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Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves na svojom zasadnutí dňa 23.11.2018 schválilo 

uznesením obecného zastupiteľstva č. 50/U-OZ/2018 tento 

 

Etický kódex poslancov  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

 

Preambula 

My, poslanci Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves, ako volení predstavitelia 

samosprávy, uvedomujúc si vzájomné súvislosti medzi ekonomický, etickým a politickým 

prostredím, s cieľom získať pri výkone funkcie poslanca obecného zastupiteľstva dôveru 

širokej verejnosti, ako aj zamestnancov obce Bellova Ves voči samospráve a neustále ju 

posilňovať prostredníctvom jej otvorenosti a transparentnosti, sa hlásime k tomuto etickému 

kódexu, čo potvrdzujeme svojim hlasovaním o jeho schválení a podpisom.  

Zároveň svojim podpisom čestne vyhlasujeme, že sa počas výkonu svojho mandátu 

poslanca Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves budeme riadiť všetkými ustanoveniami 

toho etického kódexu. 

I. časť 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV 

Čl. 1 

Základné ustanovenia 

1. Etický kódex poslancov Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves (ďalej len „etický 

kódex“) je zovšeobecnením hodnôt, princípov a pravidiel správania, ktorými sa riadi 

počas výkonu svojej funkcie volený predstaviteľ samosprávy, a to poslanec  Obecného 

zastupiteľstva obce Bellova Ves (ďalej len „poslanec“). 

2. Etický kódex je vyjadrením potreby zadefinovania žiaduceho konania  a uplatňovania 

etických princípov volených predstaviteľov, a to poslancov obecného zastupiteľstva, 

ktorými sú najmä dôvera a dôveryhodnosť týchto volených predstaviteľov samosprávy 

s dôrazom na poslanie samosprávy ako služby občanom, neprestajne a trvalo 

smerujúcej k zvýšeniu kvality a rozsahu poskytovania služieb. 

3. Cieľom etického kódexu je zadefinovať základné etické princípy a štandardy 

správania, ktorých dodržiavanie sa vyžaduje od poslancov obecného zastupiteľstva 

a ktoré občania obce Bellova Ves od volených predstaviteľov samosprávy očakávajú 

pri plnení ich zákonných povinností vyplývajúcich z funkcie poslanca obecného 

zastupiteľstva, ako aj informovať občanov o týchto štandardoch, aby mohli uplatňovať 

svoje právo očakávať takéto správanie od nimi volených predstaviteľov samosprávy. 
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Čl. 2 

Vymedzenie pojmov 

1. Pod pojmom volený predstaviteľ sa pre účely tohto etického kódexu  rozumie 

poslanec obecného zastupiteľstva, ktorý získal mandát vo voľbách do orgánov 

samosprávy obcí od obyvateľov obce Bellova Ves. 

2. Pod pojmom funkcia sa pre účely tohto etického kódexu  rozumie výkon funkcie 

poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý poslanec získal priamymi voľbami do 

orgánov samosprávy obcí od obyvateľov obce Bellova Ves a všetky úlohy, funkcie 

a činnosti, ktoré vykonáva volený predstaviteľ z titulu svojej funkcie. 

3. Pod pojmom obecný úrad sa pre účely tohto etického kódexu rozumie Obecný úrad 

obce Bellova Ves. 

4. Pod pojmom zamestnanec obce sa pre účely tohto etického kódexu rozumie 

zamestnanec obce Bellova Ves vykonávajúcu pracovnú činnosť na obecnom úrade, 

resp. zamestnanec pracujúci na obecnom úrade. 

5. Pod pojmom verejný záujem sa pre účely tohto etického kódexu rozumie taký záujem, 

ktorý prináša majetkový prospech alebo iných prospech všetkým občanom alebo 

mnohým občanom.  

6. Pod pojmom osobný záujem sa pre účely tohto etického kódexu rozumie taký záujem, 

ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech poslancovi, jemu blízkym 

osobám, iným jednotlivcom, skupinám jednotlivcov, prípadne politickej strane alebo 

hnutiu, ktorého je reprezentantom. 

