
 
  

  Ú R A D N Ý     V E S T N Í K 
 

                                        Obce  Báčsky  Petrovec 
 
 
Číslo:  10                                    Báčsky Petrovec                                 Ročné predplatné 
Ročník: XLIII    17. decembra 2007                             4.400,00.- dinárov 
 
 

O    B    S    A   H 
 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
104. -   Uznesenie o strácaní platnosti Uznesenia o zakladaní verejného  podniku pre  

informačnú činnosť Rádio Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec, v dôsledku 
vymazania ustanovizne Informačné stredisko  Báčsky Petrovec, Báčsky 
Petrovec, 

 
105. - Uznesenie o zakladaní Verejného  podniku pre informačnú činnosť Rádio 

Báčsky Petrovec,  
 
106. - Uznesenie o účasti obce v trovách predĺženého pobytu detí na základných 

školách, 
 
107. - Uznesenie o uvádzaní samozdanenia na území  Miestneho  spoločenstva 

Maglić, 
 
108. - Rozhodnutie o vymenovaní zástupcu Verejného podniku pre informačnú 

činnosť Rádio Báčsky Petrovec, 
 
109. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Správnej rady Verejného podniku pre 

informačnú činnosť Rádio Báčsky Petrovec,  
 
110. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Štatútu Verejného podniku pre 

informačnú  činnosť Rádio  Báčsky Petrovec, 
 
 

II  NÁČELNÍK OBECNEJ SPRÁVY 
 
111. - Pravidlá o vnútornom  (domovom) poriadku Obecnej správy Obce Báčsky 

Petrovec,  
 
 
 



 
III.  SLUŽBA PRE PRÁCE ZHROMAŽDENIA OBCE A  PREDPISY 

 
  

112. - Oprava Uznesenia o podmienkach a postupe subvencovania úhrady za 
komunálne služby. 

 



104. 
 Podľa článku 20  odsek 1  bod 5 Štatútu  Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník 
Obce Báčsky  Petrovec,  č. 5/2002  a  9/2004),  Zhromaždenie  obce Báčsky Petrovec na 
svojom  XXXIV.  zasadnutí,  ktoré sa konalo 11.12.2007,  v y n i e s l o 
 
 

U Z N  E  S E  N  I E  
 

O STRÁCANÍ  PLATNOSTI  UZNESENIA   
O  ZAKLADANÍ  VEREJNÉHO  PODNIKU  PRE  INFORMAČNÚ   
ČINNOSŤ  RÁDIO BÁČSKY  PETROVEC,  BÁČSKY PETROVEC, 

V DÔSLEDKU   VYMAZANIA USTANOVIZNE INFORMAČNÉ  
STREDISKO  BÁČSKY PETROVEC, BÁČSKY PETROVEC 

 
 

Článok 1 
 
 
 Týmto uznesením  stráca platnosť Uznesenie o zakladaní Verejného podniku pre  
informačnú činnosť Rádio Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec v dôsledku vymazania  
ustanovizne  Informačné stredisko Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec, ktoré vynieslo 
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec dňa 13. 11. 2007, pod č. 011-85/2007-02 
z 13.11.2007. 
 

Článok 2 
 
  

Toto rozhodnutie  nadobúda platnosť dňom vynesenia a zverejní sa v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-94/2007-02 
Dňa: 11. 12. 2007 
Báčsky Petrovec               P R E D S E DA 
                    ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
        Dipl. Ing. Juraj Červenák, v.r. 
 
 
 



   105. 
 Podľa článku 96 odsek 1 Zákona o rádiodifúzii (Službeni glasnik RS, č. 42/2002, 
97/2004, 76/2005, 79/2005, 62/2006, 85/2006 a 86/2006), článku 1 odsek 1 Zákona 
o verejných  podnikoch a vykonávaní činností vo  všeobecnom záujme (Službeni glasnik 
RS, č. 25/2000, 25/2002, 107/2005 a 108/2005 – oprava) a článku 20 odsek 1 bod 7 
Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky  Petrovec, č.  5/2002 
a 9/2004),  Zhromaždenie obce Báčsky  Petrovec  na svojom XXXIV.  zasadnutí,  ktoré 
sa  konalo 11.12.2007,  v y n i e s l o 
 

U  Z N  E  S E  N  I E 
O ZAKLADANÍ  VEREJNÉHO  PODNIKU PRE  INFORMAČNÚ ČINNOSŤ 

R Á D I O    B Á Č S K Y    P E T R O V E C 
 

Článok 1 
 
 Týmto  uznesením zakladá sa Verejný podnik  pre informačnú  činnosť Rádio 
Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: verejný podnik) za účelom  vykonávať činnosť vo 
všeobecnom  záujme v oblasti informovania.  
 

Článok 2 
 
 Názov  verejného podniku je:  Verejný podnik pre informačnú činnosť Rádio 
Báčsky Petrovec. 
 Sídlo verejného podniku je  v Báčskom Petrovci, Ul. Kollárova 4. 
 

Článok 3 
 
 Verejný podnik je právnická  osoba s  právami, záväzkami a zodpovednosťami, 
ktoré vyplývajú zo  Zákona a  tohto uznesenia.  
 Verejný podnik za svoje  záväzky  zodpovedá celým svojím majetkom. 
 

Článok 4 
 
 Prevažná činnosť verejného podniku je: 
 

- SEKTOR  M 
 
92 922 9220 92 200  -  Rozhlasové a televízne aktivity 
 

 Iné činnosti verejného podniku sú: 
 

- SEKTOR  M 
 

92 924 9240 92 400  -  Činnosť tlačových agentúr 
 

 -   SEKTOR  Z 
 

64  642  6420  64 200 -  Telekomunikácia  - prenos zvuku, obrazu  alebo iných  
informácií káblami, vysielaním, reléovým systémom a prostredníctvom satalitu 
(vysielanie  rozhlasového a televízneho programu)  



 
 -  SEKTOR  G 
               Podsektor GD 
  

22 221  2211  22110  -  Vydávanie kníh, brožúr, hudobných kníh a iných  
publikácií 
22 221  2212  22 120 -   Vydávanie novín 
22 221  2213  22 130  -  Vydávanie časopisov a podobných  periodík 
22  221  2214  22 140  -  Vydávanie  zvukových záznamov 
22  221  2215  22 150  -  Iná vydavateľská činnosť 
22  223  2231  22 310  -  Reprodukcia zvukových záznamov 
22  223  2232  22 320  -  Reprodukcia  video záznamov 
22  223  2233  22 330  -  Reprodukcia počítačových  médií 

 
 -  SEKTOR Ž 
 

55 554  5540  55 400  -  Bare 
 

-  SEKTOR J 
 
    74  744  7440  74 402  -   Iné služby reklám a propagandy 

 
Článok 6 

 
 Verejný podnik  si zabezpečuje  prostriedky pre vykonávanie svojoj činnosti 
v súlade so Zákonom, a to: 

- z vlastných príjmov, 
- z legátov a darov, 
- z iných prameňov. 

