
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
 

Dňa: 14.05.2020               bod: 15.  

 

 

15. Návrh na doplnenie Etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy Mesta Pezinok 

a Etického kódexu zamestnanca mesta Pezinok a zamestnancov organizácií a podnikov 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok 

 

PREDKLADÁ:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok   

SPRACOVAL: Mgr. Martina Sameková, právnik MsÚ v Pezinku 

 

Stanovisko mestskej rady: Uznesenie MsR č. 2-47/2020 zo dňa 05.05.2020: MsR odporúča schváliť 

doplnenie článku IX. Splnomocnenec pre etiku Etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy 

Mesta Pezinok v znení „V čase neprítomnosti hlavného kontrolóra funkciu splnomocnenca pre etiku 

zastáva referent Útvaru hlavného kontrolóra.“ a Etického kódexu zamestnanca mesta Pezinok 

a zamestnancov organizácií a podnikov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok v znení „V čase 

neprítomnosti hlavného kontrolóra funkciu splnomocnenca pre etiku zastáva referent Útvaru hlavného 

kontrolóra.“ (hlasovanie: za 5, proti: 0, zdržal sa: 1, abs.: 1) 

 

  

UZNESENIE MsZ č. 1- ....../2020 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

 

a) schvaľuje 

 

doplnenie článku IX. Splnomocnenec pre etiku Etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy 

Mesta Pezinok v znení „V čase neprítomnosti hlavného kontrolóra funkciu splnomocnenca pre etiku 

zastáva referent Útvaru hlavného kontrolóra.“ 

 

b) schvaľuje 

 

doplnenie článku IX. Splnomocnenec pre etiku Etického kódexu zamestnanca mesta Pezinok 

a zamestnancov organizácií a podnikov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok v znení „V čase 

neprítomnosti hlavného kontrolóra funkciu splnomocnenca pre etiku zastáva referent Útvaru hlavného 

kontrolóra.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) bez pripomienok 

(b) s týmito pripomienkami 

 



 

Dôvodová správa  

 

Podľa článku IX. bod 1 Etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy Mesta Pezinok 

splnomocnenec pre etiku dbá na nestranný a nezávislý výkon samosprávy v súlade s verejným 

záujmom. 

Podľa článku IX. bod 2 Etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy Mesta Pezinok funkciu 

splnomocnenca pre etiku zastáva hlavný kontrolór. 

 

Podľa článku IX. bod 1 Etického kódexu zamestnanca mesta Pezinok a zamestnancov organizácií 

a podnikov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok funkciu splnomocnenca pre etiku zastáva 

hlavný kontrolór. 

Podľa článku IX. bod 2 Etického kódexu zamestnanca mesta Pezinok a zamestnancov organizácií 

a podnikov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok splnomocnenec pre etiku dbá na nestranný 

a nezávislý výkon samosprávy v súlade s verejným záujmom. 

 

V článku IX. Etických kódexov je ustanovené, že funkciu splnomocnenca pre etiku zastáva hlavný 

kontrolór. Hlavnej kontrolórke Mesta Pezinok bol doručený podnet občana na voleného predstaviteľa 

samosprávy Mesta Pezinok. Z dôvodu materskej dovolenky hlavnej kontrolórky Mesta Pezinok a 

potreby vybavenia podnetu občana navrhujeme upraviť článok IX. Etických kódexov tak, aby funkciu 

splnomocnenca pre etiku v čase neprítomnosti hlavného kontrolóra zastával referent Útvaru hlavného 

kontrolóra. 

 

Po schválení predloženého návrhu sa upraví článok IX. Etických kódexov dodatkom k nim.  

 

V položke príprava sú uložené podklady: 

 

01. Etický kódex zamestnanca mesta Pezinok a zamestnancov organizácií a podnikov 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok 

02. Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy Mesta Pezinok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