 

II. časť 

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY 

Čl. 3 

Prvenstvo práva a verejného záujmu 

1. Poslanec vykonáva svoju funkciu vždy v súlade so sľubom poslanca,
1
 zákonom SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Ústavou 

Slovenskej republiky, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

a etickými princípmi zakotvenými v tomto etickom kódexe, ktoré študuje, ctí 

a zachováva ich. 

                                                           
1
 V zmysle § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, poslanec skladá 

sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné 

právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa 

svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“  
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2. Poslanec je pri výkone svojej funkcie povinný presadzovať a chrániť verejný záujem 

a nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom. Koná vždy so 

zreteľom na záujmy občanov obce Bellova Ves a zdržiava sa akéhokoľvek konania, 

ktoré by ohrozilo dôveryhodnosť jeho mandátu a samosprávy. 

3. Poslanec si váži hodnotu služieb poskytovaných samosprávou, a preto sa za každých 

okolností správa tak, aby vystupoval dôstojne a ako osoba, na ktorú sa obracia 

verejnosť s dôverou. 

4. Poslanec sa za výkon svojej funkcie zodpovedá všetkým obyvateľom obce Bellova 

Ves, vrátane tých, ktorí ho nevolili. 

 

Čl. 4 

Etické princípy 

1. Poslanec si plní svoje povinnosti vyplývajúce z funkcie poslanca a vykonáva svoje 

práva s rozvahou a pre verejné dobro. K rozhodovaniu pristupuje starostlivo 

zodpovedne a nestranne, pričom zohľadňuje všetky dostupné informácie týkajúce sa 

danej veci a s ochotou zodpovedať sa za svoje rozhodnutia a konanie. 

2. Poslanec sa správa tak, aby bola chránená a zvyšovaná dôvera verejnosti a viera 

v efektívnosť samosprávy. 

3. Svojim správaním poslanec zachováva a upevňuje dôveru a vieru verejnosti 

v poctivosť, nestrannosť a účinnosť výkonu funkcie poslanca a verejnej správy. 

4. Poslanec nezneužíva svoju funkciu a privilégia mandátu na dosiahnutie svojich 

osobných záujmov. Správa sa čestne, to znamená, že sa zdržiava takého správania, 

konania a rozhodnutí, ktoré by priamo alebo nepriamo zvýhodňovali jeho, jeho 

blízkych, iných jednotlivcov, skupiny jednotlivcov, prípadne politickú stranu alebo 

hnutie, ktorého je reprezentantom s cieľom získať priamy alebo nepriamy prospech. 

5. Poslanec priznáva akýkoľvek osobný záujem v obecných záležitostiach a zdržiava sa 

účasti v akýchkoľvek diskusiách alebo vyjadreniach k stanoviskám vo veciach, 

v ktorých má osobný záujem. 

6. Pri výkone svojich rozhodovacích právomocí sa poslanec rozhoduje objektívne            

a výlučne na základe objektívne zistených skutočností, v súlade so zákonom a bez 

osobnej predpojatosti alebo predsudkov. 

7. Poslanec odmieta všetky osobné dary alebo výhody, a to najmä od osôb alebo skupín 

požadujúcich niečo od obce Bellova Ves, ako protislužbu za poskytnuté dary alebo iné 

výhody,  ktorých cieľom je ovplyvniť jeho rozhodovanie.  
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8. Poslanec nevykonáva nič, čo by mohlo viesť k tomu, aby verejné finančné prostriedky 

alebo iné verejné aktíva obce Bellova Ves boli zneužité alebo použité na priame alebo 

nepriame osobné účely. 

9. Pri výkone svojej funkcie rešpektuje poslanec nezávislosť, prípadne politickú 

príslušnosť, právomocí a výsady iných volených predstaviteľov samosprávy, 

starostky, poslancov a zamestnancov obce, nepožaduje od nich úkony, ktoré by mu 

prinášali priame alebo nepriame osobné zisky alebo výhody. 

10. V rámci otvorenosti poslanec ochotne odpovedá na otázky zo strany ostatných 

poslancov, starostu alebo verejnosti (občanov) v súvislosti s výkonom svojej funkcie 

a je pripravený podrobne uviesť všetky skutočnosti, ktoré ho k rozhodnutiu viedli 

a preukázať, ako prijaté rozhodnutie korešponduje s príslušnými právnymi predpismi 

a zákonmi.  