 
Zakladateľský vklad verejného podniku  vynáša 500 eur, ktorý zakladateľ vpláca 

na dočasný účet verejného podniku  v podnikateľskej banke v dinárovej protihodnoty po 
úradnom kurze Národnej banky Srbska v deň platby.  

 
Článok 7 

 
 Orgány verejného podniku sú: 

- riaditeľ 
- Správna rada a 
- Dozorná rada. 

Článok 8 
 
 Riaditeľa verejného podniku vymenúva a uvoľňuje Zhromaždenie obce Báčsky 
Petrovec (v ďalšom texte: zakladateľ).  
 Mandát riaditeľa trvá 4 roky.  
 Za riaditeľa verejného podniku môže byť vymenovaná osoba, ktorá vedľa 
všeobecných podmienok spĺňa aj osobitné podmienky stanovené štatútom verejného 
podniku. 
 Pokým sa nevymenuje riaditeľ verejného podniku, zakladateľ môže vymenovať 
úradujúceho riaditeľa.  



 Úradujúci riaditeľ verejného podniku môže túto funkciu vykonávať najdlhšie 
jeden rok.  
 
 Pokým sa nevymenuje  riaditeľ alebo úradujúci riaditeľ verejného podniku, práce 
riaditeľa bude vykonávať zístupca  verejného podniku, ktorý sa vymenuje osobitným 
aktom zakladateľa - Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec  (v ďalšom texte: zakladateľ). 
 

Článok 9 
 
 Riaditeľ verejného podniku: 

- zastupuje verejný podnik,  
- organizuje a vedie proces práce a hospodárenie verjného podniku,  
- zodpovedá za  zákonitosť práce verejného podniku, 
- navrhuje ročný program hospodárenia a plán rozvoja verejného podniku 

a podniká opatrenia na ich realizáciu,  
- podáva finančné správy, správy o hospodárení verejného podniku a ročné 

zúčtovanie, 
- realizuje uznesenia Správnej rady verejného podniku, 
- koná aj iné práce stanovené Zákonom, týmto uznesením a Štatútom  verejného 

podniku. 
Článok 10 

 
 Správnu rada verejného  podniku vymenúva a uvoľňuje zakladateľ verejného 
podniku. 
 Správna rada verejného podniku má 5 členov, ktorí sa vymenúvajú na obdobie 4 
rokov.  
 Predsedu, zástupcu Správnej rady a jedného člena vymenúva zakladateľ z radov 
výborníkov alebo občanov a dvaja  predstavitelia  sú  z  radov  stále zamestnaných vo 
verejnom podniku. 

Článok 11 
 
 Správna rada verejného podniku: 

- vynáša Štatút verejného podniku, 
- vynáša rokovací poriadok o svojej práci, 
- vynáša ročný program hospodárenia,  
- rozhoduje o rozdeľovaní a používaní prostriedkov 
- schvaľuje  správu o hospodárení a ročné zúčtovanie,  
- ustaľuje podnikateľskú politiku so súhlasom zakladateľa,  
- vynáša normatívna akty verejného podniku, 
- navrhuje vymenovanie a uvoľnenie riaditeľa verejného podniku,  
- dáva riaditeľovi smernice na uskutočnovanie  podnikateľskej politiky,  
- rozhoduje o trvalej podnikateľskej spolupráci  a spájaní s iným verejným 

podnikom, so súhlasom zakladateľa, 
- koná aj iné práce stanovené Zákonom, týmto uznesením a Štatútom verejného 

podniku. 
 

Článok 12 
 
 Dozornú radu verejného podniku vymenúva a uvoľňuje zakladateľ.  
 Dozorná rada má 3 členov, ktorí sa vymenúvajú na obdobie 4 rokov.  



 Predsedu a jedného  člena vymenúva zakladateľ z radov výborníkov alebo  
občanov a jeden  predstaviteľ sa vymenúva z radov stále zamestnaných robotníkov vo 
verejnom podniku.  
 

Článok 13 
 
 Dozorná rada  verejného podniku: 

- koná dozor  nad hospodárením verejného podniku,  
- koná dozor nad zákonitosťou  práce Správnej rady verejného podniku,  
- koná prehliadku ročných správ a ročného zúčtovania verejného podniku, 
- vynáša  rokovací poriadok o svojej práci, 
- koná aj iné práce stanovené Zákonom, týmto uznesením a Štatútom verejného 

podniku.  
 

Článok 14 
 
 Za účelom  zabezpečiť ochranu  všeobecného záujmu vo verejnom podniku, 
zakladateľ poskytuje súhlas k: 

- ročnému programu hospodárenia verejného podniku, 
- ročnej správe o práci verejného podniku, 
- Štatútu verejného podniku, 
- sadzobníku (uzneseniu o cenách a iné),  
- nakladaniu (zabezpečenie a odcudzenie) s  majetkom verejného podniku 

väčšej hodnoty, ktorá je v priamej funkcii vykonávania činností vo 
všeobecnom záujme, stanovená týmto uznesením, 

- poskytovaniu garancie,  avalu, záruky, zálohy a iných prostriedkov 
zabezpečenia pre práce, ktoré nie sú z rámca činností vo všeobecnom záujme,  

- vkladaniu kapitálu,  
- statusným zmenám,  
- uzneseniam o rozdeľovaní zisku,  
- vykonávaniu aj iných činností, vedľa činností, pre ktoré je verený podnik 

založený,  
- iným uzneseniam  v súlade so Zákonom a týmto uznesením.  
-  

Článok 15 
 
 Zveľadenie práce a rozvoja verejného podniku zakladá sa na  dlhodobom 
a stredodobom  pláne pláce a rozvoja. 
 Za každý kalendárny rok Správna rada verejného podniku vynáša ročný program 
hospodárenia verejného podniku.  
 

