
   
 Ú R A D N Ý     V E S T N Í K 

 
                                               Obce  Báčsky  Petrovec 
 
 
Číslo:  1                                    Báčsky Petrovec                                  Ročné predplatné 
Ročník: XLV                          10. februára 2008                                 4.400,00.- dinárov 
 
 

O    B    S    A   H 
 
 

I.  ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
 1. - Uznesenie o miestnych spoločenstvách na území Obce Báčsky Petrovec, 
 
 2. - Uznesenie o zakladaní Rady pre rovnoprávnosť pohlaví, 
 
 3. - Rozhodnutie o utvorení odbornej Komisie pre vypracovanie Ročného  
 programu ochrany, úpravy a používania poľnohospodárskych pozemkov 
 v Obci Báčsky Petrovec, 
 
 4. - Rozhodnutie o voľbe členov Rady pre rovnoprávnosť pohlaví, 
 
 5. - Rozhodnutie o uvoľnení členov Správnej rady Predškolskej ustanovizne 
 Včielka Báčsky Petrovec, 
 
 6. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Správnej rady Predškolskej ustanovizne 
 Včielka Báčsky Petrovec, 
 
 

II. PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 

 7. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k cenám komunálnych služieb VKP 
 Progres, Báčsky Petrovec, 
 
 8. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k cenám komunálnych služieb s.r.o. 
 Gloakvalis, Gložany, 
 
 9. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k cenám komunálnych služieb s.r.o. 
 Gloakvalis, Gložany, 
 
10. - Rozhodnutie o používaní prostriedkov stálej rozpočtovej rezervy,  



11. - Rozhodnutie o používaní prostriedkov stálej rozpočtovej rezervy, 
 
12. - Rozhodnutie o používaní prostriedkov stálej rozpočtovej rezervy, 
 
 

III. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 

 
13. - Rokovací poriadok Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     1.  
 Podľa článku 72 odsek 1 Zákona o lokálnej samospráve (Službeni glasnik RS, 
č.129/2007), článku 34 bod 7 a článku 119 odsek 1 Štatútu Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.   11/2008), Zhromaždenie obce Báčsky 
Petrovec na VIII.  zasadnutí, ktoré sa konalo 30.01.2009, v y n i e s l o  
 
 

U  Z  N  E  S E  N  I E 
O  MIESTNYCH  SPOLOČENSTVÁCH  NA ÚZEMÍ  

OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 

 I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 1 
 
 Týmto uznesením sa reguluje otázka vzniku (územie, pre ktoré vzniká) a zániku 
miestnych spoločenstiev na území Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: obec), práce, 
ktoré koná miestne spoločenstvo, prostriedky pre prácu miestnych spoločenstiev, 
organizácií a prácu orgánov miestnych spoločenstiev a iné otázky dôležité pre prácu 
miestnych spoločenstiev (v ďalšom texte: miestne  spoločenstvo).  
 

Článok 2 
 
 Miestne spoločenstvá vznikajú za účelom uspokojenia potrieb a záujmov 
lokálneho obyvateľstva v osadách obce.  
 

Článok 3 
 
 Miestne  spoločenstvá sú záujmové, nestranícke spoločenstvá občanov a ich 
združení.  

Článok 4 
 
 Za účelom uspokojovania potrieb a záujmov občanov v osadách obce vznikajú:  

1. Miestne spoločenstvo Báčsky Petrovec, pre územie osady Báčsky Petrovec, so 
sídlom Obce Báčsky Petrovec; 

2. Miestne spoločenstvo Gložany, pre územie osady Hložany a vidiek v Rite; 
3. Miestne spoločenstvo Kulpín,  pre územie  osady Kulpín a 
4. Miestne spoločenstvo Maglić, pre územie osady Maglić.  

 
 
 II.  VZNIK, ZÁNIK A  ZMENA ÚZEMIA MIESTNYCH          
       SPOLOČENSTIEV 
 

Článok 5 
 

 Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: Zhromaždenie obce) 
rozhoduje, s predbežne zadováženou mienkou občanov, o vzniku nových miestnych 
spoločenstiev, územia, pre ktoré vzniká nové miestne spoločenstvo a zániku miestnych 
spoločenstiev na území obce.  



 Mienka občanov z predošlého odseku sa získava prostredníctvom ich priameho 
vyjadrovania sa o území, na ktoré sa návrh vzťahuje. 
 
 O otázkach z odseku 1 tohto článku Zhromaždenie obce rozhoduje väčšinou 
hlasov z celkového počtu výborníkov.  
 

Článok 6 
 
 Miestne spoločenstvá vznikajú pre územia, ktoré predstavujú územný a funkčný 
celok, na ktorých existuje vzájomná spätosť občanov v každodennom živote a možnosť  
priameho dohovárania sa a rozhodovania o uskutočnení ich spoločných záujmov 
a potrieb. 

Článok 7 
 
 Návrh na vznik nového miestneho spoločenstva, zmenu účelu a zrušenie 
existujúceho miestneho spoločenstva, s adekvátnym odôvodnením, môžu podať: Obecná 
rada, najmenej ¼ výborníkov Zhromaždenia obce, rada miestneho  spoločenstva 
a občania prostredníctvom občianskej iniciatívy, ktorú svojím podpisom podporí 
najmenej 30 % voličov z územia miestneho spoločenstva, na ktorom sa pohýna iniciatíva 
a ktorí sú zapísaní do voličského zoznamu na základe posledne zverejneného rozhodnutia 
o uzavretí voličského zoznamu pre voľbu výborníkov Zhromaždenia obce.  
 

Článok 8 
 

 Miestne spoločenstvo má status právnickej osoby, v rámci práv a povinností 
určených zákonom, štatútom obce a týmto uznesením. 
 

Článok 9 
 

 Miestne spoločenstvo má svoj štatút.  
 Štatútom miestneho spoločenstva v súlade so štatútom obce a týmto uznesením 
určujú sa: práce, ktoré koná, práva a povinnosti miestneho spoločenstva, organizácia, 
spôsob voľby rady  miestneho spoločenstva, jej  oprávnenia a zodpovednosti, otázky, 
o ktorých občania rozhodujú osobným vyjadrovaní sa a spôsob osobného vyjadrovania 
sa,  obsah a spôsob prípravy a vynesenia programov a plánov práce a rozvoja miestneho 
spoločenstva, spôsob vynesenia a zmeny štatútu miestneho spoločenstva, spôsob 
rozhodovania a iné otázky dôležité pre prácu miestneho spoločenstva.  
 Štatút miestneho spoločenstva vynáša  rada miestneho spoločenstva, väčšinou 
hlasov z celkového počtu členov rady.  
 Štatút miestneho spoločenstva musí byť zladený so štatútom obce a týmto 
uznesením.  
 Súhlas k štatútu miestneho spoločenstva poskytuje Zhromaždenie obce.  
 

Článok 10 
 

 Miestne spoločenstvo má svoj majetok, ktorý tvoria: hnuteľné a nehnuteľné veci, 
peňažné prostriedky, ako i práva a záväzky.  
 Rady miestnych spoločenstiev sú povinné s majetkom z odseku 1 tohto článku 
nakladať v súlade so zákonom, týmto uznesením a štatútom miestneho spoločenstva.  
 



Článok 11 
 
 Miestne spoločenstvo má svoju pečiatku, ktorej tvar a obsah sú určené štatútom 
miestneho spoločenstva.  
  
 
 III. PRÁCE MIESTNEHO SPOČENSTVA 

 
Článok 12 

 
 V miestnom spoločenstve občania priamo alebo prostredníctvom orgánov 
miestneho spoločenstva:  

- iniciujú a posudzujú komunálne otázky a úpravu osady a  v  tom zmysle 
uskutočňujú spoluprácu s verejnými podnikmi; 

- posudzujú uspokojovanie určitých potrieb občanov v oblasti zdravotníctva, 
vzdelávania, kultúry, športu a v iných oblastiach v priamom záujme občanov; 

- iniciujú podnikanie opatrení na zachovanie a ochranu kultúrnych statkov 
a ochranu a zveľadenie životného prostredia; 

- iniciujú podnikanie opatrení v príslušných inštitúciách s cieľom poskytnúť pomoc 
osobám v stave sociálnych potrieb (osobitná starostlivosť o deti a občanov 
rozličných sociálnych skupín); 

- iniciujú podnikanie opatrení ochrany statkov vo všeobecnom záujme,  zachovania 
verejného poriadku a pokoja; 

- iniciujú podnikanie opatrení v prípade živelných alebo iných pohrôm a utvára 
podmienky pre ich odstránenie; 

- iniciujú a organizujú uvádzanie samozdanenia, uskutočnenie referenda 
a občianskej iniciatívy v súlade so zákonom; 

- konajú aj iné práce určené štatútom miestneho spoločenstva v súlade s týmto 
uznesením.  

Článok 13 
 
 Uznesením Zhromaždenia obce môže sa všetkým alebo jednotlivým miestnym 
spoločenstvám poveriť vykonávanie určitých prác z pôsobnosti obce, so zabezpečením 
pre to potrebných prostriedkov.  
 Určité práce z pôsobnosti Obecnej správy obce môžu sa vykonať v miestnych 
spoločenstvách. Spôsob a miesto vykonávania prác určuje predseda obce na návrh 
náčelníka Obecnej správy obce.  
 

Článok 14 
  
 Osady môžu mať svoje sviatky, ktoré sa určujú štatútom miestneho spoločenstva.  
 Osady si môžu určiť aj svoje symboly (erb a vlajku), pričom súhlas k nim 
poskytuje Zhromaždenie obce.  
 

Článok 15 
 
 Miestne spoločenstvá môžu navzájom spolupracovať s cieľom uskutočňovať 
svoje programy rozvoja, uspokojovať určité potreby v spoločnom záujme a riešiť iné 
otázky na podklade dobrovoľnosti, vzájomnosti a solidarity.  

 



 IV.  PROSTRIEDKY PRE PRÁCU MIESTNEHO SPOLOČENSTVA 
 

Článok 16 
 
 Prostriedky pre prácu miestneho spoločenstva sa zabezpečujú z:  

1. prostriedkov zabezpečených z rozpočtu obce,  
2. prostriedkov, ktoré občania zabezpečujú samozdanením,  
3. donácií,  
4. príjmov, ktoré miestne spoločenstvo zabezpečuje svojou aktivitou (úhrady za 

služby, prenajímanie podnikateľských priestorov a pod.).  
 
 Prostriedky, ktoré obec prenáša miestnemu spoločenstvu, zabezpečujú sa 
v rozpočte obce, osobitne pre každé miestne spoločenstvo podľa účelov: 

1. prostriedky pre vykonávanie prác, ktoré sú poverené miestnemu spoločenstvu; 
2. prostriedky pre spolufinancovanie programu výstavby komunálnej infraštruktúry, 

v ktorom účinkujú občania. 
Článok 17 

 
 Miestne spoločenstvo používa prostriedky pre prácu v súlade so svojím 
finančným plánom, na ktorý súhlas poskytuje Zhromaždenie obce.  
 Konečné vyúčtovanie všetkých prostriedkov miestneho spoločenstva koná sa 
záverečným účtom, v súlade so zákonom.  
 

Článok 18 
 

 Kontrolu nakladania prostriedkami miestneho spoločenstva konajú občania na 
zhromaždeniach, orgány spravovania miestneho spoločenstva a iné orgány kontroly 
a dozoru v súlade so zákonom.  