11. Poslanec nezverejňuje a nezneužíva informácie, ktoré sú dôverné alebo sa týkajú 

súkromného života iných osôb. 

12. Pri hlasovaní sa poslanec riadi podľa toho, či navrhované riešenie, resp. návrh je vo 

verejnom záujme, a teda spravodlivé, objektívne a pre obec Bellova Ves (ďalej len 

„obec“) prospešné, nie podľa toho, kto dané riešenie, resp. návrh navrhol  alebo komu 

návrh prospeje.  Nevyhýba sa svojej zodpovednosti tým, že sa zdrží hlasovania alebo 

sa ho účelovo nezúčastní. 

13. Poslanec sa správa  primerane svojej funkcii poslanca a reprezentanta obce.                       

Na verejnosti, zasadnutiach obecného zastupiteľstva, ako aj iných zasadnutiach či 

rokovaniach vystupuje poslanec kultivovane a so znalosťou veci, o ktorej hovorí, 

tolerantne, zásadovo a objektívne. 

14. Poslanec vykonáva svoje funkcie v súlade s prirodzeným mravným poriadkom hľadiac 

na všeobecné dobro. Zmyslom pre zodpovednosť dáva príklad ostatným občanom 

a obyvateľom obce. 

15. Poslanec pracuje na svojom charaktere tak, aby vo všetkých svojich súkromných 

a verejných vzťahoch a vystupovaniach bol dôveryhodný, slušný, tolerantný, 

spravodlivý, objektívny, zásadový a rešpektovaný. 

16. Interné problémy samosprávy sa poslanec snaží riešiť zavčasu, spravodlivo, diskrétne 

a so zainteresovanými osobami.  

17. Poslanec pri výkone svojej funkcie nikoho nediskriminuje ani neznevýhodňuje 

z dôvodu pohlavia, farby pleti, náboženstva, veku, národnosti alebo politickej 

príslušnosti. 
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III. časť 

VÝKON FUNKCIE POSLANCA 

Čl. 5 

Konflikt záujmov 

1. Pri výkone svojej funkcie, resp. svojich funkcií, rozhoduje poslanec vždy so zreteľom 

na obecný a verejný záujem, dobro obce i spoločnosti. Získané informácie nevyužíva 

ako nástroj pre získanie osobného prospechu alebo pre prospech svojich blízkych, 

iných jednotlivcov, skupiny jednotlivcov, prípadne politickú stranu, ktorého                         

je reprezentantom, ani ich nepoužíva na ujmu inej osoby alebo skupiny osôb.  

2. Poslanec dbá na to, aby jeho rozhodovanie neovplyvňovalo priamo alebo nepriamo 

osobný záujem jeho, jeho blízkych, iných jednotlivcov, skupiny  jednotlivcov, 

prípadne politickú stranu alebo hnutie, ktorého je reprezentantom. 

3. Ak má poslanec priamy alebo nepriamy osobný záujem vo veciach, ktoré sú 

predmetom rokovania orgánov obce,
2
 oznámi túto skutočnosť tomuto orgánu ešte pred 

tým, než sa o nich začne rokovať a hlasovať. Zdrží sa diskusie a nezúčastní                         

sa hlasovania vo veci. 

4. Poslanec sa zaväzuje spraviť všetko pre elimináciu konfliktu záujmov najmä pri 

nakladaní s majetkom obce a hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami. 

 

Čl. 6 

Nezlučiteľnosť funkcií 

Poslanec dodržiava všetky platné zákony a nariadenia, ktoré súvisia s obmedzením 

vykonávať iné mandáty alebo funkcie.
3
 Zároveň sa zdrží vykonávania takých funkcií, 

ktoré by nepriaznivo mohli ovplyvňovať výkon jeho poslaneckého mandátu ako voleného 

predstaviteľa. 

Čl. 7 

Dary a zákaz korupcie 

1. Pri výkone funkcie sa poslanec zdržiava akéhokoľvek konania, ktoré je zákonom 

definované ako korupčné alebo nelegálne.  Ak sa o takom konaní dozvie, bezodkladne 

oznámi túto skutočnosť príslušným orgánom činným v trestnom konaní.  

