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   5. 
 Podľa článku 74 Zákona o lokálnej samospráve (Službeni glasnik Republike 
Srbije, č.129/2007), článku 120 Štatútu  Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č.  11/2008) a článku 9 Uznesenia o Miestnych spoločenstvách na 
území Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2009 a 
3/2009), Rada Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec na svojom XXIV. zasadnutí,  
ktoré sa konalo 24.  júna 2009,  v y n i e s l a  
 

Š  T  A T  Ú  T 
MIESTNEHO SPOLOČENSTVA BÁČSKY PETROVEC 

 
 

I. VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 
 

Článok 1 
 

 Tento štatút v súlade so Štatútom Obce Báčsky Petrovec a  Uznesením 
o miestnych spoločenstvách na území Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: Uznesenia 
o miestnych spoločenstvách) upravuje: práce, ktoré koná, práva a povinnosti Miestneho 
spoločenstva, organizáciu, spôsob voľby Rady Miestneho spoločenstva, jej oprávnenia 
a zodpovednosti, otázky, o ktorých občania rozhodujú osobných vyjadrovaním sa 
a spôsob osobného vyjadrovania sa, postup odsúhlasenia a zmeny štatútu Miestneho 
spoločenstva a iné otázky dôležité pre prácu Miestneho spoločenstva. 
 

Článok 2 
 

 Miestne spoločenstvo Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: Miestne spoločenstvo) je 
založené pre územie  osady Báčsky Petrovec ako sídla obce za účelom uspokojenia 
potrieb a záujmov lokálneho obyvateľstva na tom území.  
 Miestne  spoločenstvo je záujmové, nestranícke spoločenstvo občanov a ich 
združení.  

Článok 3 
 

 Miestne spoločenstvo je v zložení Obce Báčsky Petrovec. 
 Sídlo Miestneho spoločenstva je v Báčskom Petrovci, Ulica  Kollárova č. 3.  
 

Článok 4 
 

 Miestne spoločenstvo má status právnickej osoby v rámci práv a povinností 
určených zákonom, Štatútom Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: štatút obce) a  
Uznesením o miestnych spoločenstvách.  
 

Článok 5 
 

 Práca orgánov Miestneho spoločenstva je verejná a podlieha kontrole občanov.  
 Verejnosť práce a oboznamovanie občanov sa zabezpečuje:  

- verejnými rozpravami na zhromaždeniach občanov; 
- vydávaním brožúr, letákov a iného propagačného materiálu; 
- poskytovaním informácií prostriedkom verejného informovania.  

 Informácie o práci Miestneho spoločenstva prostredníctvom  prostriedkov 
verejného informovania poskytuje predseda  Rady, tajomník Miestneho spoločenstva 



a člen Rady Miestneho spoločenstva, v rámci oprávnenia poskytnutého zo strany Rady 
Miestneho spoločenstva.  

Článok 6 
 

 Miestne spoločenstvo má svoj majetok, ktorý tvoria hnuteľné a nehnuteľné veci, 
peňažné prostriedky ako i práva a záväzky.  
 Rada Miestneho spoločenstva má záväzok s majetkom z odseku 1  tohto článku 
nakladať v súlade so zákonom, Uznesením  o miestnych spoločenstvách a týmto 
štatútom. 

Článok 7 
 

 Miestne spoločenstvo má svoju pečiatku a pečať. 
 Pečiatka a pečať obsahujú názov Miestneho spoločenstva, napísaný v jazykoch, 
ktoré sú v úradnom použití v Obci Báčsky Petrovec.  
 Tvar, rozmery, počet vyhotovení, spôsob nakladania a uschovávania pečiatky 
a pečate Miestneho spoločenstva určujú sa uznesením Rady Miestneho spoločenstva.  
 

Článok 8 
 

 V Miestnom spoločenstve v úradnom používaní je srbský jazyk, cyrilské 
a latinské písmo a slovenský jazyk a latinské písmo.  
 

Článok 9 
 

 Miestne spoločenstvo môže mať svoj sviatok, ktorý sa určuje  osobitným 
uznesením  Rady Miestneho spoločenstva. K uzneseniu,  ktorým sa určuje sviatok – deň 
Miestneho spoločenstva, súhlas poskytuje Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec (v 
ďalšom texte: Zhromaždenie obce). 
 Rada Miestneho spoločenstva môže určiť symboly Miestneho spoločenstva (erb 
a zástavu), pričom predbežný súhlas k nim poskytuje Zhromaždenie obce.  
 
 II.  VZNIK, ZÁNIK  A  ZMENA  ÚZEMIA MIESTNEHO          
       SPOLOČENSTVA 

Článok 10 
 

 Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec rozhoduje, s predbežne zadováženou 
mienkou občanov, o vzniku nového miestneho spoločenstva, územia, pre ktoré vzniká 
nové miestne spoločenstvo, zániku a zmenách  územia  miestneho spoločenstva.  
 Mienku v  súvislosti so vznikom, zánikom a  zmenou územia Miestneho 
spoločenstva iniciujú občania miestneho spoločenstva z územia, pre ktoré sa navrhuje 
vznik, zánik alebo zmena územia miestneho spoločenstva.  
 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. 
 

III.    PRÁCE MIESTNEHO SPOLOČENSTVA 
 

Článok 11 
 

 V  Miestnom spoločenstve občania priamo alebo prostredníctvom orgánov 
Miestneho spoločenstva: 



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

- posudzujú uspokojovanie určitých potrieb občanov v oblasti zdravotníctva, 
vzdelávania, kultúry, športu a v iných oblastiach priameho záujmu pre 
občanov; 

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

- iniciujú podnikanie opatrení v príslušných inštitúciách s cieľom poskytovania 
pomoci osobám so sociálnymi potrebami (osobitná spoločenská starostlivosť 
o deti a občanov rôznych sociálnych skupín); 

- iniciujú podnikanie opatrení ochrany statkov všeobecného záujmu, zachovanie 
verejného poriadku a pokoja; 

- iniciujú podnikanie opatrení v prípade živelných a iných pohrôm a utvárajú 
podmienky na ich odstránenie; 

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

- uskutočňujú aktivity  za zlepšenie podmienok života  a práce občanov; 
- konajú aj iné práce stanovené štatútom Miestneho spoločenstva v súlade 

s Uznesením o miestnych spoločenstvách.  
 