Článok 19 
 
 Rada miestneho spoločenstva je záväzná Zhromaždeniu obce raz ročne, 
najneskoršie do 31. marca za predošlý rok podať správu o svojej práci a finančnom 
hospodárení.  
 Na žiadosť  Zhromaždenia obce správa o práci a finančnom hospodárení 
miestneho spoločenstva sa môže podávať aj častejšie.  
 
 
 V.  ORGANIZOVANIE A ROZHODOVANIE V MIESTNOM  
       SPOLOČENSTVE 
 

Článok 20 
 

 Občania v miestnom spoločenstve rozhodujú:  
- prostredníctvom zvolených predstaviteľov rady miestneho spoločenstva, 
- na zhromaždeniach občanov, 
- prostredníctvom referenda,  
- občianskou iniciatívou. 

 
 Formu a spôsob rozhodovania o jednotlivých otázkach v záujme občanov 
v miestnom spoločenstve reguluje štatút miestneho spoločenstva. 



 
 

Rada miestneho spoločenstva 

Článok 21 
 
 V miestnom spoločenstve utvára sa rada miestneho spoločenstva. 
 Voľby do rady miestneho spoločenstva vypisuje predseda Zhromaždenia obce 
najneskoršie 30 dní pred vypršaním mandátu členov  miestneho spoločenstva, ktorým 
mandát plynie.  
 Odo dňa vypisovania volieb po deň konania volieb nemôže uplynúť menej ako 45 
a viacej ako 90 dní.  
 Uznesením o vypisovaní volieb určuje sa deň konania volieb a deň, keď začnú 
plynúť lehoty na výkon volebných úkonov.  
 Voľby členov rady miestneho spoločenstva konajú sa v súlade s platnými 
zákonnými ustanoveniami, ktoré sa uplatňujú pri voľbe výborníkov Zhromaždenia obce.  
 

Článok 22 
 
 Voľby do rady miestneho spoločenstva koná volebná komisia (v ďalšom texte: 
komisia) pozostávajúca z piatich členov, ktorú na návrh rady miestneho spoločenstva 
vymenúva Zhromaždenie obce.  
 Komisia z odseku 1 tohto článku koná všetky práce určené Zákonom o lokálnych 
voľbách.  

Článok 23 
 

 Právo navrhovať kandidátov na členov rady miestneho spoločenstva majú občania 
z územia miestneho spoločenstva s volebným právom  na tom území.  
 Každý občan môže podporiť návrh iba na jedného kandidáta. 
 Navrhovaním kandidáta na člena rady miestneho spoločenstva koná sa na tlačive 
predpísanom zo strany komisie.  
 Každého kandidáta na člena rady miestneho spoločenstva svojimi podpismi musia 
podporiť najmenej 20 občania.    
 

Článok 24 
 
 Návrhy kandidátov do rady miestneho spoločenstva doručujú sa komisii z článku 
22 tohto uznesenia a musia obsahovať tieto údaje:  

1. meno a priezvisko kandidáta, povolenie, rodné číslo a adresu bydliska kandidáta, 
2. údaje o občanoch, ktorí podporujú kandidatúru kandidáta (meno a priezvisko, 

rodné číslo, adresa bydliska) s vlastnoručným podpisom občana.  
      Návrhy kandidátov doručujú sa komisii najneskoršie 15 dní pred dňom určeným pre  
konanie volieb členov rady miestneho spoločenstva. 
 

Článok 25 
 
 Komisia je povinná najneskoršie v lehote 5 dní po vypršaní lehoty na navrhovanie 
kandidátov zostaviť a ustáliť kandidátnu listinu na voľbu členov rady miestneho 
spoločenstva, kde vnesie všetkých kandidátov, ktorí sú navrhnutí v súlade 
s ustanoveniami tohto uznesenia 
 Poradie kandidátov na listine určuje sa podľa azbuky priezvisk a mien.  



 Volebná komisia má záväzok verejne prezentovať kandidátnu listinu na 
oznamovacej tabuli miestneho spoločenstva najneskoršie v nasledujúci deň po jej ustálení 
a najneskoršie 10 dní pred dňom konania volieb.  
 

Článok 26 
 
 V závislosti od veľkosti miestneho spoločenstva, rada miestneho spoločenstva 
počíta 7 až 15 členov, ktorí sa volia na obdobie štyroch rokov.  
 Členov rady miestneho spoločenstva volia občania priamym tajným hlasovaním 
na základe všeobecného a rovnakého volebného práva.  
 Každý plnoletý občan s volebným právom a bydliskom na území miestneho 
spoločenstva má právo voliť a byť volený do rady miestneho spoločenstva.  
 Za členov rady miestneho spoločenstva sú zvolení tí kandidáti, ktorí získali 
najväčší počet hlasov občanov po počet členov, ktorý sa volí.  
 

Článok 27 
 
 Rada miestneho spoločenstva má predsedu a zástupcu predsedu, ktorí sa volia 
z členov rady na obdobie, na ktoré sa volí rada.  
 Za predsedu a zástupcu predsedu rady miestneho spoločenstva zvolení sú 
členovia, ktorí získali najväčší počet hlasov.  
 Predseda rady miestneho spoločenstva predstavuje radu a miestne spoločenstvo, 
organizuje prácu rady, zvoláva a predsedá jej zasadnutiam, stará sa o verejnosť práce, 
podpisuje aktá, ktoré vynáša rada, je príkazca za výkon finančného  plánu miestneho  
spoločenstva a koná iné práce, ktoré mu zverí rada.  
 Zástupca predsedu zastupuje predsedu rady v jeho neprítomnosti alebo 
znemožnenia. 
 

Článok 28 
 
 Rada miestneho spoločenstva: 

1. vynáša štatút miestneho spoločenstva a rozhoduje o jeho zmenách a doplnkoch; 
2. vynáša rokovací poriadok o svojej práci; 
3. vynáša programy a plány rozvoja miestneho spoločenstva, finančný plán 

a záverečný účet miestneho spoločenstva; 
4. vynáša uznesenie a iné normatívne aktá; 
5. pohýna iniciatívu na vynesenie nových  alebo zmenu jestvujúcich predpisov obce; 
6. rozhoduje o spôsobe používania a spravovania nehnuteľnosťami, nad ktorými má 

vlastnícke právo;  
7. vynáša uznesenie o osobnom vyjadrovaní sa občanov v rámci práv a povinností 

miestneho spoločenstva a o uskutočňovaní verejnej ankety; 
8. pohýna aktivity zhromaždenia občanov v plánovaní rozvoja, resp. iniciuje 

uvádzanie samozdanenia; 
9. koná dozor nad uskutočňovaním programu realizácie uvedeného samozdanenia; 
10. posudzuje správy o práci a aktivitách vo vykonávaní programov a plánov rozvoja 

miestneho spoločenstva a doručuje ich zhromaždeniu občanov; 
11. rozhoduje o zadĺžení sa miestneho spoločenstva; 
12. uskutočňuje spoluprácu s orgánmi obce a radami miestnych spoločenstiev 

z územia obce, keď ide o otázky v spoločnom záujme; 



13. utvára stále alebo občasné pracovné telesá – komisie a zmierovacie rady s cieľom  
pripraviť, posudzovať a riešiť otázky z príslušnosti miestneho spoločenstva 
a vymenúva ich členov; 

14. zabezpečuje podmienky pre vykonávanie povinností výborníkov Zhromaždenia 
obce; 

15. spolupracuje so združeniami občanov a mimovládnymi organizáciami, keď ide 
o otázky v záujme občanov miestneho spoločenstva; 

16.  stará sa o realizáciu uznesení a iných aktov Zhromaždenia obce, ktoré sa 
vzťahujú na miestne  spoločenstvá a podáva správu Zhromaždeniu obce o stave 
a problémoch vo vykonávaní poverených úloh obce; 

17. zabezpečuje podmienky pre zvolávanie a uskutočňovanie zhromaždení občanov 
a stará sa o realizáciu ich záverov a odporúčaní; 

18. volí predsedu a zástupcu predsedu rady miestneho spoločenstva; 
19. vynáša pravidlá o organizácii a systematizácii pracovných miest v miestnom 

spoločenstve; 
20. koná aj iné práce určené štatútom obce, uznesením Zhromaždenia obce a štatútom 

miestneho spoločenstva.  
 

Článok 29 
 
 Členstvo  v rade miestneho spoločenstva zaniká:  

1. demisiou, 
2. ak člen rady neoprávnene päťkrát za sebou nie je prítomný na zasadnutí rady 

miestneho spoločenstva; 
3. vynesením uznesenia o predčasných voľbách; 
4. v dôsledku bezpodmienečného odsúdenia na trest väzenia; 
5. v dôsledku úplnej alebo čiastočnej straty spôsobilosti na právne úkony; 
6. v dôsledku  zániku štátneho občianstva Republiky Srbsko; 
7. zmeny badliskas mimo územia miestneho spoločenstva; 
8. v prípade úmrtia.  
 

Článok 30 
 
 V prípadoch, keď členovi rady miestneho spoločenstva zanikne mandát pred 
dobou, na ktorú bol zvolený a na základe článku 29 tohto uznesenia (výjmuc prípadu 
z bodu 3 rovnakého článku), mandát člena v rade miestneho spoločenstva udeľuje sa 
ďalšiemu kandidátovi z kandidátnej listiny, ktorý na uskutočnených voľbách členov rady 
miestneho spoločenstva získal najväčší počet hlasov.  
 

Článok 31 
 
 Štatútom miestneho spoločenstva, rokovacím poriadkom rady miestneho 
spoločenstva, resp. inými aktami miestneho spoločenstva bližšie sa určuje spôsob voľby 
členov rady miestneho spoločenstva, zloženie a spôsob práce rady a iných telies 
miestneho spoločenstva, spôsob voľby a uvoľnenia predsedu, zástupcu  predsedu rady 
a tajomníka rady, iné otázky podstatné pre prácu rady a prácu miestneho spoločenstva.  
 

Článok 32 
 

 Práca rady miestneho spoločenstva je verejná. 



 Verejnosť práce rady miestneho spoločenstva sa zabezpečuje prostredníctvom 
verejných rozpráv na zhromaždení občanov, verejným uverejňovaním pozvaní a návrhov 
rokovacieho programu pre zasadnutia rady, zverejňovaním uznesení rady a iný adekvátny 
spôsob, v súlade so štatútom miestneho spoločenstva.  
 
 
 

Zhromaždenie občanov 

Článok 33 
 
 Zhromaždenie občanov posudzuje otázky v spoločnom záujme pre občanov 
miestneho spoločenstva, otázky z príslušnosti miestneho spoločenstva, základnej 
príslušnosti orgánov obce a iné otázky určené štatútom miestneho spoločenstva. 
 

Článok 34 
 
 Zhromaždenie občanov sa zvoláva pre osadu alebo časť osady (vidiek, ulicu...) 
 Zhromaždenie občanov zvoláva predseda rady miestneho spoločenstva na základe 
záveru tohto orgánu o zvolávaní zhromaždenia a ustaľovaní otázok, ktoré sa budú 
posudzovať na zhromaždení. 
 Zhromaždenie občanov posudzuje a navrhuje otázky z príslušnosti miestneho 
spoločenstva.  
 Zhromaždenie občanov môže zvolať aj predseda obce, predseda Zhromaždenia 
obce, najmenej 50 občanov s bydliskom na území, pre ktoré sa zvoláva zhromaždenie 
občanov a najmenej ¼ výborníkov Zhromaždenia obce, najneskoršie 8 dní pred dňom 
jeho uskutočnenia a o otázkach z príslušnosti obce.  
 Návrh na zvolávanie zhromaždenia občanov môže zaslať orgán obce príslušný pre 
rozhodovanie o otázkach, ktoré sa posudzujú na zhromaždení.  
 