                                                           
2
 V zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, orgánmi obce 

sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
3
 V zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je funkcia 

poslanca nezlučiteľná s funkciou „starostu, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, štatutárneho orgánu 

rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, podľa osobitného 

zákona.“ 
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2. Z titulu svojej funkcie, poslanec nesmie žiadať či  prijímať dary, navádzať iného na 

poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie 

a s cieľom osobného obohatenia, jeho príbuzných alebo organizácie či osoby, 

s ktorými má, či mal spoločné obchodné alebo politické záujmy, a to zo žiadnych 

zdrojov, ani z tých, ktoré by sa mohli objaviť z dôvodu fungovania jeho funkcie alebo 

môžu ovplyvniť alebo vzbudiť zdanie ovplyvnenia jeho nestrannosti pri výkone 

funkcie. To sa nevzťahuje na dary poskytované zvyčajne pri výkone verejnej funkcie 

alebo dary poskytované na základe zákona. 

3. Poslanec sa zaväzuje všetky dary alebo finančné prostriedky získané pre obec na 

oficiálnych podujatiach registrovať v osobitnom registri na obecnom úrade a používať 

ich výhradne ako verejné zdroje a pre verejné účely. 

 

Čl. 8 

Zneužitie funkcie voleného predstaviteľa 

1. Poslanec v rámci kontrolnej činnosti dohliada na čerpanie rozpočtu obce a  rozhoduje 

o použití finančných prostriedkov a majetku obce tak, aby bola dodržaná finančná 

disciplína, ktorá garantuje riadenie verejných finančných zdrojov a majetku obce 

v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami a zásadne v prospech verejného záujmu.  

2. Poslanec sa zdržiava akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť k priamemu alebo 

nepriamemu zneužívaniu finančných prostriedkov alebo majetku obce pre jeho osobné 

záujmy, záujmy jeho blízkych, iných jednotlivcov, skupiny jednotlivcov, prípadne 

politickú stranu alebo hnutie, ktorého je  reprezentantom. 

3. Poslanec pri výkone svojej funkcie nikdy nezneužíva svoju funkciu, právomocí z nej 

vyplývajúce a informácie, ktoré získal pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti 

s výkonom funkcie pre získanie osobného prospechu, prospechu svojich blízkych, 

iných jednotlivcov alebo skupiny jednotlivcov, prípadne politickú stranu alebo hnutie, 

ktorého je reprezentantom. 

4. Poslanec sa pri výkone svojej funkcie neposudzuje činnosť ostatných poslancov           

a iných osôb s predsudkami alebo s osobnej zaujatosti, nikoho nediskriminuje ani 

neznevýhodňuje z dôvodu pohlavia, farby pleti, náboženstva, veku, národnosti 

a politickej príslušnosti. 

5. Počas vykonávania mandátu, poslanec neprijíma žiadne opatrenia ani rozhodnutia 

a nedáva osobné sľuby, ktoré by ho zvýhodňovali v osobnom alebo profesionálnom 

živote počas, ale aj po skončení výkonu mandátu poslanca alebo zvýhodňovali jeho 

blízkych, iných jednotlivcov alebo skupiny jednotlivcov, prípadne politickú stranu 

alebo hnutie, ktorého je reprezentantom. 
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Čl. 9 

Kontrola 

1. Poslanec nebráni vykonaniu kontroly alebo kontrolného opatrenia, poskytuje orgánu 

externej alebo internej kontroly pravdivé a všetky informácie, ktorými disponuje alebo 

ktoré orgán kontroly požaduje alebo považuje za dôležité. 

2. Poslanec v rámci svojich kompetencií vykonáva kontrolnú činnosť dodržiavania 

príslušných všeobecne záväzných nariadení obce a zabezpečuje, aby nakladanie 

s finančnými prostriedkami a majetkom obce bolo v súlade s platnými právnymi 

predpismi a prebiehalo transparentne. 

3. Poslanec podporuje demokratickú kontrolu formou verejného prístupu k informáciám, 

hlavne k rozpočtovým a administratívnym dokumentom obce. 

 

IV. časť 

VZŤAHY S VEREJNOSŤOU 

Čl. 10 

Zverejňovanie rozhodnutí a informácií 

1. Poslanec sa za výkon svojho mandátu zodpovedá všetkým obyvateľom obce Bellova 

Ves, vrátane tých, ktorí ho nevolili. 