Článok 16 
 
 Majetok verejného podniku tvorí: vlastnícke právo k hnuteľným a nehnuteľným 
veciam, peňažné  prostriedky a cenné papiere a iné majetkové práva, vrátane aj práva 
užívania statkov v štátnom vlastníctve, resp. statkov vo všeobecnom záujme, ktorými 
verejný podnik  spravuje a nakladá v súlade so Zákonom a týmto uznesením. 
 
 
 



Článok 17 
 

Správna rada verejného podniku v lehote 30 dní odo dňa  nadobudnutia platnosti 
tohto uznesenia schváli Štatút  verejného podniku a doručí ho zakladateľovi kvôli 
poskytnutiu súhlasu k nemu. 

Iné normatívne akty verejného podniku, nevyhnutné pre  fungovanie  verejného 
podniku Správna rada schváli, resp. vynesie ich riaditeľ verejnej ustanovizne v lehote 60 
dní odo dňa nadobudnutia platnosti tohto uznesenia.  
 

Článok 18 
 
 Toto uznesenie nadobúda platnosť dňom vynesenia a zverejní sa v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-95/2007-02 
Dňa: 11.12.2007 
Báčsky Petrovec              P R E D S E D A 
         ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
         Dipl.Ing. Juraj Červenák, v.r. 
 
 



  106. 
 
 Podľa článku  36 odsek 1,  článku 141 odsek 1 a  článku 143 odsek 2 bod 7 
Zákona  o základoch systému vzdelávania a výchovy (Službeni glasnik RS, č. 62/2003 
a 58/2004) a článku 20 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky  
Petrovec, č. 5/2002 a  9/2004) Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XXXIV. 
zasadnutí, ktoré sa konalo  dňa 11.12.2007,  v y n i e s l o  
 
 

U Z N  E  S E  N  I  E   
 

O ÚČASTI OBCE V TROVÁCH PREDĹŽENÉHO POBYTU DETÍ 
NA ZÁKLADNÁCH  ŠKOLÁCH 

 
 

Článok 1 
 
 Základným školám na území Obce  Báčsky Petrovec, ktoré vo svojom zložení 
majú organizovaný pobyt detí  vo veku  od I. po IV. ročník, obec  bude  participovať 
trovy predĺženého pobytu detí pre kategórie sociálne ohrozených detí (užívateľov  
materiálneho zabezpečenia rodiny), pre tretie a každé ďalšie dieťa v rodine vo výške 
3.500,00 dinárov  mesačne po dieťati a podľa zoznamov, ktoré doručia školy.  
 

Článok 2 
 
 Za realizáciu tohto uznesenia kompetentné je Oddelenie pre rozpočet a financie 
Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 

Článok 3 
 
 Toto uznesenia nadobúda platnosť ôsmym dňom po zverejnení v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo: 011- 99/2007-02 
Dňa: 11. 12. 2007     
Báčsky Petrovec    
 

P R E D S E D A 
        ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                     Dipl.Ing. Juraj Červenák. v.r. 
             



    107.  
Podľa článkov 20, 21, 22 a 27 Zákona o financovaní lokálnej samosprávy 

(Službeni glasnik RS, č. 62/2006), Uznesenia Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec 
o ustálení návrhu Uznesenia o uvádzaní samozdanenia na území Miestneho spoločenstva 
Maglić na obdobie  01.01.2008 – 31.12.2012 a o tvare a spôsobe priameho vyjadrovania 
sa občanov o samozdanení, ktoré bolo vynesené na XXXIII. zasadnutí dňa 13.11.2007 
a priameho vyjadrovania sa občanov Miestneho spoločenstva Maglić, ktoré sa 
uskutočnilo  prostredníctvom  písomného vyjadrovania sa v období od 15.11. do 
30.11.2007,  v y n e s e n é   b o l o  
 

U  Z  N  E  S  E  N  I E  
 

O UVÁDZANÍ  SAMOZDANENIA  NA ÚZEMÍ 
MIESTNEHO SPLOČENSTVA MAGLIĆ 

 
Článok 1 

 
 Samozdanenie sa  uvádza pre uspokojovanie všeobecných a spoločných potrieb 
občanov v Miestnom spoločenstve Maglić. 
 
 Uskutočnené prostriedky samozdanenia sa použijú na: 
 

1. -  výstavbu čistiarne odpadových vôd a ukončenie výstavby kanalizačnej siete, 
-  výstavbu novej depónie, 

       -  výstavbu  spojovacej cesty Maglić  - Gajdobra - Čelarevo, 
       -  výstavbu atmosférickej kanalizácie, 
                  -  výstavbu srbského pravoslávneho kostola, 
       -  výstavbu továrne  na vodu, 
       -  rekonštrukciu chodníkov 
       -  ukončenie výstavby bazénu, 
                  -  sanáciu jestvujúcej depónie, 
                  -  zriadenie starého cintorína, 
       -  výstavbu chodníka k cintoríru, 
       -  dlažbu športovo-rekreačného strediska, domu smútku,  

         parku v strede osady a komplexu na Ulici Sime Šolaje   68 %   
 
2.   údržbu objektov miestneho spoločenstva       3 % 
 
3.   financovanie športu, kultúry a nevyhnutných spoločenských aktivít 20 % 
 
4.  financovanie práce miestneho spoločenstva      8 % 
 
5.  financovanie  nevyhnutných potrieb                  1 % 

 
 

Článok 2 
 
 Poplatníci samozdanenia sú  občania,  ktorých bydlisko je  na území osady 
Maglić, a to: zamestní v krajine a robotníci  na dočasnej práci v zahraničí, podnikatelia 
a iní daňoví poplatníci, dôchodcovia a poľnohospodári. 