Článok 35 
 
 Zhromaždenie občanov verejným hlasovaním, väčšinou hlasov prítomných, 
schvaľuje žiadosti a návrhy a zasiela ich rade miestnemu spoločenstva, Zhromaždeniu 
obce alebo jednotlivým orgánom alebo službám obce.  
 Rada miestneho spoločenstva, orgány a služby obce sú povinné v lehote 60 dní 
odo dňa konania zhromaždenia občanov posúdiť žiadosti a návrhy občanov, zaujať 
stanovisko o nich, resp. vyniesť zodpovedajúce uznesenie a opatrenie  a tom oboznámiť 
občanov.  

Článok 36 
 
 Zvolávanie, spôsob práce a uskutočnenie zhromaždenia, vynesenie uznesenia 
a ustálenie stanovísk na zhromaždeniach, upravuje sa štatútom miestneho spoločenstva 
a v súlade so štatútom obce a osobitným uznesením Zhromaždenia obce.  
 
 
 

R e f e r e n d u m  

Článok 37 
 
 Referendom v miestnom spoločenstve občania rozhodujú o otázkach, o ktorých 
rozhoduje Zhromaždenie obce a o otázkach, ktoré sú dôležité pre občanov miestneho 
spoločenstva alebo jeho časti. 



Článok 38 
 
 Referendum sa vypisuje pre územie jednej alebo viacej miestnych spoločenstiev, 
resp. pre časť miestneho spoločenstva.  
 

Článok 39 
 
 Rozhodnutie o vypisovaní referenda o otázkach z príslušnosti obce vynáša 
Zhromaždenie obce v súlade so zákonom a štatútom obce.  
 Referendum o otázkach zo svojej príslušnosti Zhromaždenie obce je povinné 
vypísať na návrh, ktorý podá najmenej 10 % voličov obce, orgány miestneho 
spoločenstva a orgány obce, na návrh určený zákonom a štatútom obce.  
 

Článok 40 
 

 Uznesenie o vypisovaní referenda obsahuje:  
- územie, pre ktoré sa referendum vypisuje; 
- otázky, o ktorých sa občania vyjadrujú; 
- dátum uskutočnenia referenda a 
- čas určený pre vyjadrovanie sa na referende.  
 

Článok 41 
 

 Referendum sa uskutočňuje  na spôsob a podľa postupu určeného zákonom 
a uznesením o vypisovaní referenda.  
 
 

Článok 42 
Občianska iniciatíva 

 
 Občania prostredníctvom občianskej iniciatívy navrhujú Zhromaždeniu obce 
vynesenia aktu, ktorým sa upraví určitá otázka z príslušnosti obce, zmenu štatútu obce 
alebo iných aktov a vypisovanie referenda v súlade so zákonom a štatútom obce.  
 Občianska iniciatíva je  pohnutá, ak je listina podpisovateľov občianskej 
iniciatívy zostavená v súlade so zákonom  a  ak ju  podpísalo najmenej 5 %  voličov 
obce, zapísaných do voličského zoznamu podľa posledne úradne zverejneného 
rozhodnutia o uzavretí voličského zoznamu pre voľbu výborníkov Zhromaždenia obce, 
ak zákonom nie je inak stanovené.  
 O návrhu z odseku 1 tohto článku zhromaždenie obce je povinné uskutočniť 
rozpravu a doručiť odpoveď občanom v lehote 60 dní odo dňa odovzdania návrhu.  
 
 
 VI.    VYKONANIE  ODBORNÝCH, ADMINISTRATÍVNO-         
                     TECHNICKÝCH A FINANČNÝCH PRÁC PRE POTREBY  
                     MIESTNEHO  SPOLOČENSTVA 
 

Článok 43 
 
 Odborné, administratívno-technické, finančné a iné práce miestne spoločenstvo 
koná prostredníctvom svojich služieb alebo poverením týchto prác inej organizácii alebo 
orgánu. 



 O potrebe a spôsobe vykonávaní týchto prác a o počte vykonávateľov rozhoduje 
rada miestneho spoločenstva v rámci disponovateľných prostriedkov potrebných pre 
realizáciu prác miestneho spoločenstva.  
 Aktom o systematizácii prác a pracovných úloh rada miestneho spoločenstva 
určuje práce, počet vykonávateľov a podmienky, ktoré musia spĺňať pre vykonávanie 
prác z odseku 1 tohto článku, pričom súhlas na počet vykonávateľov, ktorí vykonávajú 
práce z príslušnosti obce, ako i úhradu pre vykonávanie tých prác poskytuje Obecná rada 
obce.  
 Práva, záväzky a zodpovednosti robotníci služby miestneho spoločenstva 
uskutočňujú v súlade so Zákonom o pracovných pomeroch v štátnych orgánoch. 
 

Článok 44 
 

 Obecná správa v súlade so zákonom a svojou pôsobnosťou práce poskytuje 
nevyhnutnú odbornú pomoc miestnym spoločenstvám a ich orgánom.  
 

Článok 45 
 
 Zhromaždenie obce koná kontrolu vykonávania prác, ktoré svojimi uzneseniami 
zverilo miestnemu spoločenstvu v súlade s uplatnením Zákona o štátnej správe, ktorá sa 
vzťahuje na zverenie prác štátnej správy. 
 
 
 VII.  PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
 

Článok 46 
 

 Už utvorené miestne spoločenstvá a rady miestnych spoločenstiev, zvolené 
v súlade s predpismi, ktoré boli platné po nadobudnutie platnosti tohto uznesenia, 
pokračujú s prácou podľa ustanovení štatútu obce, týmto uznesením a jestvujúcimi 
aktami miestneho spoločenstva.  
 Ak sú ustanovenia jednotlivých aktov miestneho spoločenstva v rozpore so 
štatútom obce, resp. týmto uznesením, budú sa uplatňovať ustanovenia štatútu obce, resp. 
tohto uznesenia.  

Článok 47 
 
 Rady miestnych spoločenstiev sú povinné zladiť štatúty miestnych spoločenstiev 
s ustanoveniami tohto uznesenia, najneskoršie v lehote 60 dní odo dňa jeho uplatnenia. 
 

Článok 48 
 

 Realizáciu tohto uznesenia bude mať na starosti Obecná správa obce a doterajšie 
orgány miestnych spoločenstiev.  
 

Článok 49 
 

 Dňom uplatnenia tohto uznesenia stráca platnosť Uznesenie o miestnej 
samospráve (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.   8/2002).  
  



Článok 50 
 
 Toto uznesenie nadobúda platnosť ôsmym dňom po uverejnení v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-5/2009-02 
Dňa:   30. 01. 2009                              PREDSEDA 
Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 
  
                    Dr.  Ján Sabo,  v.r. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       2. 
 Podľa článku 58 odsek 5 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č. 11/2008), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na zasadnutí, ktoré sa 
konalo 05.02.2009, v y n i e s l o  
 

U Z N  E  S  E  N  I  E  
O ZAKLADANÍ RADY PRE ROVNOPRÁVNOSŤ POHLAVÍ 

 
Článok 1 

  
 Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec zakladá Radu pre rovnoprávnosť pohlaví (v 
ďalšom texte: rada), ktorá bude poskytovať iniciatívy v súvislosti so zveľadením 
postavenia žien v Obci Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: obec), posudzovať stratégie 
a akčné plány súvisiace s oblasťou rodovej rovnoprávnosti, iniciovať vypracovanie 
lokálnej stratégie ekonomického, politického a spoločenského posilnenia  postavenia žien 
v obci.  

Článok 2 
 
 Obec sa v rámci svojich príslušností stará o zveľadenie politiky dosiahnutia 
rovnoprávnosti pohlaví a podniká osobitné opatrenia za účelom odstránenia alebo 
zmiernenia diskriminácie a podstatne nerovnakého  postavenia žien a mužov a všetkých 
osôb, ktoré sa nachádzajú v takom postavení.  
 
 V uskutočňovaní týchto cieľov obec:  

- utvára priaznivú klímu a politickú vôľu pre dosiahnutie rovnoprávnosti pohlavia, 
- vedie politiku rovnakých možností s cieľom odstránenia nerovnoprávnosti alebo  

nerovnosti v postavení a právach žien a mužov, 
- pohýna a podporuje iniciatívy pre podnikanie opatrení, ktoré prispievajú 

k rovnoprávnosti pohlaví,  
- iniciuje a aktívne podporuje programy pre podnecovanie a uschopňovanie žien 

pre účasť vo verejnom a politickom živote obce. 
 

Článok 3 
 
 Rada pre rovnoprávnosť pohlaví:  
 

- dáva iniciatívu k zveľadeniu všeobecného postavenia žien v obci,  
- posudzuje stratégiu a akčné plány späté s oblasťou rodovej rovnoprávnosti,  
- iniciuje vypracovanie lokálnej stratégie ekonomického, politického 

a spoločenského posilnenia žien v obci,  
- pracuje na utváraní rodovo citlivej štatistiky obce,  
- pohýna iniciatívy a dáva smernice Zhromaždeniu obce, výkonným orgánom obce  

a Obecnej správe v zmysle odstránenia a zmiernenia diskriminácie na základe 
príslušnosti k pohlaviu,  

- ustaľuje návrhy a poskytuje mienky z hľadiska uskutočňovania rovnoprávnosti 
pohlaví, keď ide o aktá,  ktoré vynáša Zhromaždenie obce,   

- stará sa o kontinuované financovanie mechanizmu pre podnecovanie 
rovnoprávnosti pohlaví.  

Článok 4 
 
 V uskutočňovaní cieľov, pre ktoré je formovaná, Rada pre rovnoprávnosť 
pohlaví: 
 



- pracuje na silnení úlohy žien vo verejnom živote obce, 
- navrhuje opatrenia afirmačnej akcie v ochrane práv a záujmov žien v obci,  
- pracuje na znížení rizika v chudobe žien a mužov a rodovej rovnoprávnosti 

v ekonómii,  
- pracuje na znížení rodovej nerovnoprávnosti v gramotnosti a vzdelávaní, 
- utvára podmienky pre právnu a ekonomickú ochranu žien v obci, 
- zasadzuje sa za prevenciu a sankcionovanie rôznych tvarov násilia voči ženám, 
- spolupracuje s politickými, humanitárnymi, mimovládnymi a inými podobnými 

organizáciami v Obci Báčsky Petrovec.  
 

Článok 5 
 

 Rada má  7 členov, ktorých volí Zhromaždenie obce  na obdobie štyroch rokov. 
 Pri posudzovaní jednotlivých otázok zo svojej príslušnosti Rada na svoje 
zasadnutie môže pozvať aj predstaviteľov verejných podnikov, ustanovizní, organizácií 
a služieb, ktorých zakladateľ je obec, tiež predstaviteľov iných organizácií, ktoré sa 
zaoberajú problematikou, ktorú posudzuje rada.  
 Rada so svojimi iniciatívami a závermi záväzne zoznamuje Zhromaždenie, 
predsedu obce a Obecnú radu.  

