
Etické pravidlá a prevencia konfliktu záujmov pri prijímaní rozhodnutí o poskytnutí dotácie na 
rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave (ďalej len „hlavné mesto“) 
 

§ 1 
Všeobecné ustanovenia 

(1) V záujme realizácie dotačného programu „Rekonštrukcia verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v 
hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave“ (ďalej len „dotačný program“) a v súlade so „zásadami 
poskytovania dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave a niektorých opatrení na riešenie majetkovo nevysporiadaných pochôdznych 
terás“ zo dňa 28.09.2017, za účelom riešenia pri zachovaní najvyššieho stupňa transparentnosti, zodpovednosti 
a napĺňaní zásad dobrej správy, trvalo udržateľného rozvoja, a rovnosti príležitostí koná hlavné mesto tak, aby 
príležitosť získať podporu z dotačného programu bola rovnako otvorená všetkým oprávneným žiadateľom, a nie 
vymedzená, alebo čiastočne vymedzená pre uzavretú skupinu. 

(2) V záujme zachovania najvyšších etických princípov a pravidiel a  prevencie konfliktu záujmov prijalo hlavné mesto 
„Etické pravidlá a prevencia konfliktu záujmov pri prijímaní rozhodnutí o poskytnutí dotácie“ (ďalej len „Pravidlá“). 

(3) Všetky osoby, ktoré svojím postojom, konaním, rozhodovaním alebo nečinnosťou môžu ovplyvniť nezávislosť a 
nestrannosť rozhodovania o poskytnutí dotácie, musia konať v súlade s týmito pravidlami a svojím vedomím a 
svedomím tak, aby boli zachované najvyššie etické princípy a pravidlá. Týmito osobami sú najmä: 
a) zástupkyne a zástupcovia Generálneho investora Bratislavy, 
b) poslankyne a poslanci Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 
c) zástupkyňa a zástupca primátora hlavného mesta SR Bratislavy. 

(4) Žiadosti o dotáciu posudzuje komisia, ktorá je kreovaná primátorom a je poradným orgánom primátora (ďalej len 

„dotačná komisia“). Dotačnú komisiu budú tvoriť (i) poslanci a poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta (1 člen za poslanecký klub do 10 poslancov, 2 členovia za poslanecký klub nad 10 poslancov, t.j. aktuálne 

5 členov), (ii) zástupkyne a zástupcovia Generálneho investora Bratislavy (2 členovia), (iii) zamestnankyne a 

zamestnanci Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy (1 člen za každú príslušnú dotknutú sekciu Magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislavy). 

§ 2 
Podmienky získania podpory formou dotácie 

(1) Príležitosť získať podporu musí byť rovnako otvorená všetkým subjektom spĺňajúcim stanovené kritériá výzvy v 
rámci dotácie, a nie vymedzená, alebo čiastočne vymedzená pre uzavretú skupinu. Základným princípom 
dotačnej komisie je preto deklarácia každého skutočného a/alebo potenciálneho konfliktu záujmov. 

(2) Všetky informácie o projektoch sú dôverné a nesmú byť zverejnené pred ich realizáciou. 

(3) Členovia a členky dotačnej komisie musia dbať o dobré meno hlavného mesta SR Bratislavy. 

(4) Členovia a členky dotačnej komisie pred každým zasadnutím dotačnej komisie deklarujú písomným čestným 
vyhlásením, že vo vzťahu k uchádzačovi o dotáciu nemajú konflikt záujmov. 

§ 3 
Princíp transparentnosti 

(1) Transparentnosť a rovnosť podmienok, princíp otvorenosti sa presadzuje aj v dotačnom procese a to tak, aby 
metódy a pravidlá poskytnutia dotácie boli objektívne, transparentné, v súlade s platnými právnymi predpismi, a 
aby potenciálni uchádzači o dotáciu mali rovnaké podmienky pri podanej žiadosti o dotáciu. 

§ 4 
Definícia konfliktu záujmov 

(1) Členovia/členky dotačnej komisie nesmú byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadneho 
zo žiadateľov, spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom, nesmú byť zamestnancom žiadneho zo 
žiadateľov, ani členom/členkou záujmového združenia alebo organizácie, ktorá je žiadateľom, čo preukážu 
doložením čestného vyhlásenia pri kreovaní dotačnej komisie.  

 

 

 



§5 
Typy konfliktu záujmov 

(1) Skutočný konflikt záujmov: pod skutočným konfliktom záujmov sa rozumie vecný záujem v projektoch 
podporovaných v rámci dotačného programu alebo rodinný vzťah alebo vzťah blízkych osôb s organizáciou, o 
ktorej sa rozhoduje, najmä, nie však výlučne: 

a) ak člen/členka dotačnej komisie nemôže zostať nezaujatý a objektívny pri posudzovaní predloženého 
projektu, pretože sa rozhoduje medzi verejným záujmom presadzovaným hlavným mestom a jeho/jej 
osobným záujmom, 

b) ak člen/členka dotačnej komisie alebo jeho/jej príbuzný, blízky priateľ, obchodný spoločník má 
finančný záujem na udelení dotácie alebo uzavretí zmluvy, 

c) ak člen/členka dotačnej komisie alebo jeho príbuzný, blízky priateľ, obchodný spoločník má obchodnú 
spoluúčasť so žiadateľom o dotáciu alebo je jeho potenciálnym kontraktačným partnerom, alebo sa 
dostane do iných konfliktov súvisiacich s lojálnosťou voči hlavnému mestu, ktoré môžu ovplyvniť 
rozhodovanie dotačnej komisie. Platí to aj v tom prípade, keď nejde o osobný finančný prospech 
člena/členku dotačnej komisie z príslušnej dotácie. 

(2) Potenciálny konflikt záujmov: zahŕňa všetky situácie a okolnosti, kedy členovia dotačnej komisie podporujú 
navzájom svoje osobné záujmy, a to i napriek tomu, že nejde o skutočný konflikt záujmov.  

(3) Členovia a členky dotačnej komisie aj ďalších stupňov posudzovania žiadostí sa zaväzujú konať v súlade s 
etickým kódexom, čo potvrdzujú svojim podpisom na čestnom vyhlásení o prevencii konfliktu záujmov a 
dodržiavaní etických pravidiel. 

§ 6 
Postup v prípade zistenia konfliktu záujmov 

(1) Ak dôjde ku konfliktu záujmov, postupuje sa nasledovne: 
a) v prípade priamej zainteresovanosti/zaujatosti, t. j. skutočného konfliktu záujmov, je člen/členka dotačnej 

komisie vylúčený/á z diskusie o projekte a hlasovania, a na jeho/jej miesto musí prísť náhradník pri 
rešpektovaní zloženia dotačnej komisie v súlade s § 1 ods. 4 etických pravidiel; 

b) v prípade nepriamej zainteresovanosti/zaujatosti, t. j. potenciálneho konfliktu záujmov, člen/členka 
dotačnej komisie oznámi svoj postoj komisii, ktorá rozhodne hlasovaním o jeho účasti na diskusii 
a hlasovaní o projekte, prípadne o jeho výmene pri rešpektovaní zloženia dotačnej komisie v súlade s § 
1 ods. 4 etických pravidiel. 

(2) V prípade, že konflikt záujmov nebude možné vyriešiť postupom ustanoveným v § 6, primátor bezodkladne vylúči 
dotknutú osobu z realizácie dotačného programu. 

§ 7 
Účinnosť 

(1) Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť 14.01.2021  

 
 
 
 
 
 
 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Ing. arch. Matúš Vallo 

primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 