Článok 12 
 

  Vedľa prác z článku 11 v  Miestnom spoločenstve sa konajú aj iné práce, ktoré  
mu zverí Zhromaždenie obce v súlade s Uznesením o miestnych spoločenstvách.  
 

Článok 13 
 

 Miestne spoločenstvo môže spolupracovať s inými miestnymi spoločenstvami, 
mestami, ako v krajine, tak i v zahraničí, 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 14 
 
 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 podľa účelov: 

- pre  prácu a bežné podnikanie orgánov Miestneho spoločenstva,  
- pre vykonávanie prác, ktoré sú poverené Miestnemu spoločenstvu; 
- pre spolufinancovanie programu výstavby komunálnej infraštruktúry, 

v ktorom účinkujú občania. 
 
 



Článok 15 
 
 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.  
 Rozhodnutie o nakladaní prostriedkami miestneho spoločenstva vynáša Rada 
a príkazca  realizácie finančného plánu je predseda Rady Miestneho spoločenstva.  
 

Článok 16 
 

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

Článok 17 
 
 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 18 

 
 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 zákon, tento štatút a  Uznesenie o miestnych 
spoločenstvách. 
 
 Rada Miestneho spoločenstva 
 

Článok 19 
 

 V Miestnom spoločenstve utvára sa Rada Miestneho spoločenstva ako najvyššie 
zastupiteľské teleso.  
 Rada Miestneho spoločenstva má 15 (pätnástich) členov, ktorí sa volia na obdobie 
štyroch rokov.  

Článok 20 
 

 Voľby do Rady Miestneho spoločenstva vypisuje predseda Zhromaždenia obce, 
najneskoršie 30 dní pred vypršaním mandátu členom Miestneho spoločenstva, ktorých 
mandát plynie. 
 Odo dňa vypisovania volieb po deň uskutočnenia volieb nemôže uplynúť menej 
ako 45  ani viacej než 90 dní. 
 



 Uznesením o vypisovaní volieb určuje sa deň uskutočnenia volieb a deň, keď 
začnú plynúť lehoty realizácie volebných úkonov. 
 Voľby členov Rady Miestneho spoločenstva konajú sa v súlade s platnými 
zákonnými ustanoveniami, ktoré sa uplatňujú pri voľbe výborníkov Zhromaždenia obce.  
 

Článok 21 
 

 Voľby na členov Rady Miestneho spoločenstva zverejňujú sa v Miestnom 
spoločenstve ako jednotnej jednotke. 
 

Článok 22 
 

 Za uskutočnenie voľby na členov Rady Miestneho spoločenstva používa sa 
voličský zoznam obce.  
 Voličský zoznam sa uzaviera rozhodnutím orgánu, ktorý ho vedie, najneskoršie 
10 dní pred uskutočnením volieb.  
 Orgán príslušný pre vedenie voličského zoznamu doručuje rozhodnutie 
z predošlého odseku spolu so zhotovenými a overenými výpismi z voličského zoznamu 
pre každé volebné miesto  volebnej komisii v lehote 24 hodín odo dňa vynesenia 
rozhodnutia o uzavretí voličského zoznamu.  
 

Článok 23  
 

 Voľby členov Rady Miestneho spoločenstva uskutočňuje päťčlenná volebná 
komisia (v ďalšom texte: komisia), ktorú na návrh Rady Miestneho spoločenstva 
vymenúva Zhromaždenie obce.  
 Komisia z odseku 1 tohto článku koná všetky práce určené Zákonom  o lokálnych 
voľbách.  
 Komisia z odseku 1 tohto článku  vymenúva členov volebných výborov so 
sugesciou kandidátov na členov Rady Miestneho spoločenstva a so sugesciou členov 
Rady Miestneho spoločenstva. 
 

Článok 24 
 

 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. 
 Navrhovanie 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 25 
 

 Návrhy kandidátov  do Rady Miestneho spoločenstva doručujú sa komisii 
z článku 23  tohto štatútu a záväzne musia  obsahovať tieto údaje: 

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

rodné číslo, adresa bydliska) s vlastnoručnými podpismi občanov. 
 Návrhy kandidátov  doručujú sa komisii najneskoršie 15 dní pred dňom určeným 
pre uskutočnenie voľby členov Rady Miestneho spoločenstva.  
 



Článok 26 
 

 Komisia je povinná najneskoršie v lehote 5 dní po vypršaní lehoty pre 
navrhovanie kandidátov zhotoviť kandidačnú listinu na voľbu členov Rady Miestneho 
spoločenstva, na ktorej budú všetci kandidáti, ktorí sú navrhnutí, v súlade 
s ustanoveniami tohto štatútu.  
 Poradie kandidátov na kandidačnej listine určuje sa podľa azbuky priezviska 
a mena.  
 Komisia má záväzok  verejne prezentovať kandidačnú listinu na oznamovacej 
tabuli Miestneho spoločenstva, najneskoršie nasledujúci deň po dni jej ustálenia 
a najneskoršie  10 dní pred dňom konania volieb.  
 

Článok 27 
 

 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.  
 Ak dvaja alebo viacej kandidátov získa  rovnaký počet hlasov, potrebný počet 
členov Rady Miestneho spoločenstva dostane sa na základe azbukového poradia 
priezvisk a mien kandidátov z kandidačnej listiny, ktorí získali identický počet hlasov.  
 V prípade, že sa ani na spôsob stanovený v odseku 4 nezíska potrebný počet 
členov Rady Miestneho spoločenstva, členom Rady Miestneho spoločenstva sa stáva 
kandidát, ktorý sa na kandidačnej listine nachádza pod väčším radovým číslom. 
 Zvoleným členom Volebná komisia vydáva Potvrdenie o voľbe členov Rady 
Miestneho spoločenstva. 

Článok 28 
 

 Rada Miestneho spoločenstva má predsedu a zástupcu predsedu, ktorí sa volia 
z radov  členov Rady tajným hlasovaním na ustanovujúcom zasadnutí Rady Miestneho 
spoločenstva.   
 Za predsedu a zástupcu predsedu Rady Miestneho spoločenstva zvolení sú 
členovia Rady, ktorí získali najväčší počet hlasov členov Rady, na obdobie na ktorý sa 
volí Rada.  
 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. 
 Uvoľnenie predsedu a zástupcu predsedu Rady Miestneho spoločenstva koná sa 
na spôsob, na ktorý boli zvolení.  