Článok 6 
 
 Rada pracuje a rozhoduje o prácach zo svojej príslušnosti na zasadnutiach.  
 Ustanovenia Rokovacieho poriadku Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktoré  
sa vzťahujú na zvolávanie, spôsob práce a rozhodovanie na zasadnutiach pracovných 
telies Zhromaždenia obce, analógne sa uplatňuje i na Radu pre rovnoprávnosť pohlaví.  
 

Článok 7 
 
 Odborno-technické a administratívne práce pre Radu organizuje a za nich 
zodpovedá tajomník Zhromaždenia obce.  
 

Článok 8 
 

 Všetky podstatné mená v tomto uznesení, ktoré určujú názvy funkcií, profesií 
a titulov a sú napísané v mužskom rode, pokladajú sa za vyjadrené aj v ženskom rode.  

 
Článok 9 

 
 Toto uznesenie nadobúda platnosť ôsmym dňom odo dňa uverejnenia v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-6/2009-02 
Dňa:   05. 02. 2009                              PREDSEDA 
Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 
  
                    Dr.  Ján Sabo,  v.r. 

 



3. 
Podľa  článku 34 odsek 20 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 

Báčsky Petrovec, č. 11/2008) Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom zasadnutí, 
ktoré sa konalo 05. 02. 2009,  v y n i e s l o  
 
 

R  O Z  H  O D  N  U T  I  E 
 

o utvorení  odbornej Komisie  pre vypracovanie Ročného programu ochrany, 
úpravy a používania poľnohospodárskeho pozemku  

v Obci Báčsky Petrovec 
 
 

I. 
 
 Utvára sa odborná Komisia pre vypracovanie Ročného programu ochrany, úpravy 
a používania poľnohospodárskeho pozemku v Obci  Báčsky Petrovec v roku 2009 (v 
ďalšom texte: komisia).  
 

II.  
  
 Komisiu tvoria predseda  a  7 členovia, a  to:  
  
 predseda komisie: 
 
   1.   Ján Lomiansky  z Báčskeho Petrovca 
 
 členovia komisie: 
 
   1.   Milorad Jeličić  z Kulpína 
   2.   Katarína Rašetová z Báčskeho Petrovca 
   3.   Boško Bogunović z Maglića 
   4.   Viera Miškovicová z Hložian 
   5.   Anna Struhárová z Báčskeho Petrovca 
   6.   Pavel  Benka  z Báčskeho Petrovca 
   7.   Slavoljub  Ninković   z Báčskeho Petrovca. 
 
 

III. 
 
 Úloha  komisie je vypracovať návrh Ročného programu ochrany, úpravy 
a používania  poľnohospodárskeho pozemku, ktorým sa určuje  druh a objem  prác, ktoré 
treba vykonať v roku 2009, dynamika vykonávania prác a vkladanie prostriedkov, 
a najmä  zistiť údaje, ktoré sa vzťahujú na poľnohospodársky pozemok v štátnom 
vlastníctve v súlade s článkom 14 odsek 7 Zákona o poľnohospodárskom pozemku 
(Službeni glasnik Republike Srbije, číslo 62/2006) a zadovážiť mienku komisie z článku 
14 odsek 5 Zákona o poľnohospodárskom  pozemku.  
 

 



IV. 
 
 Komisia je povinná návrh Ročného programu z bodu III. tohto rozhodnutia 
vypracovať, zabezpečiť súhlas Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a 
vodohospodárstva a doručiť ho Zhromaždeniu obce na schválenie  do 15. marca 2009.  
 

V. 
 
 Prostriedky potrebné pre  prácu komisie   pripisujú sa na účet rozpočtu Obce 
Báčsky Petrovec na rok 2009. 
 
 

VI. 
 
  Toto rozhodnutie sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC  BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011- 4/2009-02 
Dňa: 05. 02. 2009 
Báčsky Petrovec      P R E D S E D A  
            ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                     Dr. Ján Sabo, v.r. 



       4. 
 Podľa článku 34 bod 20 a článku 58 odsek 2  Štatútu Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 11/2008), Zhromaždenie Obce Báčsky 
Petrovec na zasadnutí, ktoré sa konalo 05. 02. 2009, v y n i e s l o  
 

R  O Z  H  O D  N  U T  I E 
O VOĽBE ČLENOV RADY PRE ROVNOPRÁVNOSŤ POHLAVÍ 

 
I. 
 

 Rada pre rovnoprávnosť pohlaví má 7 členov, ktorí sa volia na obdobie štyroch 
rokov. 
 Do práce rady sa záväzne zapája predseda obce, člen Obecnej rady poverený pre 
otázky rodovej rovnoprávnosti, predstaviteľky Fóra žien z politických strán z územia 
obce, predsedníčky združenia žien z osád obce a predstaviteľky lokálnych médií.  

 
II. 

 
 Do Rady pre rovnoprávnosť pohlaví sa volia: 
 

1. MIRJANA KRAJINOVIĆOVÁ z Maglića, Ul. Sime Šolaje 7, predstaviteľka 
Miestneho spoločenstva Maglić, 

2. KATARÍNA ARŇAŠOVÁ  z Báčskeho Petrovca, Ul. Zmaj Jovina 7, 
predstaviteľka Spolku  petrovských žien, Báčsky Petrovec; 

3. TAŇA VARGOVÁ z Báčskeho Petrovca,  Ul.  Jána Labáta 9, predstaviteľka 
Fóra žien OO DS Báčsky Petrovec; 

4. VIERA MIŠKOVICOVÁ z Hložian, Ul.V.Viteza 18, predstaviteľka Obecnej 
rady Obce Báčsky Petrovec; 

5. JADRANKA MARČOKOVÁ z Báčskeho Petrovca, Ul. kosovská 10, 
výborníčka ZO Báčsky Petrovec; 

6. KATARÍNA ZORŇANOVÁ z Kulpína, Ul. I.L.Ribara 10, výborníčka ZO 
Báčsky Petrovec; 

7. ANNA MARJANOVIĆOVÁ z Maglića, Ul. M.Tita 37, predstaviteľka Fóra 
žien OO DS Báčsky Petrovec.  

 
III. 

 
 Toto  rozhodnutie nadobúda platnosť ôsmym dňom po uverejnení v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-1/2009-02 
Dňa:   05. 02. 2009                              PREDSEDA 
Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 
  
                    Dr.  Ján Sabo,  v.r. 



    5. 
Podľa článku 53 odsek 2 Zákona o základoch systému vzdelávania a výchovy 

(Službeni glasnik RS, č. 62/2003, 64/2003 – opr., 58/2004 a 62/2004 – opr.) a  článku 34   
bod 10 Štatútu Obce Báčsky  Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
11/2008), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 
05.02.2009,   v y n i e s l o 

 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
 

O  UVOĽNENÍ   ČLENOV  SPRÁVNEJ  RADY  
PREDŠKOLSKEJ  USTANOVIZNE VČIELKA BÁČSKY PETROVEC 

 
 

I. 
 
 Uvoľňujú  sa  z  funkcie  členov  Správnej rady  Predškolskej ustanovizne Včielka 
Báčsky Petrovec: 
 

1. JAROSLAV POPOVIĆ, 
2. ANNA MARJANOVIĆOVÁ, 
3. MILINA ZELENÁKOVÁ, 
4. TATIANA TURANOVÁ,  
5. VANJA HAŠKOVÁ, 
6. ANNA ČIPKÁROVÁ,  
7. KATARÍNA LAČOKOVÁ,  
8. VIERA PETRÁŠOVÁ a  
9. MONIKA ŠPROCHOVÁ. 

 
II. 

 
 Toto rozhodnutie nadobúda platnosť ôsmym dňom po uverejnení v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-2/2009-02 
Dňa:   05. 02. 2009                              PREDSEDA 
Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 
  
                    Dr.  Ján Sabo,  v.r. 

 
 



 
 

II. 
 
 
 Toto rozhodnutie sa  zverejní  v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo. 011-87/2007-02 
Dňa:  13. 11. 2007 
Báčsky Petrovec 
                          P R E D S E D A  
        ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
       Dipl.Ing. Juraj Červenák, v.r. 
 
 



    6. 
Podľa článku 53 odsek 2 Zákona o základoch systému vzdelávania a výchovy 

(Službeni glasnik RS, č. 62/2003, 64/2003 – opr., 58/2004 a 62/2004 – opr.) a  článku 34   
bod 10 Štatútu Obce Báčsky  Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
11/2008), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 
05.02.2009,   v y n i e s l o 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
O  VYMENOVANÍ  ČLENOV  SPRÁVNEJ  RADY  

PREDŠKOLSKEJ  USTANOVIZNE VČIELKA BÁČSKY PETROVEC 
 

I. 
 
 Správna rada Predškolskej ustanovizne Včielka Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: 
Správna rada Predškolskej ustanovizne) má deviatich členov, z ktorých po traja sú 
predstavitelia lokálnej samosprávy, predstavitelia rodičov a predstavitelia zamestnaných.  
 

II. 
 
 Do Správnej rady Predškolskej ustanovizne sa vymenúvajú:  
 

1. ANNA MARJANOVIĆOVÁ  z Maglića (predstaviteľka lokálnej samosprávy), 
2. MILINA ZELENÁKOVÁ z Kulpína (predstaviteľka lokálnej samosprávy), 
3. ANNA LEGÍŇOVÁ  z Báčskeho Petrovca (predstaviteľka lokálnej samosprávy), 
4. VERONIKA BALÁŽOVÁ z Báčskeho Petrovca (predstaviteľka rodičov), 
5. VANJA HAŠKOVÁ z Kulpína (predstaviteľka rodičov), 
6. DRAGAN BRDAR  z Maglića (predstaviteľ rodičov), 
7. VIERKA PETRÁŠOVÁ, vychovávateľka z Kulpína (predstaviteľka 

zamestnaných), 
8. KATARÍNA LAČOKOVÁ, vychovávateľka z Báčskeho Petrovca 

(predstaviteľka zamestnaných) a 
9. ANNA ČIPKÁROVÁ, vychovávateľka z Hložian (predstaviteľka 

zamestnaných). 
III. 

 
 Mandát členov Správnej rady Predškolskej ustanovizne trvá štyri roky. 

 
IV. 

 
 Toto rozhodnutie nadobúda platnosť ôsmym dňom po uverejnení v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
Číslo:  011-3/2009-02 
Dňa:   05. 02. 2009                              PREDSEDA 
Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 
  
                    Dr.  Ján Sabo,  v.r. 



    7. 
 Podľa  článku 79 odsek 1 bod 7 Štatútu Obce  Báčsky Petrovec (Úradný vestník 
Obce Báčsky  Petrovec, č. 11/2008), článku 9 Uznesenia o komunálnych činnostiach 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 3/98,  6/99, 6/2000, 10/2001, 4/2002, 5/2003, 
8/2003, 5/2006 a 6/2006), článku 7 odsek 2 Uznesenia o zakladaní Verejného podniku 
pre  komunálne a bytové úkony Progres (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.   2/90, 
5/95, 7/2004 a 5/2006) a záveru  Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec, číslo 016-5/118-
2008  z 15. decembra 2008, predseda Obce Báčsky Petrovec posudzoval UZNESENIE 
SPRÁVNEJ RADY VKP PROGRES, BÁČSKY PETROVEC za účelom poskytovania 
súhlasu k cenám komunálnych služieb, číslo 125-1/2008  z  5. decembra 2008 a návrh 
cien komunálnych služieb podľa Programu hospodárenia VKP Progres, Báčsky Petrovec 
za rok 2008 VKP Progres, Báčsky Petrovec, číslo 98-4/2008 z 15. decembra 2008 
a vyniesol nasledujúce 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E  
 

O POSKYTOVANÍ  SÚHLASU K CENÁM  KOMUNÁLNYCH  SLUŽIEB  
VKP  PROGRES  BÁČSKY PETROVEC 

 
 

I.  
 
