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MATERIÁL č. 69/2017 
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konaného dňa 16. 12. 2017 o 14:30 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

 

Názov materiálu 

 

Návrh etických kódexov 

 

Dôvod predloženia materiálu 

Iniciatívny materiál 

 

Materiál spracoval a predkladá 

 

Ing. Mária Jankovičová, MBA 

starostka obce Bellova Ves 

 

Materiál obsahuje 

 

1. Dôvodová správa 

2. Návrh uznesenia  

3. Návrh etického kódexu starostky obce Bellova 

Ves 

4. Návrh etického kódexu poslanca Obecného 

zastupiteľstva obce Bellova Ves 

 

Materiál má/nemá dopad  na rozpočet 

obce 

 

nemá dopad na rozpočet obce 

 

Materiál predložený na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva dňa/k bodu č. 

 

16. 12. 2017 

k bodu č. 4 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

 

Uznesenie č. ......../OZ/2017 zo dňa 16. 12. 2017 

 

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

k návrhu etických kódexov 

Materiál sa predkladá na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves (ďalej 

len „obecné zastupiteľstvo“)  ako iniciatívny. 

Predložený materiál č. 69/2017 nemá dopad na rozpočet obce na rok 2017. 

 

Predložené návrhy  etických kódexov volených predstaviteľov samosprávy, t. j. návrh 

etického kódexu starostky obce Bellova Ves a návrh etického kódexu poslancov Obecného 

zastupiteľstva obce Bellova Ves (ďalej len „etické kódexy“) sú zovšeobecnením hodnôt, 

princípov a pravidiel správania, ktorými sa riadi počas výkonu svojej funkcie každý volený 

predstaviteľ samosprávy.  

Etické kódexy sú vyjadrením potreby zadefinovania žiaduceho konania  

a uplatňovania etických princípov voleného predstaviteľa samosprávy, ktorými sú najmä  

dôvera a dôveryhodnosť volených predstaviteľov samosprávy s dôrazom na poslanie 

samosprávy ako služby občanom, neprestajne a trvalo smerujúcej k zvýšeniu kvality 

a rozsahu poskytovaných služieb. 

Cieľom etických kódexov je zadefinovať základné etické princípy a štandardy 

správania, ktorých dodržiavanie sa vyžaduje od volených predstaviteľov samosprávy a ktoré 

občania obce Bellova Ves od volených predstaviteľov samosprávy očakávajú pri plnení ich 

zákonných povinností vyplývajúcich z ich funkcie, ako aj informovať občanov o týchto 

etických princípoch  a štandardoch, aby mohli uplatňovať svoje právo očakávať takéto 

správanie od nimi volených predstaviteľov samosprávy. 

Prijatím etických kódexov deklarujú volení predstavitelia, vôľu stanoviť základné 

pravidlá správania sa starostky a poslanca v rôznych situáciách, resp. v rôznych oblastiach, 

s ktorými sa môžu stretnúť počas výkonu svojho mandátu.  

 

Navrhujeme obecnému zastupiteľstvu predložené návrhy etických kódexov schváliť  

a prijať uznesenie obecného zastupiteľstva v predloženom znení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 69/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 4 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 16. 12. 2017 o 14:30 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 2 návrhu programu zasadnutia: 

Návrh etických kódexov 

 

Uznesenie č. ........../OZ/2017 zo dňa 16. 12. 2017  

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

Návrh starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA na schválenie 

Etického kódexu starostky obce Bellova Ves a Etického kódexu poslanca Obecného 

zastupiteľstva obce Bellova Ves. 

B. Schvaľuje/neschvaľuje 

V zmysle predloženého návrhu: 

1. Etický kódex starostky obce Bellova Ves v predloženom znení, 

2. Etický kódex poslanca Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

v predloženom znení. 

C. Žiada 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA zabezpečiť zverejnenie 

schválených etických kódexov na webovom sídle obce www.bellovaves.sk. 

   Z: v texte   T: do 14 dní  

(uvedie sa v prípade schválenia) 

 

 

 

 

 

Návrh uznesenia môže byť doplnený (prípade pozmenený) v zmysle záverov z diskusie poslancov 

obecného zastupiteľstva vo veci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bellovaves.sk/