 
 Poplatníci samozdanenia  sú občania, ktorí na území, pre ktoré sa uvádza 
samozdanenie,  nemajú bydlisko a na ňom  majú nehnuteľný majetok (ak sa 
prostriedkami samozdanenia zlepšujú podmienky používania toho majetku) . 
 

Článok 3 
 
 Samozdanenie sa uvádza na obdobie päť  rokov, a to  od  01.01.2008  do 
31.12.2012. 
 

Článok 4 
 
 Plánovaná suma prostriedkov samozdanenia na: 

- rok 2008  vynáša  6.500.000,00 dinárov, 
- rok 2009  vynáša  7.150.000,00 dinárov,  
- rok 2010  vynáša  7.865.000,00 dinárov, 
- rok 2011  vynáša  8.651.500,00 dinárov, 
- rok 2012  vynáša  9.516.650,00 dinárov, čo spolu vynáša  39.683.150,00  
      dinárov. 

 
Článok 5 

 
Výška samozdanenia sa bude  vypočitovať  a  platiť  na nasledovný spôsob: 
 
- 3 %   na zárobky zamestnaných,  
- 2 %   na dôchodky dôchodcov,  uskutočnené v krajine a zahraničí, 
- 5 %  na  daňový základ podnikateľov a iných poplatníkov, ak  daň platia v 
paušálnej sume, 
- 5 %  na  daňový základ podnikateľov  a iných  poplatníkov, ak  daň platia v 
skutočnej   sume, 
- 3 %  na priemerný mesačný zárobok v hospodárstve Republiky Srbsko pre 
občanov, ktorí na území Miestneho spoločenstva  Maglić nemajú bydlisko, ale 
majú nehnuteľný majetok, 
- sadzba platenia výšky samozdanenia z poľnohospodárstva určuje  sa na 
základe 25 kg  pšenice po katastrálnom   jutre   podľa zaistenej ceny pšenice, 
ktorú  určuje  príslušný orgán Republiky Srbsko. 

 
Článok 6 

 
           Vypočitovanie, obstavenie a  vplácanie samozdanenia z poľnohospodárstva, iných 
daňových poplatníkov a  občanov, ktorí na území  Miestneho spoločenstva Maglić 
nemajú bydlisko, ale majú nehnuteľný majetok, koná daňová správa Báčsky Petrovec. 
 

Vypočitovanie, obstavenie a vplácanie samozdanenia  zo zárobkov zamestnaných  
konajú  výplatcovia zárobkov, paralelne s výplatou zárobkov zamestnaných. 
 
 Vypočitovanie, obstavenie a vplácanie samozdanenia z dôchodkov dôchodcov 
koná služba penzijného a invalidného poistenia, paralelne s výplatou dôchodku. 
 



 Vypočítané  samozdanenie výplatcovia sú povinní vplatiť v prospech rozpočtu 
Obce Báčsky Petrovec   na bežný účet   840 – 3564745 – 46 . 
 
 Peňažné prostriedky samozdanenia majú prísne účelový charakter a budú sa 
používať  výlučne pre realizáciu aktivít, určených  v článku 1 tohto uznesenia.  
 

Článok 7 
 
 Občania uskutočňujú dozor nad zoskupenými a použitými prostriedkami 
samozdanenia prostredníctvom  zvolených orgánov Miestneho spoločenstva Maglić, 
výborníkov v Zhromaždení obce Báčsky Petrovec a na zhromaždeniach občanov 
Miestneho spoločenstva Maglić. 
 

Článok 8 
 
 Prostriedky samozdanenia, ktoré sa  uskutočnia  nad sumu stanovenú v článku 4 
tohto uznesenia, použijú sa na výstavbu tých objektov vo všeobecnom záujme občanov, 
pre ktoré sa občania vo väčšine vyjadria. 
 

Článok 9 
 
 Uznesenie o uvádzaní  samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Maglić sa 
zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec a  bude sa uplatňovať od  
01.01.2008. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-100/2007-02 
Dňa: 11.12.2007 
Báčsky Petrovec    
              P R E D S E D A 
       ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
       Dipl.Ing. Juraj Červenák, v.r. 

 
 
 
 
 
 



     108. 
Podľa článku 20 odsek 1 bod 5 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník 

Obce  Báčsky Petrovec, č. 5/2002  a  9/2004),  Zhromaždenie  obce  Báčsky  Petrovec  na  
svojom XXXIV. zasadnutí, ktoré sa konalo 11. 12 2007,  v y n i e s l o 
 
 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  I E 
 

O VYMENOVANÍ ZÁSTUPCU  
VEREJNÉHO PODNIKU PRE INFORMAČNÚ ČINNOSŤ 

RÁDIO BÁČSKY PETROVEC 
 
 

Článok 1 
 
 Za zástupcu Verejného podniku pre informačnú činnosť Rádio Báčsky Petrovec 
vymenúva sa  JÁN  HANSMAN, profesor  telesnej výchovy z Báčskeho Petrovca, Ul. 
Svätoplukova 25. 
 

Článok 2 
 
 Vymenovaný zástupca zastupuje Verejný podnik pre informačnú činnosť Rádio 
Báčsky Petrovec  bez obmedzenia.  
 Vedľa prác zástupcu, osoba z článku  1 tohto uznesenia bude vykonávať aj práce 
úradujúceho riaditeľa verejného podniku, avšak  nie dlhšia ako jeden rok.  
 

Článok 3 
 
 Toto uznesenie  nadobúda platnosť dňom vynesenia a zverejní sa v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-96/2007-02 
Dňa: 11. 12. 2007 
Báčsky Petrovec               P R E D S E DA 
                    ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
        Dipl. Ing. Juraj Červenák, v.r. 
 
 



    109. 
 Podľa článku 12 odsek 1 Zákona o verejných  podnikoch a vykonávaní 
činností vo všeobecnom záujme  (Službeni glasnik RS,  č. 25/2000, 25/2002, 
107/2005 a  108/2005 - oprava),  článku 10 odsek 1 Uznesenia o zakladaní Verejného 
podniku pre informačnú činnosť Rádio Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č.  10/2007)  a článku 20 odsek 1 bod 8 Štatútu Obce Báčsky 
Petrovec (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 5/2002  a  9/2004), 
Zhromaždenie  obce  Báčsky  Petrovec  na  svojom XXXIV. zasadnutí, ktoré sa 
konalo 11. 12 2007,  v y n i e s l o 
 
 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  I  E 
 

O VYMENOVANÍ ČLENOV SPRÁVNEJ RADY  
VEREJNÉHO PODNIKU  PRE  INFORMAČNÚ ČINNOSŤ 

RÁDIO BÁČSKY PETROVEC 
 
 

I. 
 
