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Táto protikorupčná doložka predstavuje zásady a princípy protikorupčného správania v súlade s politikou 

spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. Doložka vyjadruje záväzok zmluvnej strany dodržiavať 

a správať sa v súlade s protikorupčnými pravidlami spoločnosti OLO a.s. 

Zmluvné strany sa zaväzujú konať v súlade s protikorupčnými pravidlami spoločnosti OLO a.s. tak, že vykonajú 

všetky opatrenia k tomu, aby sa nedopustili oni a ani nikto z ich zamestnancov či zástupcov akejkoľvek formy 

korupčného konania, najmä konania, ktoré by mohlo byť vnímané ako trestný čin prijímania úplatku, 

podplácania, nepriamej korupcie alebo iného obdobného trestného činu podľa zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný 

zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“).  

• Zmluvné ́strany sa zaväzujú, že neposkytnú, neponúknu, ani nesľúbia úplatok inému, alebo pre iného 
v súvislosti s podnikaním svojím alebo iného. 

• Zmluvné strany sa rovnako zaväzujú, že úplatok neprijmú, nebudú žiadať, ani si ho nedajú sľúbiť, či už 
pre seba, alebo pre iného v súvislosti s podnikaním svojím alebo iného.  

• Zmluvné strany nebudú ani u svojich obchodných partneroch a/alebo subdodávateľoch tolerovať 
akúkoľvek formu korupcie alebo uplácania.  

• Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú v konflikte záujmov voči spoločnosti. 

• Zmluvné strany sa zaväzujú že sa vyvarujú akémukoľvek konaniu, ktoré by spočívalo v získaní výhod z 
obchodného partnerstva v súvislosti s príslušnou transakciou, projektom, činnosťou alebo vzťahom. 

• Zmluvné strany sa zaväzujú že nebudú ovplyvňovať rozhodnutia pracovníkov spoločnosti OLO a.s.  
poskytovaním finančných a nefinančných darov, alebo iných osobných výhod, ktoré by mohli viesť 
k postaveniu pracovníka, ktorým by bol zaviazaný odplatiť partnerovi preukázanú službu. 

Úplatkom sa pritom rozumie vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny 
nárok.  

Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa zdržia každého konania, ktoré síce nenapĺňa skutkovú podstatu vyššie 
uvedených trestných činov, ale  môže byť posúdené ako neetické alebo v konflikte záujmov. 

Oznámenie podozrenia na korupčné či neetické konanie 

Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade akéhokoľvek podozrenia na korupčné, neetické konanie či konflikt 

záujmov toto nebudú tolerovať a neodkladne to oznámia organizácii prostredníctvom :  

a) Elektronická adresa: uplatkarstvo@olo.sk 
b) Korešpondenčná adresa: OLO a.s., Ivanská cesta 22, 82104 Bratislava 

 

Ochrana oznamovateľa 

Organizácia sa zaväzuje, že nikto nebude vystavený postihu ani znevýhodneniu za to, že nahlási podozrenie na 

korupčné alebo neetické konanie, či konflikt záujmov. 

 
Spoločnosť OLO a.s. je v prípade úplatkárstva oprávnená ukončiť vzťah s obchodným partnerom, ktorý koná 
v záujme získania výhod z obchodného partnerstva v spojitosti s príslušnou transakciou, projektom, činnosťou 
alebo vzťahom odstúpením od zmluvy. 
 
 
Za OLO a.s.       Za  
 
V Bratislave  ..................................    V ...........................................  