Článok 29 
 

 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 pravidlá o organizácii a systematizácii pracovných miest v Miestnom 
spoločenstve, 

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

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

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

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

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

z územia obce, keď ide o otázky v spoločnom záujme; 
14. 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; 

15. zabezpečuje podmienky pre vykonávanie povinností výborníkov Zhromaždenia 
obce; 

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

17.  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; 

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

19. volí predsedu a zástupcu predsedu Rady Miestneho spoločenstva; 
20. koná aj iné práce určené štatútom obce, uznesením Zhromaždenia obce a štatútom 

Miestneho spoločenstva. 
 

Článok 30 
 

 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 bydliska mimo územia Miestneho spoločenstva; 
8. v prípade úmrtia.  
 

Článok 31 
 
 V prípadoch, keď členovi Rady Miestneho spoločenstva zanikne mandát pred 
dobou, na ktorú bol zvolený a na základe článku 30 tohto štatútu (vyjmúc prípadu z bodu 
3 tohto štatútu), mandát sa udeľuje ďalšiemu kandidátovi z kandidátnej listiny, ktorý na 
uskutočnených voľbách členov Rady Miestneho spoločenstva získal najväčší počet 
hlasov.  



Článok 32 
 

 Zhromaždenie obce môže vyniesť uznesenie o rozpustení Rady Miestneho 
spoločenstva na dobu, na ktorú bola Rada zvolená v týchto prípadoch: 

1. ak Rada Miestneho spoločenstva nevykonáva práce určené Uznesením 
o miestnych spoločenstvách, resp. štatútom  Miestneho spoločenstva dlhšie  
ako tri mesiace, 

2. ak sa v Miestnom spoločenstve nekonajú voľby členov Rady Miestneho 
spoločenstva na základe uznesenia predsedu Zhromaždenia obce o vypisovaní 
volieb členov Rady Miestneho spoločenstva, 

3. ak sa po uskutočnených voľbách členov Rady  Miestneho spoločenstva 
neustanoví Rada Miestneho spoločenstva v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
uverejnenia  výsledkov volieb v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec, 

4. ak  v lehote stanovenej Uznesením o miestnych  spoločenstvách Rada 
Miestneho spoločenstva nezladí štatút Miestneho spoločenstva s jeho 
ustanoveniami, 

5. ak v lehote stanovenej Uznesením o miestnych spoločenstvách Rada 
Miestneho spoločenstva  neinformuje iniciatívny výbor pre uskutočnenie 
občianskej iniciatívy o neschválení návrhu obsiahnutého v občianskej 
iniciatíve.  

 
Článok 33 

 
 Obecná rada Obce Báčsky Petrovec v prípadoch uvedených v článku 32 tohto 
štatútu vymenuje dočasnú Radu Miestneho spoločenstva, ktorú tvoria predseda a dvaja 
členovia.  
 Dočasná Rada Miestneho spoločenstva vykonáva bežné a neodkladné práce 
z príslušnosti Miestneho spoločenstva a Rady Miestneho spoločenstva. 
 

Článok 34 
 

 Predseda Zhromaždenia obce uznesenie o vypísaní volieb členov Rady Miestneho 
spoločenstva vynesenie v lehote jedného mesiaca odo dňa rozpustenia  Rady Miestneho 
spoločenstva.  
 
 Stále a dočasné pracovné telesá Rady Miestneho  spoločenstva 
 

Článok 35 
 

 Rada Miestneho spoločenstva môže utvoriť stále a dočasné pracovné telesá – 
komisie, výbory a pod., za účelom prípravy, posudzovania a riešenia otázok z príslušnosti 
miestnej samosprávy.  
 Uznesením o utvorení pracovného telesa určí sa počet, štruktúra, príslušnosť, 
spôsob podávanie správ a iné otázky podstatné pre jeho prácu.  
 

Článok 36 
 

  Rokovacím poriadkom Rady Miestneho spoločenstva, resp. inými aktmi 
Miestneho spoločenstva bližšie sa upraví spôsob práce a práce pracovných telies 
Miestneho spoločenstva.  
 
 



 Zhromaždenie občanov 
Článok 37 

 
 Zhromaždenie občanov posudzuje otázky v spoločnom záujme občanov 
Miestneho spoločenstva, otázky z príslušnosti Miestneho spoločenstva, základnej 
príslušnosti orgánov obce a iné otázky určené štatútom Miestneho spoločenstva.  
 

Článok 38 
 

 Zhromaždenie občanov sa zvoláva pre dedinu alebo časť dediny (vidiek, ulicu...). 
 Návrh na zvolávanie zhromaždenia občanov môžu podať: najmenej 50 občania 
Miestneho spoločenstva, resp. výborník v Zhromaždení obce.  
 Zhromaždenie občanov zvoláva predseda Rady Miestneho spoločenstva na 
základe uznesenia tohto orgánu o zvolávaní zhromaždenia a určovaní otázok, o ktorých 
sa na zhromaždeniach bude posudzovať. 
 Zhromaždenie občanov posudzuje a podáva návrhy o otázkach z príslušnosti 
Miestneho spoločenstva.  

Článok 39 
 

 Zhromaždenie občanov môže zvolať aj predseda obce, predseda Zhromaždenia 
obce, najmenej 50 občanov s bydliskom na území, pre ktoré sa zhromaždenie občanov 
zvoláva a  najmenej ¼ výborníkov Zhromaždenia obce o otázkach zo základnej 
príslušnosti  orgánov  obce.  
 Návrh  pre  zvolávanie zhromaždenia občanov môže podať aj orgán obce, 
príslušný pre rozhodovanie o otázke, ktorá  sa posudzuje na zhromaždení.  

 
Článok 40 

 
 Zhromaždenie občanov sa  zvoláva najmenej 8 dní pred jeho uskutočnením. 
 