 Správna rada Verejného podniku pre informačnú činnosť Rádio Báčsky 
Petrovec (v ďalšom texte: verejný podnik) má 5 členov, z ktorých predsedu, zástupcu 
predsedu a jedného člena vymenúva Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec (ako 
zakladateľ) z radov výborníkov a 2  predstaviteľov z radov zamestnaných vo 
verejnom podniku. 
 

II. 
 
 Do Správnej rady verejného podniku sa vymenúvajú: 

1. MILINA FLORIANOVÁ  z Báčskeho Petrovca, za predsedníčku, 
2. ANNA BOLDOCKÁ- ILIĆOVÁ z Báčskeho Petrovca,  za zástupkyňu 

predsedníčky, 
3. BRANISLAV  HAŠKA  z Kulpína, za člena, 
4. KATARÍNA MELEGOVÁ - MELICHOVÁ z Báčskeho Petrovca 

(zamestnaná vo verejnom podniku), za členku, 
5. MIROSLAV BABIAK  z  Báčskeho Petrovca (zamestnaný vo verejnom 

podniku), za člena. 
 

III. 
 
 Správna rada verejného podniku: 

- vynáša Štatút verejného podniku, 
- vynáša rokovací poriadok o svojej práci, 
- vynáša  ročný program hospodárenia, 
- rozhoduje o rozdeľovaní a používaní prostriedkov, 
- schvaľuje správu o hospodárení a ročné zúčtovanie, 
- ustaľuje  podnikateľskú politiku so súhlasom zakladateľa,  
- vynáša normatívna akty verejného podniku, 
- navrhuje vymenovanie a uvoľnenie riaditeľa verejného podniku,  
- dáva riaditeľovi smernice na uskutočnovanie  podnikateľskej politiky,  
- rozhoduje o trvalej podnikateľskej spolupráci  a spájaní s iným verejným 

podnikom, so súhlasom zakladateľa, 
- koná aj iné práce stanovené Zákonom, týmto uznesením a Štatútom 

verejného podniku. 
 



VI. 
 
 Mandát členov Správnej rady verejného podniku trvá 4 roky. 
 

V. 
 
 Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom vynesenia a zverejní sa  v 
Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo: 011- 97/2007-02 
Dňa: 11. 12. 2007     
Báčsky Petrovec    
 

P R E D S E D A 
        ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                     Dipl.Ing. Juraj Červenák. v.r. 
             



     110. 
 
 Podľa článku 20  odsek 1  bod 8 Štatútu  Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník 
Obce Báčsky  Petrovec,  č. 5/2002  a  9/2004) a článku 14 Uznesenia o zakladaní 
Verejného podniku pre informačnú činnosť Rádio Báčsky Petrovec (Úradný vestník 
Obce Báčsky  Petrovec, č.  10/2007),  Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom  
XXXIV. zasadnutí,  ktoré sa konalo 11.12.2007,  v y n i e s l o 
 
 

R  O Z  H  O D  N  U T  I E 
 

O  POSKYTOVANÍ   SÚHLASU   
 K     Š T A T Ú T U  

VEREJNÉHO PODNIKU  PRE  INFORMAČNÚ  ČINNOSŤ 
RÁDIO BÁČSKY  PETROVEC, 

 
 

I. 
 
 
 P o s k y t u j e   s a    s ú h l a s   k Štatútu Verejného  podniku pre informačnú 
činnosť Rádio Báčsky Petrovec, ktorý schválila Správna rada Verejného podniku pre  
informačnú činnosť Rádio Báčsky Petrovec, na zasadnutí, ktoré sa konalo 11.12.2007. 
 
 

II. 
 
 

Toto rozhodnutie sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-98/2007-02 
Dňa: 11. 12. 2007 
Báčsky Petrovec               P R E D S E DA 
                    ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
        Dipl. Ing. Juraj Červenák, v.r. 



111. 
 Podľa článku 4 odsek 2 a článku 25 Uznesenia o organizácii Obecnej správy 
(Úradný vestník Obce Báčsky  Petrovec, č.  11/2004)  a článku  50, 55  a 64  Zákona 
o práci (Službeni glasnik RS, č.  55/96),  náčelníčka  Obecnej správy Obce Báčsky 
Petrovec  v y n i e s l a 
 

P  R  A  V  I  D  L  Á 
 

O VNÚTORNOM  (DOMOVOM)  PORIADKU OBECNEJ SPRÁVY  
 

OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 

I. VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 
 

Článok 1 
 
 Tymito pravidlami  určujú sa zásady o  vnútornom (domovom) poriadku a 
stanovujú podmienky a spôsob práce v budove Obce Báčsky Petrovec, kde sa nachádza 
Obecná správa Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte:  pravidlá o vnútornom  poriadku). 
 

Článok 2 
 
 Pravidlá o vnútornom poriadku sú oddelené od  pravidelného vykonávania prác 
lokálnej  správy, resp. poverených  prác štátnej správy a  zahŕňajú: pracovný čas a jeho 
rozvrhnutie, spôsob  prijímania podaní,  uskutočňovanie verejnosti práce, orientáciu 
v budove obce a rozvrhnutie miestností,  styky Obecnej správy so stránkami, s inými 
osobami a orgánmi, spôsob vykonávania bezpečnostných služieb a  iné otázky 
vnútorného poriadku.  
 

Článok 3 
 
 Priame uskutočňovanie týchto pravidiel majú na starosti  náčelníci oddelení 
a vedúci služby v Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: vedúci 
organizačných jednotiek). 
 Vedúci organizačných jednotiek sú povinní  pravidelne a najmenej raz ročne 
informovať náčelníka Obecnej správy o stave a problémoch  v  uplatňovaní  týchto 
pravidiel, resp.   o vnútornom poriadku.  
 