 
 Poskytuje sa súhlas k návrhu cien komunálnych služieb VKP Progres Báčsky 
Petrovec pre nasledujúce služby: 
 
 
 DRUH  SLUŽIEB         CENA S DPH 
              (v dinároch) 
 
 
 
I.      VÝROBA A  DISTRIBÚCIA  VODY  -   po m
 

3 

1.  DOMÁCNOSTI       24,62 
2.  PRÁVNICKÉ  OSOBY A PODNIKATELIA   61,49 
3.  SPOLOČNÝ VODOMER PRE DOMÁCNOSŤ  A 
     PRÁVNICKÚ OSOBU ALEBO PODNIKATEĽOV  36,93 
 
 
II.     
        

TROVY  NOVÉHO   PRIPOJENIA  

 
 K JESTVUJÚCEJ VODOVODNEJ  SIETI 

-   FYZICKÉ  OSOBY          13.258,48 
-   PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKATELIA       23.264,88 
-   PARALELNÝ (KONTROLNÝ) VODOMER 
    PRE PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKATEĽOV 1/3 z ceny pre práv.osoby a podnikateľov 
-   HYDRANTOVÁ PRÍPOJKA         35.022,40 
 
 



 
III.    
          

TROVY  VYPOJENIA  A  OPÄTOVNÉHO  PRIPOJENIA 

 
K  VODOVODNEJ  SIETI  PRE NEPRAVIDELNÉ  PLATENIE 

-   FYZICKÉ  OSOBY             7.504,00 
-   PRÁVNICKÉ  OSOBY A PODNIKATELIA        15.009,60 

 
 
 

 IV.   VYNÁŠANIE, ODVOZ  A DEPONOVANIE  ODPADU  -  MESAČNE
 

 : 

1. DOMÁCNOSTI                  123,07  
- STAROBNÉ  DOMÁCNOSTI  
     (všetci členovia domácnosti ponad 70 rokov života) 61,54      
-     NEOBÝVANÉ  DOMY                   61,54  
 
 
 

KATEGÓRIA  SPOTREBITEĽOV –  PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKATELIA 
 ( 

 
 

 
I.   SKUPINA - paušálna suma vo výške  307,67 dinárov   

Do tejto skupiny patria: krajčíri,  stolári,  obuvníci,  hodinkári, kožušníci,  
optici,  káderníci, zlatnící,  advokáti,  kamenári,  sklári,  kozmetici, autoškoly, 
agentúry pre poskytovanie intelektuálných služieb, rôzne združenia  (spolky, 
kluby, zväzy, galérie),  stánky, butiky,  kvetinárstva, domáci  miláčikovia, 
knihkupectvá a papierníctva, 
 
 

 
II.  SKUPINA  -   paušálna suma  vo výške  393,82  dinárov  

 Do tejto skupiny patrí: 
- predaj alebo údržba  (oprava) motorových vozidiel,  poľnohospodárskych 

strojov a vybavenia, b icyklov a motocyklov, 
- predaj alebo údržba (oprava) predmetov pre osobné použitie a pre domácnosti, 
- predaj alebo údržba  počítačových systémov a pod., 
- výroba  alebo  predaj pohrebného vybavenia, 
- výroba alebo predaj  stavebného materiálu a vybavenia, 
- výroba alebo predaj čaju a kávy, 
- pohostinské objekty typu kaviarne alebo bufety plochy do 50 m2

 
. 

 

 
III.   SKUPINA   - paušálna suma vo výške  615,33 dinárov  

Do tejto skupiny patrí:  
- výroba alebo predaj chleba, pečiva, kôr, múky, 
- výroba  alebo predaj sviežich koláčov a iných výrobkov z cesta,  
- výroba  alebo  predaj zmrzliny a iných  mrazených  zmesí,  



- obchod v malom  ovocím a zeleninou, 
- obchod v malom mäsom, mäsovými výrobkami a výrobkami z rýb, 
- lekárne, 
- výroba alebo predaj potravinárskych výrobkov a nápojov plochy do 25  m2

 
. 

 

 
IV.   SKUPINA   - paušálna suma vo výške  1.230,66  dinárov  

 Do tejto skupiny patrí: 
- výroba alebo predaj potravinárskych výrobkov a nápojov  ponad 25 m2

- hotelové a reštauračné služby,  predajne rýchleho občerstvenia, pizzérie,   
služby pečenia mäsa,  

, 

- výroba  alebo predaj  zdravej stravy, 
- výroba  alebo predaj krmiva, 
- tlačiarensko-grafické služby, 
- poľnohospodárske lekárne, 
- pohostinské objekty typu kaviarne alebo bufety plochy ponad 50 m2

 
. 

 

 
V.   SKUPINA   - paušálna suma vo výške  2.830,52  dinárov  

 Do tejto  skupiny patrí: 
- výroba  alebo  predaj chemikálií  a  chemických výrobko v, 
- výroba  alebo predaj pohonných látok, 
- výroba výrobkov z gumy a plastických hmôt, 
- výroba mlieka a mliečnych výrobkov, 
- bitúnok,  
- výroba metiel. 
 
 

PODNIKATEĽSKÍ  SPOTREBITELIA   - paušálna suma vo výške  4,93 din/m2

 
   

- spotrebitelia, ktorí majú podnikateľské jednotky predajného charakteru a 
poskytovania služieb,  za každú podnikateľskú jednotku platia mesačný paušál  
podľa druhu činnosti, určenej pre súkromných  podnikateľov, 

- podnikateľskí spotrebitelia všetkých činností, ktorých  mesačná faktúra je 
nižšia od paušálnej ceny I. skupiny podnikateľov, platia cenu ako súkromní  
podnikatelia. 

 
V.     
              

POCHOVÁVANIE:    

                  Pre osady  Báčsky Petrovec a Kulpín: 
a)  výkop  obyčajnej jamy a pochovávanie    2.953,59  

       b)  výkop poschodo vej jamy  a pochovávanie  3.938,12 
             výkop jamy pre platne a poc hovávanie               4.528,33 
                  c)   výkop jamy pre druhé pochovávanie  na tej istej 
                        lokácii a poc hovávanie     2.953,590 

d) cena pochovávania osôb s bydliskom mimo 
územia Obce Báčsky Petrovec     7.876,23 
 



e) fakultatívne trovy: 
-  predĺženie rezervácie na ďalších 5 rokov      615,33 

            -  použitie domu smútku      3.691,98 
 
Pre os ídlenia Báčsky Petrovec a Kulpín: 
- úhrada za údržbu cintorína           36,93  
- pochovávanie evidovaných sociálnych prípadov, 

základná cena pochovávania sa znižujú o 30 %. 
 
 

VI. POUŽÍVANIE, ÚPRAVA  DEPÓNIE 
A POUŽÍVANIE  CESTY – ROČNE

 
             28.620,00          

 - čistenie žumpy                     686,88 
 

II. 
 
 Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom vynesenia a nový cenník sa bude 
uplatňovať od 01. decembra  2008. 
 

III. 
 

 Rozhodnutie sa  zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC  BÁČSKY PETROVEC 

P R E D S E D A 
 
 
Číslo: 016-1/329-2008 
Dňa: 22. 12. 2008 
Báčsky Petrovec 
 
                              PREDSEDA  OBCE 
 
               práv. Vladimír Turan, v.r. 
 



     8. 
 Podľa  článku 79 odsek 1 bod 7 Štatútu Obce  Báčsky Petrovec (Úradný vestník 
Obce Báčsky  Petrovec, č. 11/2008), článku 9 Uznesenia o komunálnych činnostiach 
(Úradný  vestník Obce  Báčsky  Petrovec, č. 3/98,  6/99, 6/2000, 10/2001, 4/2002, 
5/2003, 8/2003, 5/2006 a 6/2006)  a záveru  Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec, číslo 
016-5/119-2008  z  15. decembra 2008, predseda Obce Báčsky Petrovec posudzoval 
žiadosť riaditeľa  s.r.o. Gloakvalis, Hložany  o zmenu cien komunálnych služieb, číslo 
02-45/08  z 10. decembra 2008  a vyniesol nasledujúce 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E  
 

O POSKYTOVANÍ  SÚHLASU K CENÁM  KOMUNÁLNYCH  SLUŽIEB  
S.R.O. GLOAKVALIS,  HLOŽANY 

 
 

I.  
 
 Poskytuje sa súhlas k návrhu cien komunálnych služieb s.r.o. Gloakvalis, Hložany 
pre nasledujúce služby: 
 
 
 DRUH  SLUŽIEB         CENA S DPH 
              (v dinároch) 
 
  I.      VÝROBA A  DISTRIBÚCIA  VODY  -   po m
 

3 

       1.  domácnosti      21,75 
       2.  spoločný vodomer pre domácnosti 
            a právnické osoby     34,34 
 

II. 
 
 Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom vynesenia a nový cenník sa bude 
uplatňovať od 01. decembra  2008. 
 

III. 
 

 Rozhodnutie sa  zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC  BÁČSKY PETROVEC 

P R E D S E D A 
 
 
Číslo: 016-1/330-2008 
Dňa: 19. 12. 2008 
Báčsky Petrovec               PREDSEDA  OBCE 
 
                   práv. Vladimír Turan, v.r. 
 



    9. 
 Podľa  článku 79 odsek 1 bod 7 Štatútu Obce  Báčsky Petrovec (Úradný vestník 
Obce Báčsky  Petrovec, č. 11/2008), článku 9 Uznesenia o komunálnych činnostiach 
(Úradný  vestník Obce  Báčsky  Petrovec, č. 3/98,  6/99, 6/2000, 10/2001, 4/2002, 
5/2003, 8/2003, 5/2006 a 6/2006)  a záveru  Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec, číslo 
016-4/41-2009  z  21. januára 2009,  predseda Obce Báčsky Petrovec posudzoval 
Uznesenie o cenách komunálnych služieb s.r.o. Gloakvalis,  Hložany, úrad. č. 02-46/08 
z 18. decembra 2008  a vyniesol nasledujúce 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E  
 

O POSKYTOVANÍ  SÚHLASU K CENÁM  KOMUNÁLNYCH  SLUŽIEB  
S.R.O. GLOAKVALIS,  HLOŽANY 

 
 

I.  
 
 Poskytuje sa súhlas k návrhu cien komunálnych služieb s.r.o. Gloakvalis, Hložany 
pre nasledujúce služby: 
 
 
 DRUH  SLUŽIEB         CENA S DPH 
              (v dinároch) 
 
 
  I.      
 

POPLATOK ZA HROBY 

 
       1.  na člena domácnosti      34,34 
 

II. 
 
 Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom vynesenia a nový cenník sa bude 
uplatňovať od 01. januára 2009. 
 

III. 
 

 Rozhodnutie sa  zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC  BÁČSKY PETROVEC 

P R E D S E D A 
 
 
Číslo: 016-1/41-2009 
Dňa: 22. januára 2009 
Báčsky Petrovec               PREDSEDA  OBCE 
 
                   práv. Vladimír Turan, v.r. 
 