2. Poslanec je vždy pripravený zodpovedať sa občanom, vysvetľovať opodstatnenosť 

a oprávnenosť každého svojho rozhodnutia a preukázať, že je v súlade s verejným 

záujmom. Na požiadanie vysvetlí a zdôvodní akékoľvek svoje rozhodnutie, ako aj 

dôvod svojho hlasovania v konkrétnych veciach, ktoré prijal  v súvislosti s plnením 

funkcie poslanca.  

3. Poslanec nezatajuje žiadne informácie alebo úkony, pokiaľ mu to neukladá zákon. 

4. Poslanec sa zdržiava takého konania, ktoré by bránilo zverejňovaniu informácií, 

pokiaľ nie je zákonom stanovené ich utajenie. K zverejňovaniu informácií o činnosti 

starostu, obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, ale aj činnosti obecného úradu 

pristupuje zodpovedne a aktívne. 

5. Poslanec podporuje všetky opatrenia, ktoré posilnia otvorenosť a transparentnosť pri 

výkone jeho právomocí, pri poskytovaní služieb občanom, pri činnosti obecného 

zastupiteľstva alebo pri fungovaní  obecného úradu. 
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Čl. 11 

Spolupráca s médiami 

1. Poslanec v záujme napĺňať právo občanov na informácie a za účelom obojstrannej 

komunikácie, ktorej cieľom je udržiavať dostatočnú hladinu informovanosti otvorene 

a v plnom rozsahu zodpovedá dopyty zástupcov médií, ktoré sa týkajú činnosti 

obecného zastupiteľstva a jeho orgánov,
4
 činnosti rozpočtových a príspevkových 

organizácií, iných právnických osôb a zariadení zriadených obcou alebo činnosti 

v súvislosti s výkonom jeho funkcie. 

2. Poslanec poskytuje všetky požadované informácie s výnimkou tých, ktoré sú zákonom 

definované ako utajované a s ohľadom na zákon o ochrane osobných údajov.
5
 

3. Poslanec nie je povinný poskytnúť médiám informácie o svojom súkromí,  súkromí 

iných poslancov alebo súkromí starostu či zamestnancov obce Bellova Ves. 

 

V. časť 

VZŤAHY K ZAMESTNANCOM OBCE 

Čl. 12 

Prijímanie a hodnotenie zamestnancov obce 

1. Pri prijímaní a menovaní zamestnancov obce, poslanec, ak je tohto procesu účastný,  

postupuje výlučne s princípmi profesionálnych schopností a zručností a na základe 

potrieb obecného úradu. Personálne rozhodnutia sú založené na odbornosti a nie na 

konexiách alebo na základe politickej príslušnosti. 

2. Plnenie pracovných úloh a dodržiavanie etických princípov správania zamestnancov 

obce, poslanec, ak je tohto procesu účastný, posudzuje bez predsudkov a zaujatosti, 

objektívne, transparentne a v súlade s platnou legislatívou. Prijaté rozhodnutia v tejto 

súvislosti je poslanec pripravený vysvetliť a zdôvodniť.  

 

Čl. 13 

Rešpektovanie úloh zamestnancov verejnej správy 

                                                           
4
 V zmysle § 11 ods. 4 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je 

obecnému zastupiteľstvu vyhradené zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať im 

náplň práce. Orgánmi obecného zastupiteľstva sú komisie obecného zastupiteľstva, ako stále alebo dočasné 

poradné, iniciatívne a kontrolné orgány; obecná rada, ako iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán obecného 

zastupiteľstva a iné. 
5
 Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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1. Poslanec pri výkone svojej funkcie rešpektuje úlohy, povinnosti a odbornosť 

zamestnancov obce a bez zaujatosti im poskytuje údaje alebo potrebné informácie 

v súlade s ich postavením a funkciou v obecnom úrade. 

2. Poslanec za žiadnych okolností nevyžaduje a nenabáda zamestnancov obce, aby 

zanedbávali alebo obchádzali svoje povinnosti, zákony a platné nariadenia s cieľom 

poskytnutia priameho alebo nepriameho prospechu sebe, svojim blízkym, iným 

jednotlivcom, skupinám jednotlivcov, prípadne politickej strane alebo hnutiu ktorého 

je reprezentantom. 