 
 II.  PRACOVNÝ  ČAS A JEHO ROZVRHNUTIE 
 

Článok 4 
 
 V Obecnej správe sa v rámci zákonom  určeného  týždenného fondu hodín (plný 
pracovný čas)  práca v  priebehu  pracovného týždňa  rozvrhuje na päť pracovných dní.  
 
 V sobotu a v nedeľu sa v Obecnej správe nepracuje.  



 Výnimočne z odseku 2 tohto článku v tieto dni sa pracuje  počas služby, keď to 
určia príslušné  orgány, počas konania kultúrnych  a  iných manifestácií,  ktoré sú 
dôležité  pre obec, resp.  pre širšie záujmy a  keď ide o neodkladné  práce správy (vedenie 
matrík, voľby, prikázané opatrenia štátnych  orgánov a pod.). 
 

Článok 5 
 
 Rozvrhnutie pracovného času v rámci pracovného týždňa je nasledovné: 
 

- od  07,00  do  15,00  hodiny  v  pondelok, stredu a vo štvrtok, 
 
- od  08,00  do  16,00  hodiny  v  utorok a v piatok. 

 
Oddych v priebehu dennej práce v trvaní  30 minút  zamestnaní v Obecnej správe 

môžu spravidla  využívať v intervale  od  9,00  do 10,00 hodiny.  Vedúci  organizačných  
jednotiek Obecnej  správy  v rámci  tohto časového intervalu zabezpečia, aby sa práca 
v organizačnej jednotke neprerušovala, a  najmä, aby práca so stránkami bola 
kontinuovaná. 

 
V rámci rozvrhnutia pracovného času určeného  týmto článkom,  pracovný čas 

pre  pomocný – technický personál (upratovačky, kuriér) určuje vedúci organizačnej 
jednotky, do  ktorej patria tí zamenstnanci. 

 
Oddych v priebehu dennej práce zamestnanci  využívajú v miestnostiach Obecnej 

správy obce. 
 

Článok 6 
 
 Pracovný čas a jeho rozvrhnutie sa uverejňuje na oznamovacej tabuli, resp. na 
vchode do budoby Obce  Báčsky Petrovec. 
 
 Úkony v správnom konaní, ktoré sa podľa zákona považujú za súrne  (a sú 
neodkladné),  realizujú sa bez ohľadu na stanovený  pracovný čas.  
 
 V prípade, že by odkladanie  začatého  konanie spôsobilo  nepotrebné trovy alebo 
by sa ním otáľal  postup,  jeho zakončenie sa realizuje  po pracovnom čase.  
 

Článok 7 
 
 Zvolené a ustanovené osoby  a  zamestnanci  v Obecnej  správe dovolenku 
čerpajú v období, ktoré je vhodné pre Zhromaždenie obce, resp. Obecnú správu,  
spravidla sú to júl a  august bežného roka. 
 
 Návrh o tom, kedy zamestnanci budú čeprať dovolenku, priprávajú vedúci 
organizačných jednotiek,  pričom  dbajú, aby v každej organizačnej jednotke Obecnej 
správy  zostal dostatočný počet vykonávateľov a aby sa zabezpečilo vykonávanie prác, 
ktoré sú kontinuované, resp. neodkladné.  
 



III. VEREJNOSŤ  PRÁCE  
 

Článok 8 
 
 Potrebné podmienky pre verejnosť  práce Zhromaždenia obce, resp. predsedu 
obce a ich  kolegiálne telesá, v hraniciach a na spôsob určený zákonom a aktmi týchto 
orgánov, určuje predseda Zhromaždenia obce, resp. predseda obce.  
 

Podmienky pre verejnosť práce Obecnej správy, v hraniciach a na spôsob určený 
zákonom, určuje náčelník Obecnej správy.  
 

Článok 9 
 
 Zainteresovaným osobám, resp. predstaviteľom  prostriedkov  verejného 
informovania umožňuje sa prístup na verejné zasadnutia Zhromaždenia obce a jeho 
orgánov, resp informácie o  ich práci na spôsob a pod podmienkami predpísanými 
zákonom, resp. Rokovacím poriadkom Zhromaždenia obce.  
 
 Informácie o práci Obecnej správy  prístupné  sú zainteresovaným osobám, resp.  
predstaviteľom verejného informovania v súlade so zákonom a týmito pravidlami, pod  
podmienkou, že nejde o údaje, ktoré predstavujú štátne, vojenské, úradné alebo 
podnikateľské tajomstvo. 
 

Článok 10 
 
 Informácie pre  prostriedky verejného informovania  o práci  Zhromaždenia obce 
poskytuje  predseda  ZO alebo úradná osoba, ktorú on  splnomocní.  
 
 Informácie pre prostriedky verejného informovania o práci predsedu obce 
poskytuje predseda  obce alebo osoba, ktorú on  splnomocní.  
 
 Informácie pre prostriedky verejného informovania o práci Obecnej správy 
poskytuje náčelník Obecnej správy, resp.  vedúci organizačných jednotiek z domému 
svojich organizačných jednotiek.  
 
 Informácie  vzťahujúce sa na jednotlivé veci, so súhlasom náčelníka Obecnej 
správy, resp. vedúceho organizačnej jednotky, môže poskytnúť aj odborník, ktorý  koná 
ohľadom tej veci.  
 
 
 IV.   ORIENTÁCIA  V BUDOVE  A  ROZVRHNUTIE ÚRADNÝCH 
                     MIESTNOSTÍ  
 

Článok  11 
 
 Na vchode do budovy Obce Báčsky Petrovec stojí  úradný názov Obec Báčsky 
Petrovec v jazykoch a písme, ktoré sú v úradnom použití v obci.  
 



Článok 12 
 
 Kvôli ľahšiemu orientovaniu sa stránok v budove, na viditeľnom mieste stojí 
orientačná tabuľa, ktorá obsahuje rozvrhnutie úradných miestností  podľa orgánov, 
oddelení a služieb, tiež čísla úradných miestností, v ktorých sa nachádzajú jednotlivé 
orgány, oddelenia a služby. 
 
 Na vchode do každej pracovnej miestnosti stojí nadpis s vyznačením orgánu, 
organizačnej jednotky alebo služby  a  mená zamestnaných a  zvolených, resp. 
ustanovených osôb.  

