby a právnické alebo fyzické osoby, s ktorými mal alebo má obchodné, politické alebo priateľské 

vzťahy a ktorý by mohol vplývať na nestranný výkon jeho funkcie. Nezúčastňuje sa na činnostiach, 

ktoré spočívajú v takej politickej, alebo inej verejnej angažovanosti, ktorá by narúšala dôveru 

verejnosti v nestranný výkon jeho povinnosti. Koná apoliticky a podporuje výkon svojich kompetencií. 

Vyhýba sa súkromnoprávnym aktivitám z ktorých by mohol získať neoprávnený prospech vďaka 

interným informáciám ku ktorým sa dostal v priebehu plnenia povinností a ktoré nie sú všeobecne 

prístupné verejnosti. Dodržiava služobné tajomstvo. 



Článok 4  

Dary a iné výhody 

Hlavný kontrolór obce nevyžaduje ani neprijíma dary, pozornosti ani iné výhody, ktoré by mohli 

reálne a hoci aj zdanlivo ovplyvniť jeho rozhodovanie pri výkone kontroly a profesionálny prístup vo 

veci, alebo ktoré by bolo možné považovať za odmenu za vypracovanie kladného stanoviska 

z vykonanej kontroly, alebo odmenu za výkon jeho funkcie.  

 

Článok 5 

 Zneužitie svojho postavenia 

Hlavný kontrolór obce počas výkonu svojej funkcie vo verejnom záujme a ani po jej skončení 

nezneužíva výhody plynúce z jeho postavenia ani informácie získané pri plnení úloh na získanie 

akéhokoľvek majetkového, či iného prospechu pre seba, v prospech blízkych osôb, alebo iných 

fyzických alebo právnických osôb. Nezneužíva svoje postavenie na vynucovanie si výhod, 

dosahovanie súkromného zisku alebo správania sa nad rámec jeho kompetencií. Nikdy nepripustí, 

aby sa v súvislosti s jeho postavením dostal do pozície, v ktorej je zaviazaný oplatiť preukázanú službu 

alebo výhodu, ktorá ho zbavuje nestrannosti, apolitickosti a objektívnosti v rozhodovaní. Hlavný 

kontrolór obce neuvádza vedome do omylu ani verejnosť, ani zastupiteľstvo, spolupracovníkov ani 

občanov. Nevyvoláva strach ale vytvára korektnú atmosféru. 

  

Článok 6  

Spoločné a záverečné ustanovenia 

Etický kódex, ako interná smernica obce a hlavného kontrolóra je záväzný dokument. Starosta obce 

a hlavný kontrolór obce prispieva k uplatňovaniu zásad Etického kódexu a k efektívnejšiemu výkonu 

obecnej samosprávy. Hlavnou úlohou pre etiku je zabezpečenie integrity - bezúhonnosti, poctivosti, 

čestnosti a nestrannosti v rozhodovaní s cieľom predchádzať korupcii a zneužívania úradnej moci.  

Etický kódex je pre verejnosť prístupný k nahliadnutiu na obecnom úrade a zverejnený na webovej 

stránke obce.  Etický kódex nadobúda platnosť dňom jeho podpísania starostom obce. 

 

V Kvačanoch 01.01.2022 