    10.  
 Podľa článku 48 Zákona o rozpočtovom systéme (Službeni  glasnik RS, č. 9/2002 
a  87/2002)  a  článku 16  Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec na rok 2009 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 15/2008)  predseda  Obce  Báčsky Petrovec  
v y n i e s o l 
 
 

R  O Z H O D  N  U T  I E 
 

O POUŽÍVANÍ  PROSTRIEDKOV  STÁLEJ  ROZPOČTOVEJ  REZERVY 
 
 
 1.  Z prostriedkov zabezpečených Uznesením o rozpočte Obce Báčsky Petrovec 
na rok 2009 oddiel 2 kapitola 02 pozícia 25 ekonomická  klasifikácia 499 Bežná rezerva  
p o v o ľ u j e   s a  používanie  prostriedkov vo výške 40.000,00 na zvýšenie apropiácie 
v oddieli 3 kapitola 03 – Stredisko pre sociálnu prácu,  pozícia 43, ek. klasifikácia 463 – 
transfery iným úrovniam moci, za nepostačujúce prostriedky pre výplatu úhrady na 
základe zmluvy o dielo pre gerontodomáce. . 
 
             2.  O realizácii tohto rozhodnutia bude sa starať Oddelenie pre rozpočet, financie 
a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec. 
 
 3.  Toto rozhodnutie sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.   
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

P R E D S E D A   O B C E  
 

 
Číslo: 016-1/52-2009 
Dátum: 29. januára 2009 
Báčsky Petrovec 
            PREDSEDA OBCE 
                 
          práv. Vladimír Turan, v.r  

 
 

 



    11.  
 Podľa článku 48 Zákona o rozpočtovom systéme (Službeni  glasnik RS, č. 9/2002 
a  87/2002)  a  článku 16  Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec na rok 2009 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 15/2008)  predseda  Obce  Báčsky Petrovec  
v y n i e s o l 
 
 

R  O Z H O D  N  U T  I E 
 

O POUŽÍVANÍ  PROSTRIEDKOV  STÁLEJ  ROZPOČTOVEJ  REZERVY 
 
 
 1.  Z prostriedkov zabezpečených Uznesením o rozpočte Obce Báčsky Petrovec 
na rok 2009 oddiel 2 kapitola 02 pozícia 25 ekonomická  klasifikácia 499 Bežná rezerva  
p o v o ľ u j e   s a  používanie  prostriedkov vo výške 78.000,00 na zvýšenie apropiácie 
v oddieli 3 kapitola 18 – VP Informačné stredisko,  pozícia 102, ek. klasifikácia 423 – 
služby podľa zmluvy, za výplatu autorských honorárov.  
 
             2.  O realizácii tohto rozhodnutia bude sa starať Oddelenie pre rozpočet, financie 
a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec. 
 
 3.  Toto rozhodnutie sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.   
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

P R E D S E D A   O B C E  
 

 
Číslo: 016-1/50-2009 
Dátum: 29. januára 2009 
Báčsky Petrovec 
            PREDSEDA OBCE 
                 
          práv. Vladimír Turan, v.r  

 
 

 



    12.  
 Podľa článku 48 Zákona o rozpočtovom systéme (Službeni  glasnik RS, č. 9/2002 
a  87/2002)  a  článku 16  Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec na rok 2009 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 15/2008)  predseda  Obce  Báčsky Petrovec  
v y n i e s o l 
 
 

R  O Z H O D  N  U T  I E 
 

O POUŽÍVANÍ  PROSTRIEDKOV  STÁLEJ  ROZPOČTOVEJ  REZERVY 
 
 
 1.  Z prostriedkov zabezpečených Uznesením o rozpočte Obce Báčsky Petrovec 
na rok 2009 oddiel 2 kapitola 02 pozícia 25 ekonomická  klasifikácia 499 Bežná rezerva  
p o v o ľ u j e   s a  používanie  prostriedkov vo výške 13.500,00 na zvýšenie apropiácie 
v oddieli 3 kapitola 14 – Slovenské vojvodinské divadlo,  pozícia 88, ek. klasifikácia 423 
– služby podľa zmluvy, za výplatu autorských honorárov.  
 
             2.  O realizácii tohto rozhodnutia bude sa starať Oddelenie pre rozpočet, financie 
a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec. 
 
 3.  Toto rozhodnutie sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.   
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

P R E D S E D A   O B C E  
 

 
Číslo: 016-1/51-2009 
Dátum: 29. januára 2009 
Báčsky Petrovec 
            PREDSEDA OBCE 
                 
          práv. Vladimír Turan, v.r  

 
 

 



   13. 
 Podľa článku 87 bod 11 Štatútu Obce Báčsky  Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, číslo 11/2008), po posúdení návrhu Rokovacieho poriadku o práci 
Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec, Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na svojom XII. 
zasadnutí, ktoré sa konalo 21. januára 2009, jednomyseľne vyniesla nasledujúci 
 
 

R O K O V A C Í    P O R I A D O K  
OBECNEJ RADY OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 
 Základné  ustanovenia 
 

Článok 1 
 
 Tento rokovací  poriadok upravuje organizáciu, spôsob práce a rozhodovania 
Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: rada) a iné otázky podstatné pre 
prácu rady.  

Článok 2 
 
 Rada je výkonný orgán Obce Báčsky Petrovec  (v ďalšom texte: obec) s 
príslušnosťami, určenými zákonom a Štatútom obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: 
štatút).  
 

Článok 3 
 
 Radu zastupuje predseda obce ako predseda rady. 
 

Článok 4 
 
 Rada má pečiatku okrúhleho tvaru, priemeru 35 mm, vypísanú v srbskom jazyku 
tlačeným cyrilským písmom a v slovenskom jazyku, tlačeným latinským písmom v 
nasledujúcom znení:  
V prvom koncentrickom  kruhu: 
Republika Srbija  - Republika Srbsko 
V druhom koncentrickom  kruhu: 
Autonomna Pokrajina Vojvodina - Autonómna pokrajina  Vojvodina 
V treťom koncentrickom  kruhu: 
Opština Bački Petrovac – Obec Báčsky Petrovec 
Vo štvrtom  koncentrickom  kruhu: 
Opštinsko veće Opštine  Bački Petrovac - Obecná rada Obce Báčsky Petrovec 
V piatom koncentrickom  kruhu: 
Bački Petrovac - Báčsky Petrovec 
V strede pečiatky je erb Republiky Srbsko. 
 
 

Článok 5 
 
 Práca rady  je prístupná verejnosti. 
 Za verejnosť práce rady je zodpovedný predseda obce ako predseda rady.  
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Článok 6 
 
 Rada pracuje a rozhoduje na zasadnutí. 
 

Článok 7 
 
 Organizačné a administratívno-technické otázky pre potreby rady koná tajomník 
rady.  
 
 Organizácia rady 

 
Článok 8 

 
 Radu tvoria predseda obce, zástupca predsedu obce a deviati členovia rady. 
 
 Predseda obce je predseda rady.  
 
 Zástupca predsedu obce je člen rady z funkcie.  
 

Článok 9 
 
 Predseda obce (v ďalšom texte: predseda rady)  zvoláva a predsedá zasadnutiam 
rady, podpisuje akty rady, ukladá členom rady osobitné úlohy, zastupuje stanoviská rady 
na zasadnutiach Zhromaždenia obce (v ďalšom texte: Zhromaždenie), stará sa o 
verejnosť práce  a koná iné práce v súlade so štatútom, normatívnymi aktami obce a 
týmto rokovacím poriadkom.  

Článok 10 
 
 Členovia rady konajú práce v oblastiach určených aktom o voľbe a ak aktom o 
voľbe to nie je regulované, rada určuje oblasti, pre sledovanie ktorých sú poverení, 
prihliadajúc na  ich odbornosť a nadobudnutú skúsenosť.  
 

Článok 11 
 
 Členovia rady sú zodpovední za sledovanie stavu a uskutočnenie  stanovísk rady v 
oblastiach, ktorými sú poverení, ako i za včasné pohýnanie inicatívy pred radou o 
posudzovaní otázok z príslušnosti rady v zodpovedajúcej oblasti.  
 
 Členovia rady z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť rady oboznamujú radu o 
realizácii záverov rady a uskutočnení  iných úloh, ktoré im zverí rada. 
 

Článok 12 
 
 Členovia rady spravidla vedú pracovné telesá rady.  
 

Článok 13 
 
 Za účelom posudzovania a poskytovania návrhu o otázkach, ktoré sa priprávajú 
pre posudzovanie na zasadnutiach rady, rada môže utvoriť komisie ako stále pracovné 
telesá.  
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 Rada môže utvoriť dočasné pracovné telesá pre vykonávanie určitých úloh. 
Mandát dočasného pracovného telesa zaniká vykonaním úlohy a podaním správy rady.  
 

Článok 14 
 
 Predseda pracovného telesa je spravidla člen rady poverený oblasťou, pre ktorú sa 
pracovné teleso utvára.  
 
 Členovia  pracovných telies sú členovia rady a zamestnaní v Obecnej správe a 
môžu byť aj jednotlivci – odborníci pre jednotlivé otázky. 
 
 Predsedu a členov pracovných telies vymenúva rada, pričom členovia rady tvoria 
väčšinu.   
 

Článok 15 
 

 Zasadnutie pracovného telesa zvoláva predseda pracovného telesa na vlastnú 
iniciatívu alebo na iniciatívu  jednej tretiny členov pracovného telesa a povinný je 
zasadnutie zvolať na žiadosť predsedu rady.  
 
 Predseda rady môže zvolať zasadnutie pracovného telesa ak to, na jeho žiadosť 
nevykoná predseda pracovného telesa.  
 
 Na zasadnutí pracovného telesa môžu byť prítomní a zúčastniť sa v práci bez 
práva rozhodovať, predseda rady a členovia rady, ktorí nie sú členovia pracovného  
telesa.  
 
 Na zasadnutí pracovného telesa  môžu, na pozvanie, byť prítomní aj predstavitelia 
prostriedkov verejného informovania.  
 

Článok 16 
 
 Pozvanie pre zasadnutie pracovného telesa s návrhom rokovocieho programu a 
materiálom, doručuje sa členom pracovného telesa najneskoršie tri dni pred 
uskutočnením zasadnutia. 
 

Článok 17 
 
 Pracovné teleso pracuje a rozhoduje na zasadnutí, na ktorom je prítomná väčšina 
členov pracovného telesa. 
 
 Pracovné teleso rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov.  
 

Článok 18 
 
 O otázkach, ktoré sa posudzujú na zasadnutí pracovného telesa, pracovné teleso 
podáva správu rade, obsahujúcu mienku a návrh pracovného telesa.  
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 Ak jednotliví členovia pracovného telesa prejavia rozličné mienky, resp. návrhy o 
určitých otázkach, tie mienky, resp. návrhy na ich žiadosť, vnášajú sa do správy 
pracovného telesa ako vydelené mienky.  
 

Článok 19 
 
 Na zasadnutí pracovného telesa vedie sa zápisnica.  
 
 Do zápisnice sa vnášajú: mená prítomných, meno predsedajúceho, ak zasadnutiu 
nepredsedá predseda pracovného telesa, mená osôb, ktoré sa  na pozvanie zúčastňujú 
zasadnutiu, rokovací program zasadnutia, otázky, ktoré sa posudzujú a návrhy , podané 
na zasadnutí, závery pracovného telesa a vydelené  mienky, ak to žiada člen pracovného 
telesa.  