3. Poslanec podporuje každé opatrenie, ktoré vedie k zvýšeniu efektívnosti a flexibilnosti 

fungovania zamestnancov obce a uplatňuje princípy ich pozitívnej motivácie. 

4. Nominovanie, výkony a správanie sa zamestnancov obce posudzuje poslanec bez 

predsudkov a zaujatosti, transparentne, objektívne a v súlade s platnou legislatívou. 

 

VI. časť 

VOLEBNÁ KAMPAŇ 

Čl. 14 

Pravidlá upravujúce volebnú kampaň 

1. Poslanec nepoužíva počas výkonu svojej funkcie obecné finančné prostriedky ani 

majetok obce v prospech volebnej kampane svojej, iného kandidáta, politickej strany 

alebo hnutia alebo na politickú reklamu s výnimkou nájmu nebytových obecných 

priestorov za úhradu za účelom propagácie svojho volebného programu a stretnutia 

s občanmi/voličmi. 

2. Poslanec počas výkonu svojej funkcie nenúti žiadnym spôsobom občanov, 

zamestnancov obce ani iných volených predstaviteľov samosprávy hlasovať inak, ako 

podľa vlastného svedomia, vedomia a rozhodnutia.  

3. Poslanec sa zdržiava takého konania, ktorým by získaval hlasy voličov ohováraním 

alebo znevažovaním iných kandidátov alebo uvádzaním nepravdivých informácií          

o iných kandidátoch, využívaním násilia alebo vyhrážania, navádzaním na porušenie 

volebných pravidiel, prípadne prísľubom finančných prostriedkov, darov alebo iných 

výhod či zvýhodnenia pri výkone svojej budúcej funkcie. 
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VII. časť 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Čl. 15 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Poslanec sa stotožňuje s princípmi tohto etického kódexu, vyzdvihuje a podporuje 

tieto princípy osobným príkladom a pri výkone svojej funkcie sa bude riadiť jeho 

ustanoveniami. 

2. Poslanec sa v záujme kvalifikovaných rozhodnutí neustále vzdeláva, získava zdroje 

nových informácií a komunikuje s predstaviteľmi inými samospráv za účelom 

spolupráce medzi samosprávami a výmeny skúseností. 

3. Poslanec sa angažuje za budovanie, rozvoj a posilňovanie samosprávneho systému ako 

základu demokraticky usporiadanej spoločnosti. 

4. Tento etický kódex je súčasťou sústavy interných normatívnych aktov obce Bellova 

Ves a riadnym dokumentom Obecného úradu obce Bellova Ves. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto etického kódexu je Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie 

poslancov. 

6. Tento etický kódex bude zverejnený na webovom sídle obce www.bellovaves.sk. 

7. Tento etický kódex bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bellova 

Ves dňa 23.11.2018 uznesením č. 50/U-OZ/2018 a nadobúda účinnosť dňom 

schválenia. 

 

 

Bellova Ves dňa 25. septembra 2017 

 

Ing. Mária Jankovičová, MBA 

         starostka obce 

 

Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie poslancov 

 

 

 

http://www.bellovaves.sk/
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Príloha č. 1 

Etického kódexu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves zo dňa 25.09.2017  

schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č. 50/U-OZ/2018. 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

poslancov Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

volebné obdobie: r. ......................... 

 

 

 

My, poslanci Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

 

 

čestne vyhlasujeme, 

 

 

že sa počas výkonu mandátu poslanca  Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves budeme 

riadiť všetkými ustanoveniami Etického kódexu poslancov Obecného zastupiteľstva obce 

Bellova Ves zo dňa ...... schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č. ....../OZ/........ 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

(poslanci uvedení v abecednom poradí) 

 

.....................................................     ..................................................... 

 

poslanec obecného zastupiteľstva     poslanec obecného zastupiteľstva 

 

 

 

.....................................................     ..................................................... 

 

poslanec obecného zastupiteľstva     poslanec obecného zastupiteľstva 

 

 

 

    ..................................................... 

              

poslanec obecného zastupiteľstva 

 