Článok 41 
 

 Zhromaždenie občanov verejným hlasovaním, väčšinou hlasov prítomných 
plnoletých občanov, ktorí majú bydlisko na území, pre ktoré sa zhromaždenie občanov 
zvoláva a občania, ktorí majú majetok na tom území, schvaľuje žiadosti a návrhy 
a zasiela ich Rade Miestneho  spoločenstva, jednotlivým orgánom alebo službám obce.  
 Rada Miestneho spoločenstva, orgány a služby obce sú povinné v lehote 60 dní 
odo dňa uskutočnenia zhromaždenia občanov posúdiť žiadosti a návrhy občanov, zaujať 
stanovisko o nich, resp. vyniesť zodpovedajúce rozhodnutie alebo opatrenie a o tom 
informovať občanov.  

Článok 42 
 

 Zvolávanie, spôsob práce a uskutočnenie zhromaždenia občanov, vynášanie 
uznesení a ustálenie stanovísk zo zhromaždení koná sa v súlade s osobitným uznesením 
Zhromaždenia obce o zhromaždeniach občanov.  
 
 R e f e r e n d u m 

Článok 43 
 

 Referendom v Miestnom spoločenstve občania rozhodujú o otázkach, o ktorých 
rozhoduje Zhromaždenie obce, ako i otázkach, ktoré sú dôležité pre občanov Miestneho 
spoločenstva a  jeho časti.  



Článok 44 
 

 Referendum sa môže vypísať pre celé územie Miestneho spoločenstva, resp. pre 
časť Miestneho spoločenstva.  
 Uznesenie o vypisovaní referenda vynáša Rada Miestneho spoločenstva.  
 

Článok 45 
 

 Uznesenie 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 spôsob určený zákonom  a štatútom obce.  
 

Článok 46 
 

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

Článok 47 
 

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

Článok 48 
 

 Občania, ktorí majú volebné právo a bydlisko na území Miestneho spoločenstva 
majú právo prostredníctvom občianskej iniciatívy navrhnúť Rade Miestneho 
spoločenstva vynášanie aktov, ktorými sú regulované otázky z pôsobnosti Miestneho 
spoločenstva. 
 Na podnietenie občianskej iniciatívy o otázkach z pôsobnosti Miestneho 
spoločenstva, potrebné je, aby túto podpísalo najmenej 5 % voličov z územia Miestneho 
spoločenstva, na ktorom sa podnecuje občianska iniciatíva. 
 Ak Rada Miestneho spoločenstva neodsúhlasí návrh obsiahnutý v občianskej 
iniciatíve, povinná je o tom informovať iniciatívny výbor pre uskutočnenie občianskej 
iniciatívy v lehote 60 dní odo dňa vynesenia rozhodnutia o jeho neodsúhlasení.  
 

 
VI.  KONANIE ODBORNÝCH, ADMINISTRATÍVNO-TECHNICKÝCH  

A FINANČNÝCH PRÁC PRE POTREBY MIESTNEHO SPOLOČENSTVA 
 

Článok 49 
 

 Odborné, administratívno-technické a iné práce Miestne spoločenstvo koná 
prostredníctvom svojej služby alebo zverením týchto prác inej organizácii alebo orgánu.  
 Prácu služby Miestneho spoločenstva vedie tajomník Miestneho spoločenstva, 
ktorého volí Rada Miestneho spoločenstva na základe vypísaného oznamu. 



 O právach, záväzkoch a zodpovednostiach  zamestnaných v službe Miestneho 
spoločenstva rozhoduje v prvom stupni tajomník Miestneho spoločenstva a v druhom 
Rada Miestneho spoločenstva.  
 O potrebe a spôsobe vykonávania týchto prác a o spôsobe a počte vykonávateľov 
rozhoduje Rada  miestneho spoločenstva v rámci existujúcich 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  k počtu vykonávateľov, ktorí konajú práce 
z príslušnosti obce a k úhrade za vykonávanie tých prác, poskytuje Obecná rada obce. 
 Práva, záväzky a zodpovednosti pracovníci služby Miestneho spoločenstva 
uskutočňujú v súlade so Zákonom o práci.   

 
Článok 50 

 
 Obecná správa v súlade so zákonom a  svojou pôsobnosťou práce  poskytuje 
nevyhnutnú odbornú pomoc Miestnemu spoločenstvu a jeho orgánom. 
 

Článok 51 
 

 Zhromaždenie obce koná kontrolu  vykonávania prác, ktoré svojimi uzneseniami 
zverila Miestnemu spoločenstvu v súlade s uplatnením Zákona o štátnej správe, ktoré sa 
vzťahujú na zverenie prác štátnej správy.  
 

VII. AKTÁ  MIESTNEHO  SPOLOČENSTVA 
 

Článok 52 
 

 Orgány Miestneho spoločenstva v súlade s kompetenciami, určenými zákonom, 
štatútom obce a Uznesením o miestnych spoločenstvách vynášajú: uznesenia, závery, 
pravidlá, rokovacie poriadky, odporúčania a mienky. 
 Uznesením  sa normatívne na všeobecný spôsob reguluje určitá oblasť alebo 
otázky z príslušnosti určitého orgánu.  
 Záverom sa regulujú procedurálne  otázky o práci  orgánov Miestneho 
spoločenstva alebo rieši  jednotlivá  otázka z príslušnosti orgánov.  
  Pravidlami sa na všeobecný spôsob regulujú statusné otázky orgánov Miestneho 
spoločenstva, tajomníka Miestneho spoločenstva a služby Miestneho spoločenstva.  
 Rokovacím poriadkom  sa reguluje postup práce a rozhodovania orgánov 
Miestneho spoločenstva.  
 Odporúčaním  sa odporúča  orgánu alebo telesu v rámci Miestneho spoločenstva, 
Zhromaždenia obce alebo inému orgánu a telesu, ktoré je kompetentné pre  riešenie  
určitej otázky alebo oblasti,  aby ju riešili alebo upravili na určitý spôsob.  
 Mienkou sa vyjadruje  stav orgánu Miestneho spoločenstva k určitej otázke alebo 
oblasti.  
 

VIII. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 53 
 

 Návrh na zmeny a doplnky štatútu môže podať Rada Miestneho spoločenstva, 
výborníci z územia Miestneho spoločenstva a najmenej 50  občanov – voličov Miestneho 
spoločenstva.  