Článok 13 
 
 V obci sa spravidla  určuje jedna pracovná  miestnosť pre prácu národných 
poslancov pre prijatie stránok, s vyznačením času, v ktorom ich možu prijať a ktorý  oni 
určia. 
  

Miestnosti, v ktorých sa konajú zasadnutia Zhromaždenia obce, resp. Obecnej 
rady sa môžu dočasne  používať pre  konanie zasadnutí   politických strán, resp. iných 
spoločenských organizácií,   ktoré  pôsobia  v  obci, pod podmienkami, ktoré určí 
náčelník Obecnej správy, so súhlasom predsedu obce.  
 

Článok 14 
 
 V úradných  miestnostiach obce, v ktorých sa konajú zasadnutia a iné  
organizované zoskupenia, tiež v miestnostiach, v  ktorých  pracuje nefajčiar, resp dvaja 
alebo viacej zamestnacov, z ktorých je najmenej jeden nefajčiar – je zakázané fajčiť.  
 
 V budove obce je určená miestnosť pre fajčenie. 
 

Článok 15 
 
 Pracovné miestnosti za zamkýnajú, keď v nich nie sú zemastnanci, resp. zvolené 
a ustanovené osoby.  
 
 Náčelník Obecnej správy na návrh vedúcich organizačných jednotiek určuje 
miestnosti, do ktorých nie je dovolený prístup stánkam a iným osobám (archív, 
miestnosti, v ktorých sa nachádza server a pod.). 
 
 Po  zakončení pracovného času veci, úradné materiály, pečiatka, pečate  a iné veci 
väčšej hodnoty sa zamkýnajú. 
 

Článok 16 
 
 Pre potreby Obecnej správy organizuje sa  Stredisko pre služby.  
 
 V Stredisku pre služby sa konajú práce  stanovené predpismi o kancelárskych 
prácach: prijatie podaní a iných aktov, koná sa ich rozvrhnutie po organizačných 
jednotkách, vedie sa podací protokol a evidencia iných  predmetov, fotokopírovanie 



úradných aktov a materiálov, vedie sa  lehotník  predmetov a pod. (práce overenia 
podpisov, odpisov a rukopisov, vydávanie výpisu z úradnej evidencie a iné práce 
stanovené aktom o systematizácii pracovných miest Obecnej správy). 
 
 
 V.   STYKY  SO STRÁNKAMI A INÝMI  OSOBAMI A ORGÁNMI 
 
 
 1.  Styky so stránkami a orgánmi 
 

Článok 17 
 
 Podania a iné  akty stránok  zaslané poštou alebo  odovzdané osobne  prijímajú sa  
počas  pracovného času.  
 Stránky sa prijímajú počas pracovného času Obecnej správy. 
 

Článok 18 
 
 Stránky môžu konať nahliadnutie, resp. odpis spisov na spôsob, pod 
podmienkami a podľa postupu  predpísaného Zákonom o všeobecnom  správnom konaní 
a  Zákonom o prístupe k informáciám vo všeobecnom  význame, na to určenom  mieste 
a pod  dozorom  oprávneného  robotníka Obecnej správy.  
 

Článok 19 
 
 S inými orgánmi a organizáciami  kontaktuje  náčelník Obecnej správy, resp. 
vedúci organizačných  jednotiek. 
 
 Odborní pracovníci, ktorí riešia v správnych veciach kontaktujú priamo so 
zodpovednými  orgánmi a organizáciami a iní robotníci, keď na to majú osobitné 
oprávnenie.  
 
 S našimi  štátnymi predstaviteľmi v zahraničí, resp. so zahraničnými vrchnosťami 
Obecná správa kontaktuje prostredníctvom príslušných ministerstiev, ak inak nie je 
určené.  
 
 2. Príjimanie stránok 
 

Článok 20 
 
 Prijímanie stránok sa koná každý deň počas pracovného času.  
 

Článok 21 
 
 Stránky a iné osoby môže prijať náčelník Obecnej správy, vedúci organizačných 
jednotiek, ako i odborní pracovníci, ktorí konajú  po určitých predmetoch, o ktoré  
stránky majú záujem.  
 



 Informácie z pôsobnosti Obecnej správy stránkam  poskytuje náčelník Obecnej 
správy a vedúci organizačných jednotiek.  
 
 V Stredisku pre služby  poskytujú sa informácie na základe údajov z evidencie, 
ktoré vedie  podateľňa, v súlade s predpismi o kancelárskych prácach.  
 
 Informácie o stave v aktoch môžu sa poskytovať na spôsob a v hraniciach 
predpísaných Zákonom o správnom konaní iba  osobám oprávneným na prezeranie 
spisov.    
 
 Oznámenia sa poskytujú aj písomne, prostredníctvom  pošty  alebo telefonicky, 
ak je to možné.  

Článok 22 
 
 Zamestnancovi, ktorý pracuje so stránkami a ktorý je nútený určitý čas prerušiť 
prácu, vedúci organizačnej jednotky je povinný načas  zabezpečiť jeho adekvátne 
zastúpenie. 
 

3. Práce mimo budovy – sídla Obecnej správy  
 
 

Článok 23 
 
 Obecná správa vykonáva jednotlivé správne úkony a  podniká určité opatrenia i 
mimo budovy, ak je to stanovené predpismi (inšpekčný dozor, kontrola, doručenie, 
ohliadka a pod.). 
 
 

VI.  VNÚTORNÉ  ZABEZPEČENIE MIESTNOSTÍ   
         POČAS  PRACOVNÉHO ČASU 

 
 

Článok 24 
 
 Počas trvania pracovného času v Obecnej správe koná sa vnútorné zabezpečenie 
budovy a úradných miestností Obecnej správy a služieb, umiestnených v budove Obce 
Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: vnútorné zabezpečenie).  
 

Článok 25 
 
 Práce vnútorného zabezpečenia koná vrátnik.  
 

