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KATASTRÁLNY ÚRAD  NITRE                      

Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 

 

ETICKÝ KÓDEX 

verejného obstarávania  

 

1. Etický kódex verejného obstarávania je internou smernicou Katastrálneho úradu 

v Nitre.   

2. Vzťahuje sa na zamestnancov Katastrálneho úradu v Nitre, ktorí sú účastníkmi 

procesu verejného obstarávania , vrátane členov komisií verejného obstarávania. 

3. Základnými hodnotami, ktoré má každý zúčastnený v procese verejného obstarávania 

sú transparentnosť, nediskriminácia, rovnaké zaobchádzanie, hospodárnosť 

a efektívnosť. 

4. Katastrálny úrad v Nitre aplikuje pri verejnom obstarávaní také metódy, ktoré zaručia 

korektnú a otvorenú súťaž v súlade so zákonom NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

5. Súťažné podklady sú formulované  zrozumiteľne a jednoznačne a to tak, aby bol 

dodržaný princíp rovnosti šancí a rovnakých podmienok na predloženie súťažných 

návrhov uchádzačov bez možnosti ich diskriminácie.  

6. Hodnotiace kritéria sú stanovené čo najobjektívnejšie, aby bolo zabezpečené 

objektívne a profesionálne rozhodovanie členov hodnotiacej komisie.  

7. Člen komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov nemôže byť zaujatý vo 

vzťahu k uchádzačom v súťaži, nesmie byť ani osobou mu blízkou, členom 

štatutárneho orgánu uchádzača alebo spoločníkom právnickej osoby, ktorá je 

uchádzačom. Po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov čestne vyhlási, že nenastali 

skutočnosti, pre ktoré by nemohol byť členom tejto komisie. Prípadné zmeny 

bezodkladne písomne oznámi štatutárnemu zástupcovi obstarávateľa, ktorý následne 

vymenuje iného zamestnanca za člena komisie.  

8. Katastrálny úrad v Nitre transparentne zverejňuje informácie o verejnom obstarávaní 

na svojej webovej stránke. Taktiež v súlade so zákonom NR SR č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov zverejňuje oznámenia týkajúce sa vyhláseného verejného obstarávania vo 

vestníku verejného obstarávania vrátane oznámení o uzatvorení zmluvy. Uzatvorené 

zmluvy na základe výsledkov procesu verejného obstarávania, vrátane ich dodatkov 

súčasne zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv. 

9. Účastníci procesu verejného obstarávania sú povinní zachovávať mlčanlivosť počas 

celého procesu verejného obstarávania a počas trvania zmluvy. Zároveň sa rešpektuje 

právo verejnosti na prístup k informáciám v rozsahu danom príslušnými zákonmi.  



10. Účastníci procesu verejného obstarávania nevyužívajú výhody vyplývajúce z ich 

postavenia, ani informácie získané počas priebehu verejného obstarávania pre svoj 

osobný prospech. 

11. Účastníci procesu verejného obstarávania nevyžadujú ani neprijímajú dary, 

pozornosti, odmeny ani žiadne iné zvýhodnenia, ktoré by mohli narušiť profesionálny 

prístup alebo ovplyvniť rozhodovanie v procese verejného obstarávania.  

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Koiš 

       prednosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