 Orgány Miestneho spoločenstva sú povinné každú iniciatívu na zmenu štatútu 
posúdiť a o tom informovať navrhovateľov.  
 O návrhu na zmeny a doplnky štatútu Miestneho spoločenstva rozhoduje Rada 
Miestneho spoločenstva väčšinou hlasov z celkového počtu členov Rady Miestneho 
spoločenstva s predbežne uskutočnenou verejnou rozpravou, ktorá nemôže byť kratšia 
než 15 dní.  
 Súhlas k zmenám a doplnkom štatútu Miestneho spoločenstva poskytuje 
Zhromaždenie obce.  

Článok 54 
 

 Výklad ustanovení štatútu Miestneho spoločenstva patrí do kompetencie Rady 
Miestneho  spoločenstva.  

Článok 55 
 

 Uplatnením  tohto štatútu stráca platnosť Štatút Miestneho spoločenstva Báčsky 
Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, číslo 8/2001). 
 

Článok 56 
 

 Tento štatút nadobúda platnosť poskytnutím súhlasu zo strany Zhromaždenia 
obce a uplynutím osemdňovej lehoty po uverejnení v Úradnom vestníku Obce Báčsky 
Petrovec.  
 
 
 
MIESTNE SPOLOČENSTVO BÁČSKY PETROVEC 
Rada Miestneho spoločenstva 
Číslo: 01-61/09-1 
Dátum: 24. júna 2009 
          PREDSEDA RADY  
           MIESTNEHO SPOLOČENSTVA 
 
               Jána Brna, v.r. 



     6. 
 Podľa článku 74 Zákona o lokálnej samospráve (Službeni glasnik Republike 
Srbije, č.129/2007), článku 120 Štatútu  Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č.  11/2008) a článku 9 Uznesenia o Miestnych spoločenstvách na 
území Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2009 a 
3/2009), Rada Miestneho spoločenstva Kulín na svojom XI. zasadnutí,  ktoré sa konalo 
26. júna  2009,  v y n i e s l a  
 

Š  T  A T  Ú  T 
MIESTNEHO SPOLOČENSTVA KULPÍN 

 
 

I. VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 
 

Článok 1 
 

 Miestne spoločenstvo Kulpín (v ďalšom texte: Miestne spoločenstvo) je založené 
pre územie osady Kulpín za účelom uspokojenia potrieb a záujmov lokálneho 
obyvateľstva na tom území.  
 Miestne  spoločenstvo je záujmové, nestranícke spoločenstvo občanov a ich 
združení.  

Článok 2 
 

 Miestne spoločenstvo je v zložení Obce Báčsky Petrovec. 
 Sídlo Miestneho spoločenstva je v Kulpíne,  Námestie oslobodenia číslo 7.  
 

Článok 3 
 

 Miestne spoločenstvo má status právnickej osoby v rámci práv a povinností 
určených zákonom, Štatútom Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: štatút obce) a  
Uznesením o miestnych spoločenstvách na území Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: 
Uznesenie o miestnych spoločenstvách). 
 

Článok 4 
 

 Práca orgánov Miestneho spoločenstva je verejná a podlieha kontrole občanov.   
 

Článok 5 
 

 Miestne spoločenstvo má svoj štatút. 
 Štatútom Miestneho spoločenstva v súlade so štatútom obce a Uznesením 
o miestnych spoločenstvách určujú sa: práce, ktoré koná, práva a povinnosti Miestneho 
spoločenstva, organizácia, spôsob voľby Rady Miestneho spoločenstva a jeho oprávnenia 
a zodpovednosti, otázky, o ktorých občania rozhodujú osobným vyjadrovaním sa 
a spôsob osobného vyjadrovania sa, obsah a spôsob prípravy a vynesenia programov, 
plánov práce a rozvoja Miestneho spoločenstva, postup vynášania 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 v súlade so štatútom obce a Uznesením 
o miestnych spoločenstvách.  
 Súhlas k štatútu Miestneho spoločenstva  poskytuje Zhromaždenie obce Báčsky 
Petrovec. 

Článok 6 
 

 Miestne spoločenstvo má svoj majetok, ktorý tvoria hnuteľné a nehnuteľné veci, 
peňažné prostriedky ako i práva a záväzky.  
 Rada Miestneho spoločenstva má záväzok s majetkom z odseku 1  tohto článku 
nakladať v súlade so zákonom, Uznesením  o miestnych spoločenstvách a týmto 
štatútom. 

Článok 7 
 

 Miestne spoločenstvo má svoju pečiatku a pečať. 
 Pečiatka a pečať obsahujú názov Miestneho spoločenstva, napísaný v jazykoch, 
ktoré sú v úradnom použití v Obci Báčsky Petrovec.  
 Tvar, rozmery, počet vyhotovení, spôsob nakladania a uschovávania pečiatky 
a pečate Miestneho spoločenstva určujú sa uznesením Rady Miestneho spoločenstva.  
 

Článok 8 
 

 V Miestnom spoločenstve v úradnom používaní je srbský jazyk, cyrilské 
a latinské písmo a slovenský jazyk a latinské písmo.  
 

Článok 9 
 

 Miestne spoločenstvo môže mať svoj sviatok, ktorý sa určuje  osobitným 
uznesením  Rady Miestneho spoločenstva. K uzneseniu,  ktorým sa určuje sviatok – deň 
Miestneho spoločenstva, súhlas poskytuje Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec (v 
ďalšom texte Zhromaždenie obce). 
 Rada Miestneho spoločenstva môže určiť symboly Miestneho spoločenstva (erb 
a zástavu), pričom predbežný súhlas k nim poskytuje Zhromaždenie obce.  
 
 
 II.  VZNIK, ZÁNIK  A  ZMENA  ÚZEMIA MIESTNEHO          
       SPOLOČENSTVA 
 

Článok 10 
 
 Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec rozhoduje, s predbežne zadováženou 
mienkou občanov, o vzniku nového miestneho spoločenstva, územia, pre ktoré vzniká 
nové miestne spoločenstvo, zániku a zmenách  územia  miestneho spoločenstva.  
 Mienku v  súvislosti so vznikom, zánikom a  zmenou územia Miestneho 
spoločenstva iniciujú občania miestneho spoločenstva z územia, pre ktoré sa navrhuje 
vznik, zánik alebo zmena územia Miestneho spoločenstva.  
 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. 
 