Článok 26 
 
 Pri výkonávaní prác vnútorného zabezpečenia vrátnik má záväzok: 
 

-  legitimovať každú stránku, resp.  iné osob, ktoré vchádzajú do budovy obce 
a žiadať si od nich údaje o účele, resp. cieli príchodu  do  Obecnej správe, 



- usmerňovať stránku do  Strediska pre služby, resp. k príslušnej osobe v obci, 
resp. Obecnej správe po vopred získanej informácii o tom,  či ich dotyčné osoby môžu 
prijať, resp. určia,  v ktorom čase a kde ich môžu prijať, 

- ak ide o uskutočnenie zasadnutí  Zhromaždenia  obce, resp. o inú schôdzu 
v budove obce,  žiadať si od pozvaných osôb, výjmuc výborníkov a členov rady, 
pozvanie na nahliadnutie,  pred  ich usmerním  na zasadnutie,   

- predstavitelia prostriedkov verejného informovania s pozvaním pre zasadnutie 
sú závezní  preukázať  dôkaz o svojej akreditácii pre  sledovanie práce Zhromaždenia 
obce, resp.  jeho  orgánov,  

-  v prípade  neoznámenej návštevy delegácie, resp.  predstaviteľa orgánov 
a organizácií, predbežne pozvať oprávnené osoby (predsedu obce, predsedu ZO, resp. 
náčelníka Obecnej správy) s cieľom dostať pokyny  na ich prijatie, resp. dohovor 
o realizácii ich návštevy v dodatočne  stanovenom termíne.  
 

Článok 27 
 
 Stránka alebo iná osoba, ktorá sa nedodržiava zásad predpísaných týmito 
pravidlami, ktorá sa pokúša dostať do úradných miestností bez  povolenia, resp. ktorá 
s hádkou, krikom, urážkami, fyzickým napadnutím alebo na iný spôsob narúša domový 
poriadok v budove obce, vrátnik upozorní a poprosí, aby sa vzdialila z budovy.  
 
 Ak osoba z odseku 1 aj vedľa daného upozornenia pokračuje vo  svojom správaní 
a narúša pokoj a mier v budove obce, vrátnik o tom informuje orgány verejného poriadku 
(políciu)  a požiada o ich pomoc, za účelom vzdialiť takú osobu z budovy obce.  
 

Článok 28 
 

O príchode do  práce  a  odchode  z  práce  a  o  vychádzaní zamestnaných z 
budovy  v priebehu pracovného času  vedie sa evidencia. 
 
 Evidencia o príchode  a odchode  zamestnaných v  Obecnej správe vedie sa na 
vrátnici prostredníctvom personálneho  identifikátora, cez ktorý sa preťahuje osobná 
identifikačná karta.  
 
 Vedúci  organizačných jednotiek aspoň raz mesačne konajú  nahliadnutie do 
výpisu z evidencie zamestnaných v svojej organizačnej jednotke, aby zvážili  objem  
výchádzok a ich opodstatnenosť a vyjadrili mienku pre eventuálne podnikanie 
adekvátnych opatrení. 
 
 

VZHĽAD A  SPRÁVANIE  SA  (BONTÓN) ZAMESTNANÝCH 
 

Článok  29 
 
 Zamestnanci Obecnej správy majú záväzok vo všetkom dodŕžať  Kódex správania 
sa zamestnaných  v  Obecnej správe,  ktorý vynieslo Zhromaždenie obce Báčsky 
Petrovec na svojom VI. zasadnutí, ktoré sa konalo 18.03.2005.  Kódex správania sa 
zamestnaných v Obecnej správe je súčasťou týchto pravidiel.  



Článok 30 
 
 Zamestnanci a ustanovené osoby majú záväzok svojou prácou a celkovým 
správaním sa  prispievať  k utváraniu pozitívnej atmosféry v kolektíve – správe.  
 

Článok 31 
 
 Zamestnanci a ustanovené osoby sú povinní starať sa o svoj vzhľad a spôsob 
obliekania sa  a  najmä o osobnú hygienu, čistotu, upravenosť a náležité oblečenie.  
 Spôsob obliekania sa a druh oblečenia má byť primeraný druhu práce, ktorá sa 
koná a závažnosti inštitúcie – Obecnej správe Báčsky Petrovec.  
 Športové oblečenie, ktoré nie  je primerané  povahe a závažnosti  správe, nie je 
dovolené.  
 Zamestnanci a ustanovené osoby majú záväzok nosiť evidenčnú kartu na 
viditeľnom mieste (reveri alebo na páske okolo hrdla).  
 Realizáciu ustanovení tohto článku a  primeranosť obliekania hodnotia vedúci 
organizačných jednotiek a náčelník Obecnej správy.  
 

 
VII. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 32 

 
 Dňom  uplatnenia  týchto pravidiel strácajú platnosť Pravidlá o vnútornom 
(domovom) poriadku Obecnej správy (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/99, 
7/02 a 11/04).  
 

Článok 33 
 
 Tieto  pravidlá nadobúdajú platnosť ôsmym dňom odo dňa uverejnenia v 
Úradnom vestníku Obce Báčsky  Petrovec. 
 
 

Republika srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY  PETROVEC 

OBECNÁ  SPRÁVA 
 
 
 
Číslo: 016-2/14-2007 
Dňa: 20. 11. 2007     
Báčsky Petrovec    
                      NÁČELNÍČKA  
                  OBECNEJ  SPRÁVY 
                      

     Dipl.práv. Milina Labátová, v.r. 
  



    112. 
 
 

O P R A V A 
Uznesenia o podmienkach a postupe subvencovania  úhrady 

za komunálne služby 
 
 
 
 V  článku  6  Uznesenia o  podmienkach a  postupe   subvencovania  úhrady za 
komunálne služby,  ktoré vynieslo Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec pod  číslom 
011-73/2007-02 dňa  25.09.2007 (uznesenie je zverejnené v Úradnom vestníku Obce 
Báčsky Petrovec, č. 6/2007),  koná sa oprava chyby, pretože tento článok má znieť: 
 
 
 Článok 6 
 
 
 «Toto uznesenia nadobúda  platnosť ôsmym dňom po zverejnení v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec  a bude sa uplatňovať od 01.01.2008.» 
 
 
 
V Báčskom Petrovci, 
17.12.2007 
 
            OBECNÁ SPRÁVA OBCE 
                 BÁČSKY  PETROVEC 

                          Služba pre práce Zhromaždenia  
      obce a predpisy 

              Redakcia 
                Úradného vestníka Obce Báčsky Petrovec 
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