Článok 20 
 
 Organizačné a administratívno-technické práce pre potreby pracovných telies rady 
koná tajomník rady a zodpovedajúce organizačné jednotky Obecnej správy Obce Báčsky 
Petrovec.  
 
 Zasadnutie rady 
 

Článok 21 
 
 Materiály, ktoré sa posudzujú na zasadnutí rady, priprávajú organizačné jednotky 
Obecnej správy, v pôsobnosti ktorých sú otázky, na ktoré sa materiál vzťahuje.  
 
 Materiály môžu priprávať aj ustanovizne, verejné podniky a iné organizácie, 
ktorých zakladateľ je obec, a to:  

- na žiadosť predsedu rady,  
- na žiadosť organizačnej jednotky Obecnej správy, v pôsobnosti ktorej je oblasť, 

resp. činnosť, pre ktorú obec založila ustanovizeň, verejný podnik a inú 
organizáciu alebo 

- na vlastnú iniciatívu, keď je otázka, na ktorú sa materiál vzťahuje dôležitý pre 
vykonávanie činnosti ustanovizne, verejného podniku a inej organizácie, ktorej 
zakladateľ je obec.  

 
 Organizačné jednotky Obecnej správy a ustanovizne, verejné podniky a iné 
organizácie, ktorých zakladateľ je obec, sú povinné materiály, ktoré posudzuje, resp. o 
ktorých rozhoduje rada, pripraviť vo forme a na spôsob určený týmto rokovacím 
poriadkom.  
 

Článok 22 
 
 Spracovatelia materiálov sú povinní materiály priprávať v súlade so záväzkami, 
stanovenými predpismi a v závislosti od konkrétnych otázok, ktoré sú dôležité pre 
vykonávanie prác z pôsobnosti organizačnej jednotky.  
 
 Spracovatelia sú povinní pripraviť materiál na žiadosť predsedu rady, člena rady, 
povereného oblasťou z pôsobnosti prác spracovateľa, námestníkov predsedu obce a 
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náčleníkov Obecnej správy, v lehote, ktorú určí osoba, na žiadosť ktorej sa materiál 
pripráva.  
 
 Spracovatelia priprávajú materiál aj na žiadosť príslušného ministerstva, keď sa 
tento vzťahuje na vykonávania zverených prác z príslušnosti republiky, resp. na žiadosť 
príslušného sekretariátu, keď sa tento vzťahuje na vykonávanie zverených prác z 
príslušnosti autonómnej pokrajiny.  
 

Článok 23 
 
 Materiály  v zmysle tohto rokovacieho poriadku sú: predpisy  a iné normatívne 
aktá, jednotlivé aktá a študijno-analytické materiály.  
 
 Predpisy a iné normatívne aktá sú: uznesenia, územné a urbanistické plány, 
pravidlá, návody a iné normatívne aktá, vrátane amendementy na návrhy tých aktov, 
ktoré  organizačné jednotky Obecnej správy doručujú rade za účelom  ustálenia návrhov 
pre Zhromaždenie obce alebo  za účelom ich vynesenia.  
 
 Jednotlivé aktá sú: rozhodnutie, závery a iné jednotlivé aktá, ktoré organizačné 
jednotky Obecnej správy priprávajú a doručujú rade za účelom  ustálenia návrhov pre 
Zhromaždenie obce alebo  za účelom rozhodovania.  
 
 Študijno-analytické  materiály sú: programy, správy, štúdie, projekty, analýzy, 
informácie a iné materiály, ktoré organizačné jednotky Obecnej správy, resp. 
ustanovizne, verejné podniky alebo  iné organizácie, ktorých zakladateľ je obec, 
priprávajú pre posudzovanie a rozhodovanie na Zhromaždení obce, resp. rade.  
 

Článok 24 
 
 Uznesenie a iný normatívny alebo jednotlivecký akt, ktorý rada navrhuje 
Zhromaždeniu, spracovateľ pripráva vo forme predbežného návrhu a doručuje ho rade za 
účelom  ustálenia návrhu pre Zhromaždenie.  
 
 Predbežný návrh normatívneho aktu z odseku 1 tohto článku pripráva sa vo 
forme, v ktorej sa akt vynáša a obsahuje: 
 

- normatívnu časť, 
- odôvodnenie, v ktorom sú záväzné elementy: právny podklad pre vynesenie aktu, 

dôvody vynesenia, odôvodnenie jednotlivých navrhnutých rozhodnutí, uvedené 
suma a spôsob zabezpečovania potrebných prostriedkov, dôvody na vynesenie 
aktu súrnym postupom, dôvody, pre ktoré sa navrhuje, aby normatívny akt 
nadobudol platnosť pred ôsmym dňom odo dňa zverejnenia a 

- prehľad ustanovení, ktoré sa menia.  
 
 Predbežný návrh jednotlivého aktu pripráva sa vo forme, v akej sa akt schvaľuje.  
 

Článok 25 
 
 Akt z príslušnosti rady spracovateľ pripráva a doručuje rade vo forme návrhu.  
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 Návrh normatívneho aktu obsahuje elementy uvedené v článku 24 tohto 
rokovacieho poriadku.  
 
 Návrh záveru, keď sa ním dáva príkaz, obsahuje: 
 

- právny podklad pre vynesenie, 
- názov subjektu, ktorý sa zaväzuje – oprávňuje,  
- opatrenia, resp. úloha, ktorá sa má realizovať,  
- prostriedky pre realizáciu, ak sú potrebné,  
- lohota, v ktorej sa má úloha realizovať a 
- podľa potreby uviesť spôsob realizácie.  

 
Článok 26 

 
 Študijno-analytické materiály priprávajú sa vo forme a s obsahom, ktorý určí 
rada.  

Článok 27 
 
 V príprave aktu, ktorý sa zasiela na posúdenie rade a ktorým sa upravujú otázky, 
ktoré sú  v záujme uskutočnenia príslušnosti a iných organizačných jednotiek obecnej 
správy, spracovateľ je povinný pred zasielaním aktu rade zabezpečiť mienku tých 
organizačných jednotiek.  
 
 V príprave normatívneho aktu spracovateľ záväzne  zadovažuje  mienku 
príslušnej oranizačnej jednotky Obecnej správy o zladenosti aktu so zákonom a inými 
predpismi, resp. s právnym systémom v úplnosti.  
 
 Keď sa aktom predvída alebo navrhuje zabezpečovanie finančných prostriedkov, 
spracovateľ záväzne zabezpečuje mienku organizačnej jednotky Obecnej správy, 
príslušnej pre financie.  
 
 Keď sa aktom utvárajú zmluvné záväzky obce, resp., keď je v otázke ochrana 
mejetkových práv a záujmov obce, spracovateľ zabezpečuje súhlas, resp. mienku 
Obecného verejného právneho zastupiteľstva.  
 
 Organizačné jednotky obecnej správy z odsekov 1 až 3 tohto článku, resp. Obecné 
verejné právne zastupiteľstvo sú povinné mienku, resp. súhlas zaslať spracovateľovi 
najneskoršie v lehote päť pracovných  dní odo dňa prijatia žiadosti.  
 
 Lehota z odseku 5 tohto článku začína plynúť dňom doručenia žiadosti pre 
poskytovanie mienky alebo súhlasu, resp. v  nasledujúci deň, ak je žiadosť doručená po 
14 hodine.  

Článok 28 
 

 Po zabezpečení mienky, resp. súhlasu z článku 27 tohto  rokovacieho poriadku, 
spracovateľ zlaďuje obsah aktu so stanoviskami vyjadrenými v tých mienkach.  
 
 V prípade, že spracovateľ zladí obsah aktu so stanoviskami Obecného verejného 
právneho zastupiteľstva, resp. organizačných jednotiek Obecnej správy, ktorých mienka 
sa žiadala, podinný je to odôvodniť a získanú mienku, spolu s aktom doručiť rade.  
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Článok 29 
 
 Keď rada určí návrh normatívneho alebo jednotlivého aktu po uskutočnení 
verejnej rozpravy, spracovateľ je povinný s predbežným návrhom aktu doručiť správu o 
uskutočnenej verejnej rozprave s odôvodnením príčin, pre ktoré neprijal určité poznámky 
a sugescie.  

Článok 30 
 

 Amendemonety, ktoré podáva rade na návrh uznesenia, ktorého navrhovateľ je 
rada,  spracovateľ pripráva v tvare, v ktorom ho schvaľuje Zhromaždenie obce.  
 
 Amandementy z odseku 1 tohto článku rada doručuje Zhromaždeniu obce s 
návrhom, aby ich posudzovalo ako súčasť návrhu uznesenia, na ktorý sa vzťahujú.  
 

Článok 31 
 

 O amendementoch, ktoré podávajú iní navrhovatelia na návrh uznesenia, ktorého 
narhóvateľ je rada, rada sa vyjadruje odsúhlasením alebo neodsúhlasením amendementov 
a o tom informuje Zhromaždenie obce.  
 
 O amendementoch, ktoré podávajú iní navrhovatelia na návrh uznesenia, ktorého 
navrhovateľ nie je rada, rada poskytuje mienku Zhromaždeniu obce.  
 

Článok 32 
 

 Ak pre posudzovanie jednotivých aktov alebo materiálov jestvuje neodkladná 
potreba, resp. ak by  posudzovanie toho aktu alebo materiálu v stanovených lehotách 
malo alebo mohlo mať škodlivé následky na záujmy občanov, hospodárskych subjektov, 
ustanovizní alebo iných orgánov a organizácií v obci, resp. vykonávanie prác z 
pôsobnosti organizačnej jednotky Obecnej správy, taký akt, resp. materiál sa pripráva 
súrnym postupom.  
 
 Organizačné jednotky Obecnej správy z článku 27 tohto rokovacieho poriadku a 
Obecné verejné právne zastupiteľstvo sú povinné mienku o akte, resp. materiáli, ktorí sa 
pripráva súrnym postupom, poskytnúťv nasledujúcim dňom po jeho doručení, pričom sa 
lehota počíta na spôsob určený v článku 27 tohto rokovacieho poriadku.  
 
 Materiály, ktoré sa priprávajú na spôsob určený týmto článkom, musí mať znak 
„súrne“ a dôvody súrnosti  musia byť zvlášť odôvodnené.  
 

Článok 33 
 
 Materiál pripravený na spôsob určený článkami 24 až 31 tohto rokovacieho 
poriadku, spracovateľ doručuje na posúdenie pracovnému telesu rady v pôsobnosti 
ktorého sú otázky obsiahnuté v materiáli, ak je také pracovné teleso utvorené.  
 
 Po posúdení na zasadnutí pracovného telesa rady, spracovateľ doručuje materiál 
so správou pracovného telesa tajomníkovi rady. Ak pre určité oblasti nebolo utvorené 
pracovné teleso, spracovateľ materiál doručuje tajomníkovi rady.  
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Článok 34 
 
 Tajomník rady je povinný evidovať všetok dodaný materiál a zistiť, či je materiál 
pripravený v súlade s ustanoveniami tohto rokovacieho poriadku.  
 
 Ak materiál nie je pripravený v súlade s týmto rokovacím poriadkom, tajomník 
rady v lehote troch pracovných dní po prijatí materiálu, o tom oboznámi spracovateľa a 
vráti materiál na korigovanie. 
 