 



III.    PRÁCE MIESTNEHO SPOLOČENSTVA 
 

Článok 11 
 

 V  Miestnom spoločenstve občania priamo alebo prostredníctvom orgánov 
Miestneho spoločenstva: 

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

- posudzujú uspokojovanie určitých potrieb občanov v oblasti zdravotníctva, 
sociálnej ochrany, vzdelávania, kultúry, športu a v iných oblastiach priameho 
záujmu pre občanov; 

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

- iniciujú podnikanie opatrení v príslušných inštitúciách s cieľom poskytovania 
pomoci osobám so sociálnymi potrebami (osobitná spoločenská starostlivosť 
o deti a občanov rôznych sociálnych skupín); 

- iniciujú podnikanie opatrení ochrany statkov všeobecného záujmu, zachovanie 
verejného poriadku a pokoja; 

- iniciujú podnikanie opatrení v prípade živelných a iných pohrôm a utvárajú 
podmienky na ich odstránenie; 

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

- uskutočňujú aktivity  vo vykonávaní komunálnych činností a v tom zmysle  
zakladajú hospodárske organizácie, spoločnosti pre  poskytovanie 
komunálnych a iných služieb občanom osady,  

- uskutočňujú aktivity  za zlepšenie podmienok života  a práce občanov; 
- konajú aj iné práce stanovené Štatútom Miestneho spoločenstva v súlade 

s Uznesením o miestnych spoločenstvách.   
 

Článok 12 
 

  Uznesením Zhromaždenia obce  môže sa  Miestnemu spoločenstvu zveriť 
vykonávanie určitých prác zo základnej pôsobnosti obce, so zabezpečením  pre to 
potrebných prostriedkov.   
  Určité práce z pôsobnosti Obecnej správy obce môžu sa vykonávať v Miestnom 
spoločenstve. Spôsob a miesto vykonávania týchto prác určuje predseda obce na návrh 
náčelníka Obecnej správy obce.  

Článok 13 
 

 Miestne spoločenstvo môže spolupracovať s inými miestnymi spoločenstvami, 
mestami, ako v krajine, tak i v zahraničí, 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 14 
 
 Prostriedky pre prácu Miestneho spoločenstva sa zabezpečujú z:  
 

1. prostriedkov zabezpečených v rozpočte 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, a to na tieto účely: 

- pre  prácu a bežné podnikanie orgánov Miestneho spoločenstva,  
- pre vykonávanie prác, ktoré sú zverené Miestnemu spoločenstvu; 
- pre spolufinancovanie programu výstavby komunálnej infraštruktúry, 

v ktorom účinkujú občania. 
 

Článok 15 
 
 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 16 
 

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

Článok 17 
 
 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 18 

 
 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 zákon, Štatút Miestneho spoločenstva a  Uznesenie o 
miestnych spoločenstvách. 
 
 Rada Miestneho spoločenstva 
 

Článok 19 
 

 V Miestnom spoločenstve utvára sa Rada Miestneho spoločenstva. 



 Voľby do Rady Miestneho spoločenstva vypisuje predseda Zhromaždenia obce, 
najneskoršie 30 dní pred vypršaním mandátu členom Miestneho spoločenstva, ktorých 
mandát plynie. 
 Odo dňa vypisovania volieb po deň uskutočnenia volieb nemôže uplynúť menej 
ako 45  ani viacej než 90 dní. 
 Uznesením o vypisovaní volieb určuje sa deň uskutočnenia volieb a deň, keď 
začnú plynúť lehoty realizácie volebných úkonov. 
 Voľby členov Rady Miestneho spoločenstva konajú sa v súlade s platnými 
zákonnými ustanoveniami, ktoré sa uplatňujú pri voľbe výborníkov Zhromaždenia obce.  

 
Článok 20 

 
 Voľby pre Radu  Miestneho spoločenstva uskutočňuje päťčlenná Volebná 
komisia (v ďalšom texte:  komisia), ktorú na návrh  Rady Miestneho spoločenstva,  
vymenúva Zhromaždenie obce.   
 Komisia z odseku 1 tohto článku koná práce určené Zákonom o lokálnych 
voľbách.  
 Komisia z odseku 1 tohto článku  vymenúva členov volebných výborov so 
sugesciou kandidátov na členov Rady Miestneho spoločenstva a so sugesciou členov 
Rady Miestneho spoločenstva 

Článok 21 
 

 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. 
 Navrhovanie 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 22 
 

 Návrhy kandidátov  do Rady Miestneho spoločenstva doručujú sa komisii 
z článku 20  tohto štatútu a záväzne musia  obsahovať tieto údaje: 

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

rodné číslo, adresa bydliska) s vlastnoručnými podpismi občanov. 
 Návrhy kandidátov  doručujú sa komisii najneskoršie 15 dní pred dňom určeným 
pre uskutočnenie voľby členov Rady Miestneho spoločenstva.  
 

Článok 23  
 

  Komisia je povinná najneskoršie v lehote 5 dní po vypršaní lehoty pre 
navrhovanie kandidátov zhotoviť a ustáliť kandidačnú listinu na voľbu členov Rady 
Miestneho spoločenstva, na ktorej budú všetci kandidáti, ktorí sú navrhnutí, v súlade 
s ustanoveniami tohto štatútu.  
 Poradie kandidátov na kandidačnej listine určuje sa podľa azbuky priezviska 
a mena.  
 Komisia má záväzok  verejne prezentovať kandidačnú listinu na oznamovacej 
tabuli Miestneho spoločenstva, najneskoršie nasledujúci deň po jej ustálení a najneskoršie  
10 dní pred dňom konania volieb.  
 



Článok 24 
 

 Rada Miestneho spoločenstva  má  9 (deviatich) 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.  
 Ak dvaja alebo viacej kandidátov získa  rovnaký počet hlasov, potrebný počet 
členov Rady Miestneho spoločenstva dostane sa na základe azbukového poradia 
priezvisk a mien kandidátov z kandidačnej listiny, ktorí získali identický počet hlasov.  
 V prípade, že sa ani na spôsob stanovený v odseku 5 nezíska potrebný počet 
členov Rady Miestneho spoločenstva, členom Rady Miestneho spoločenstva sa stáva 
kandidát, ktorý sa na kandidačnej listine nachádza pod väčším radovým číslom. 
 Zvoleným členom Volebná komisia vydáva Potvrdenie o  voľbe člena Rady 
Miestneho spoločenstva. 