 Ak spracovateľ nepríjme  dôvody, pre ktoré tajomník rady vrátil materiál, 
oboznámi o tom náčelníka Obecnej správy, ktorý podáva konečné zhodnotenie materiálu 
pre posudzovanie na zasadnutí rady.  
 

Článok 35 
 
 Tajomník rady doručuje predsedovi rady správu o všetkých dodaných 
materiáloch, náležitých pre posudzovanie, kvôli určovaniu návrhu rokovacieho 
programu. 
 
 
 Zvolávanie zasadnutia a rokovací program 
 
 

Článok 36 
 
 Predseda rady zvoláva zasadnutie rady spravidla písomne, navrhuje rokovací 
program a predsedá zasadnutiu. 
 
 Výnimočne, v súrnych prípadoch, predseda rady môže zvolať zasadnutie rady 
ústne, telefonicky.  
 
 V prípade neprítomnosti alebo znemožnenia  predsedu rady, zasadnutie rady 
zvoláva a ním predsedá zástupca predsedu obce.  
 

Článok 37 
 
 Zasadnutie rady sa zvoláva najneskoršie tri dni pred jeho konaním.  
 
 Zasadnutie sa môže zvolať aj v kratšej lehote, keď pre to jestvujú oprávnené 
dôvody. 
 
 S pozvaním na zasadnutie členom rady sa doručuje návrh rokovacieho programu, 
zápisnica z predošlého zasadnutia alebo krátky výpis zo zápisnice z predošlého 
zasadnutia, materiály pre posudzovanie a rozhodovanie a správa pracovného telesa 
jednotlivého bodu rokovacieho programu, ak ten bod posudzovalo pracovné teleso.  
 
 V prípade zvolávania zasadnutia rady na spôsob stanovený v odseku 2 článku 36 
tohto rokovacieho poriadku, predseda rady nemá záväzok pri zvolávaní zasadnutia 
doručiť členom rady  akty z predošlého odseku.  
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Článok 38 
 
 Predseda rady určuje, komu sa zasiela pozvanie s materiálom pre zasadnutie.  
 

Článok 39 
 
 Návrh rokovacieho programu možno doplniť na zasadnutí a materiál k takému 
návrhu odovzdať na samom zasadnutí, a to keď ide o otázky, o ktorých treba rozhodovať 
súrnym postupom, v súlade s týmto rokovacím poriadkom.  
 
 Oprávnenosť týchto dôvodov je povinný odôvodniť predstaviteľ spracovateľa.  
 
 
 Uskutočnenie, priebeh zasadnutia a rozhodovanie 
 
 

Článok 40 
  
 Rada pracuje a rozhoduje na zasadnutí, na ktorom je prítomná väčšina členov 
rady. 

Článok  41 
 
 V práci rady na pozvanie účinkujú bez práva rozhodovať, vedúci pracovníci 
organizačných jednotiek Obecnej správy a predstavitelia podnikov, resp. verejných 
služieb, ktorých zakladateľ  je obec a iní jednotlivci a organizácie zainteresované za 
otázky, o ktorých sa na zasadnutí rozhoduje.  
 

Článok 42 
 
 Predseda rady otvára zasadnutie, zisťuje, či jestvuje kvórum pre rozhodovanie a 
potom sa ustáľuje rokovací program.  
 
 Pred schválením rokovacieho programu člen rady má právo navrhnúť zmeny a 
doplnky rokovacieho programu.  
 
 Po ustálení rokovacieho programu schvaľuje sa zápisnica alebo krátky výpis zo 
zápisnice z predošlého zasadnutia rady.  
 
 Člen rady má právo dať pripomienku k zápisnici, resp. krátkemu výpisu zo 
zápisnice, o čom rozhoduje rada pri schválení zápisnice.  
 

Článok 43 
 

 Posudzovanie a rozhodovanie na zasadnutí rady koná sa podľa bodov 
stanoveného rokovacieho programu.  
 
 Pred začiatkom rozpravy predstaviteľ spracovateľa podáva krátke odôvodnenie 
materiálu, ktorý sa posudzuje, ak predseda rady zhodnotí, že je to potrebné.  
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Článok 44 
 
 O návrhoch na zmeny a doplnky aktu podaným na zasadnutí, resp. o otázkach, 
ktoré položia členovia rady ohľadom materiálu, ktorý je na rokovacom programe, 
vyjadruje sa predstaviteľ spracovateľa.  
 
 Keď si o dsúhlasenie návrhu z odseku 1 tohto článku vyžaduje zabezpečenie 
finančných prostriedkov, rozprava sa môže odročiť, aby sa posúdila možnosť pre 
zabezpečenie potrebných prostriedkov. 
 

Článok 45 
 
 Rada rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov, ak zákonom alebo štatútom 
obce pre jednotlivé otázky nie je potrebná iná väčšina. 
 

Článok 46 
 
 Na zasadnutí rady sa vedie zápisnica.  
 
 Do zápisnice sa vnáša: meno predsedajúceho zasadnutiu, keď nepredsedá 
predseda rady, mená neprítomných členov rady, mená osôb, ktoré sa na pozvanie 
zúčastňujú zasadnutiu, rokovací program zasadnutia, otázky, ktoré sa posudzovali na 
zasadnutí a závery, vynesené o tých otázkach, tiež osobitná mienka člena rady, ktorí si to 
bude žiadať.  
 
 Spisovanie a uschovávanie zápisnice má na starosti tajomník rady.  
 
 Zápisnicu podpisujú predsedajúci zasadnutiu rady a tajomník rady.  
 
 
 Súrny postup 
 

Článok 47 
 
 Člen rady a spracovateľ môžu navrhnúť posudzovanie jednotlivej otázky alebo 
aktu súrnym postupom, pričom sa musia uviesť a opodstatniť dôvody súrneho postupu.  
 
 Návrh z odseku 1 tohto článku zasiela sa predsedovi rady pred zasadnutím alebo 
na zasadnutí, pred ustálením rokovacieho programu.  
 
  
 Ustanovenie a uvoľnenie náčelníka Obecnej správy 
 
 

Článok 48 
 
 Rada ustanovuje náčelníka Obecnej správy (v ďalšom texte: náčelník) na základe 
verejného oznamu na päť rokov.  
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 Verejný oznam na základe rozhodnutia rady zverejňuje tajomník rady, 
najneskoršie 60 dní pred zánikom mandáta náčelníka.  
 
 Verejný oznam obsahuje: podmienky, ktoré kandidát má spĺňať, dokumentáciu, 
ktorú treba podať, lehotu na podanie prihlášky s dokumntáciou, názov a adresu, na ktorú 
sa prihláška podáva.  
 

Článok 49 
 

 Tajomník rady po uskutočnenom verejnom ozname doručuje rade správu o 
uskutočnenom verejnom ozname s údajmi o kandidátoch, ktorí spĺňajú podmienky 
verejného súbehu a údajoch o kandidátoch, ktorí nespĺňajú podmienky. 
 

Článok 50 
 
 Rada rozhoduje o ustanovení náčelníka po rozprave o všetkých kandidátoch, ktoré 
spĺňajú podmienky verejného oznamu.  
 
 Výnimočne z odseku 1 tohto článku, rada v závislosti od počtu kandidátov, ktorí 
spĺňajú podmienky, môže rozhodnúť, že sa utovrí trojčlenná komisia rady, ktorá bude 
mať za úlohu vykonať rozhovor s kandidátmi a navrhnúť rade najmenej dvoch 
kandidátov na náčelníka.  
 

Článok 51 
 

 K aktu o ustanovení náčelníka každý účastník verejného oznamu môže podať 
námietku rade v lehote 8 dní odo dňa prijatia oznámenia o ustanovení náčelníka.  
 
 Rada je povinná posúdiť námetku z odseku 1 tohto článku v lehote 15 dní odo dňa 
prijatia  námietky.  
 
 Rozhodnutie rady, pokiaľ ide o námietku, je konečné.  
 
 
 Aktá rady 

Článok 52 
 
 Rada vynáša: rozhodnutia, závery, pokyny, pravidlá, mienky, odporúčania, plány 
a programy.  
 
 Rada môže vyniesť uznesenie alebo iný predpis iba keď je nato oprávnená 
zákonom alebo štatútom.  
 
 Akt, ktorý vynáša rada, podpisuje predseda rady, resp. predsedajúci zasadnutiu, 
na ktorom sa akt schválil.  
 

Článok 53 
 

 Predsedajúci  zasadnutiu podpisuje originál aktu.  
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 Originál, podpísaný predsedajúcim  a overený pečiatkou rady, uschováva sa v 
dokumentácii, ktorú vedie tajomník rady.  
 
 O vypracovaní originálu aktov a ich vyhotoveniach, doručovaní subjektom, na 
ktorých sa vzťahuje, uschovávaní originálnych aktov, ich evidovaní a zverejňovaní stará 
sa tajomník rady.  
 

Článok 54 
 
 Normatívny akt, ktorý vynáša rada, zverejňuje sa v Úradnom vestníku Obce 
Báčsky Petrovec.  
 
 O zverejňovaní aktov z článku 53 odsek 1 tohto rokovacieho poriadku rozhoduje 
rada.  
 
 Verejnosť práce 
 

Článok 55 
 

 Verejnosť práce sa zabezpečuje: 
 

- oboznamovaním verejnosti o práci a vynesených aktoch; 
- zabezpečovaním podmienok pre vyjadrovanie sa občanov o práci rady; 
- účasťou občanov a odbornej verejnosti v postupe prípravy a vynesenia 

jednotlivých uznesení a iných aktov, ktoré navrhuje, resp. vynáša rada.  
 
 

Článok 56 
 
 Rada oboznamuje verejnosť o svojej práci a vynesených aktoch, ako i o 
významných otázkach, ktoré posudzuje alebo bude posudzovať: poskytovaním 
oznámenia pre verejnosť, uskutočňovaním konferencie pre tlač, poskytovaní iterview, 
zverejňovaním informácií prostredníctvom interneta a na iný priliehavý  spôsob.  
 
 Pri posudzovaní dôležitejších otázok rada na zasadnutí určuje spôsob, na ktorý sa 
o tom  bude informovať verejnosť. 
 

Článok 57 
 
 Občania svoje zhodnotenie, kritiky a návrhy, ktoré sa vzťahujú na prácu rady, 
predsedu alebo člena rady, zasiela rade v písanej forme.  
 
 Predseda rady alebo člen, ktorého určí rada, spravidla, na prvom nasledujúcom 
zasadnutí oboznamuje radu o všetkých doručených zhodnoteniach, kritikách a návrhoch 
občanov a navrhuje rade zodpovedajúce závery, resp. opatrenia, ktoré treba podniknúť.  
 
 O vynesených záveroch, resp. podniknutých opatreniach, rada oboznamuje 
podávateľa v lehote 8 dní odo dňa uskutočnenia zasadnutia rady, na ktorom sa 
posudzované jej zhodnotenia, kritiky a návrhy.  
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 Záverečné ustanovenia 
 

Článok 58 
 
 Tento rokovací poriadok nadobúda platnosť ôsmym dňom po zverejnení v 
Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC  BÁČSKY  PETROVAC 

OBECNÁ  RADA OBCE 
P R E D S E D A  

 
 
 

Číslo: 016-4/10-2009 
Dňa: 21. januára 2009 
BÁČSKY PETROVAC 
 
                  PREDSEDA OBCE  
 
                                           prav. Vladimir Turan s.r. 
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