Článok 25 
 

 Rada Miestneho spoločenstva má predsedu a zástupcu predsedu, ktorí sa volia 
z radov  členov Rady tajným hlasovaním na ustanovujúcom zasadnutí Rady Miestneho 
spoločenstva.   
 Za predsedu a zástupcu predsedu Rady Miestneho spoločenstva zvolení sú 
členovia Rady, ktorí získajú najväčší počet hlasov členov Rady, na obdobie na ktorý sa 
volí Rada.  
 Predseda Rady Miestneho spoločenstva zastupuje 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. 
 Uvoľnenie predsedu a zástupcu predsedu Rady Miestneho spoločenstva koná sa 
na spôsob, na ktorý boli zvolení.  
 

Článok 26 
 

 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 pravidlá o organizácii a systematizácii pracovných miest v Miestnom 

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

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

Miestneho spoločenstva a o uskutočňovaní verejnej ankety; 



9. pohýna aktivity zhromaždenia občanov v plánovaní rozvoja, resp. iniciuje 
uvádzanie samozdanenia; 

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

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

z územia obce, keď ide o otázky v spoločnom záujme; 
14. 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; 

15. zabezpečuje podmienky pre vykonávanie povinností výborníkov Zhromaždenia 
obce; 

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

17.  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; 

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

19. volí predsedu a zástupcu predsedu Rady Miestneho spoločenstva; 
20. koná aj iné práce určené štatútom obce, uznesením Zhromaždenia obce a štatútom 

Miestneho spoločenstva. 
 

Článok 27 
 

 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 bydliska mimo územia Miestneho spoločenstva; 
8. v prípade úmrtia.  
 

Článok 28 
 
 V prípadoch, keď členovi Rady Miestneho spoločenstva zanikne mandát pred 
dobou, na ktorú bol zvolený a na základe článku 27 tohto štatútu (vyjmúc prípadu z bodu 
3 tohto štatútu), mandát člena v Rade Miestneho spoločenstva sa udeľuje ďalšiemu 
kandidátovi z kandidačnej listiny, ktorý na uskutočnených voľbách členov Rady 
Miestneho spoločenstva získal najväčší počet hlasov.  
 

Článok 29 
 

 Zhromaždenie obce môže vyniesť uznesenie o rozpustení Rady Miestneho 
spoločenstva na dobu, na ktorú bola Rada zvolená v týchto prípadoch: 



1. ak Rada Miestneho spoločenstva nevykonáva práce určené Uznesením 
o miestnych spoločenstvách, resp. štatútom  Miestneho spoločenstva dlhšie  
ako tri mesiace, 

2. ak sa v Miestnom spoločenstve nekonajú voľby členov Rady Miestneho 
spoločenstva na základe uznesenia predsedu Zhromaždenia obce o vypisovaní 
volieb členov Rady Miestneho spoločenstva, 

3. ak sa po uskutočnených voľbách členov Rady  Miestneho spoločenstva 
neustanoví Rada Miestneho spoločenstva v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
uverejnenia  výsledkov volieb v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec, 

4. ak  v lehote stanovenej Uznesením o miestnych  spoločenstvách Rada 
Miestneho spoločenstva nezladí štatút Miestneho spoločenstva 
s ustanoveniami tohto uznesenia, 

5. ak v lehote stanovenej Uznesením o miestnych spoločenstvách Rada 
Miestneho spoločenstva  neinformuje iniciatívny výbor pre uskutočnenie 
občianskej iniciatívy o neschválení návrhu obsiahnutého v občianskej 
iniciatíve.  

Článok 30 
 
 Obecná rada Obce Báčsky Petrovec v prípadoch uvedených v článku 29 tohto 
štatútu vymenuje dočasnú Radu Miestneho spoločenstva, ktorú tvoria predseda a dvaja 
členovia.  
 Dočasná Rada Miestneho spoločenstva vykonáva bežné a neodkladné práce 
z príslušnosti Miestneho spoločenstva a Rady Miestneho spoločenstva. 
 

Článok 31 
 

 Predseda Zhromaždenia obce uznesenie o vypísaní volieb členov Rady Miestneho 
spoločenstva vynesenie v lehote jedného mesiaca odo dňa rozpustenia  Rady Miestneho 
spoločenstva.  

Článok 32 
 

 Rokovacím poriadkom Rady Miestneho spoločenstva, resp. inými aktmi 
Miestneho spoločenstva bližšie sa upraví spôsob práce Rady Miestneho spoločenstva 
a práce pracovných telies (komisií) Miestneho spoločenstva.  
 

Článok 33 
  
 Práca Rady Miestneho spoločenstva je verejná.  
 Verejnosť práce Rady Miestneho spoločenstva zabezpečuje  prostredníctvom 
verejných rozpráv  na zhromaždeniach občanov, uverejňovaním uznesení a záverov Rady 
a na iný adekvátny spôsob, v súlade so Štatútom Miestneho spoločenstva.  
   
 
 Zhromaždenie občanov 
 

Článok 34 
 

 Zhromaždenie občanov posudzuje otázky v spoločnom záujme občanov 
Miestneho spoločenstva, otázky z príslušnosti Miestneho spoločenstva, základnej 
príslušnosti orgánov obce a iné otázky určené štatútom Miestneho spoločenstva.  
 



Článok 35 
 

 Zhromaždenie občanov sa zvoláva pre dedinu alebo časť dediny (vidiek, ulicu...). 
 Návrh na zvolávanie zhromaždenia občanov môžu podať: najmenej 50 občania 
Miestneho spoločenstva, resp. výborník v Zhromaždení obce.  
 Zhromaždenie občanov zvoláva predseda Rady Miestneho spoločenstva na 
základe uznesenia tohto orgánu o zvolávaní zhromaždenia a určovaní otázok, o ktorých 
sa na zhromaždeniach bude posudzovať. 
 Zhromaždenie občanov posudzuje a podáva návrhy o otázkach z príslušnosti 
Miestneho spoločenstva.  

Článok 36 
 

 Zhromaždenie občanov môže zvolať aj predseda obce, predseda Zhromaždenia 
obce, najmenej 50 občanov s bydliskom na území, pre ktoré sa zhromaždenie občanov 
zvoláva a  najmenej ¼ výborníkov Zhromaždenia obce o otázkach zo základnej 
príslušnosti  orgánov  obce.  
 Návrh  pre  zvolávanie zhromaždenia občanov môže podať aj orgán obce, 
príslušný pre rozhodovanie o otázke, ktorá  sa posudzuje na zhromaždení.  

 
Článok 37 

 
 Zhromaždenie občanov sa  zvoláva najmenej 8 dní pred jeho uskutočnením. 
 

Článok 38 
 

 Zhromaždenie občanov verejným hlasovaním, väčšinou hlasov prítomných 
plnoletých občanov, ktorí majú bydlisko na území, pre ktoré sa zhromaždenie občanov 
zvoláva a občania, ktorí majú majetok na tom území, schvaľuje žiadosti a návrhy 
a zasiela ich Rade Miestneho  spoločenstva, jednotlivým orgánom alebo službám obce.  
 Rada Miestneho spoločenstva, orgány a služby obce sú povinné v lehote 60 dní 
odo dňa uskutočnenia zhromaždenia občanov posúdiť žiadosti a návrhy občanov, zaujať 
stanovisko o nich, resp. vyniesť zodpovedajúce rozhodnutie alebo opatrenie a o tom 
informovať občanov.  

Článok 39 
 

 Zvolávanie, spôsob práce a uskutočnenie zhromaždenia občanov, vynášanie 
uznesení a ustálenie stanovísk zo zhromaždení koná sa v súlade s osobitným uznesením 
Zhromaždenia obce o zhromaždeniach občanov.   
 
 R e f e r e n d u m 

Článok 40 
 

 Referendom v Miestnom spoločenstve občania rozhodujú o otázkach, o ktorých 
rozhoduje Zhromaždenie obce, ako i o otázkach, ktoré sú dôležité pre občanov Miestneho 
spoločenstva a  jeho časti.  

Článok 41 
 

 Referendum sa môže vypísať pre celé územie Miestneho spoločenstva, resp. pre 
časť Miestneho spoločenstva.  
 Uznesenie o vypisovaní referenda vynáša Rada Miestneho spoločenstva.  

 



Článok 42 
 

 Uznesenie 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 spôsob určený zákonom  a štatútom obce.  
 

Článok 43 
 

 Uznesenie o vypisovaní referenda obsahuje: 
- územie, pre ktoré sa referendum vypisuje; 
- otázku, o ktorom sa občania vyjadrujú; 
- dátum konania referenda a 
- dátum určený pre vyjadrovanie sa  na referende.  

 
Článok 44 

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

Článok 45 
 

 Občania, ktorí majú volebné právo a bydlisko na území Miestneho spoločenstva 
majú právo prostredníctvom občianskej iniciatívy navrhnúť Rade Miestneho 
spoločenstva vynášanie aktov, ktorými sú regulované otázky z pôsobnosti Miestneho 
spoločenstva. 
 Na podnietenie občianskej iniciatívy o otázkach z pôsobnosti Miestneho 
spoločenstva, potrebné je, aby túto podpísalo najmenej 5 % voličov z územia Miestneho 
spoločenstva, na ktorom sa podnecuje občianska iniciatíva. 
 Ak Rada Miestneho spoločenstva neodsúhlasí návrh obsiahnutý v občianskej 
iniciatíve, povinná je o tom informovať iniciatívny výbor pre uskutočnenie občianskej 
iniciatívy v lehote 60 dní odo dňa vynesenia rozhodnutia o jeho neodsúhlasení.  

 
VI.  KONANIE ODBORNÝCH, ADMINISTRATÍVNO-TECHNICKÝCH  

A FINANČNÝCH PRÁC PRE POTREBY MIESTNEHO SPOLOČENSTVA 
 

Článok 46 
 

 Odborné, administratívno-technické a iné práce Miestne spoločenstvo koná 
prostredníctvom svojej služby alebo zverením týchto prác inej organizácii alebo orgánu.  
 Prácu služby Miestneho spoločenstva vedie tajomník Miestneho spoločenstva, 
ktorého vymenúva Rada Miestneho spoločenstva na neurčitú dobu na základe  
vypísaného verejného  oznamu.   
 O potrebe a spôsobe vykonávania týchto prác a o počte vykonávateľov rozhoduje 
Rada  Miestneho spoločenstva v rámci existujúcich 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  k počtu vykonávateľov, ktorí konajú práce 
z príslušnosti obce a k úhrade za vykonávanie tých prác, poskytuje Obecná rada obce. 
 Práva, záväzky a zodpovednosti pracovníci služby Miestneho spoločenstva 
uskutočňujú v súlade so Zákonom o práci.   
 O právach, záväzkoch a zodpovednostiach zamestnaných v službe Miestneho 
spoločenstva v prvom stupni rozhoduje tajomník Miestneho spoločenstva a v druhom 
Rada Miestneho spoločenstva.  

Článok 47 
 

 Obecná správa v súlade so zákonom a svojou pôsobnosťou práce  poskytuje 
nevyhnutnú odbornú pomoc Miestnemu spoločenstvu a jeho orgánom. 
 

Článok 49 
 

 Zhromaždenie obce koná kontrolu  vykonávania prác, ktoré svojimi uzneseniami 
zverila Miestnemu spoločenstvu v súlade s uplatnením Zákona o štátnej správe, ktoré sa 
vzťahujú na zverenie prác štátnej správy.  
 
  VII.  PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 50 

 
 Návrh na zmeny a doplnky štatútu môže podať Rada Miestneho spoločenstva 
a najmenej 50  občanov – voličov Miestneho spoločenstva.  
 Orgány Miestneho spoločenstva sú povinné každú iniciatívu na zmenu štatútu 
posúdiť a o tom informovať navrhovateľov.  
 O návrhu na zmeny a doplnky štatútu Miestneho spoločenstva rozhoduje Rada 
Miestneho spoločenstva väčšinou hlasov z celkového počtu členov Rady Miestneho 
spoločenstva s predbežne uskutočnenou verejnou rozpravou, ktorá nemôže byť kratšia 
než 15 dní.  
 Súhlas k zmenám a doplnkom štatútu Miestneho spoločenstva poskytuje 
Zhromaždenie obce.  

Článok 51 
 

 Výklad ustanovení štatútu Miestneho spoločenstva patrí do kompetencie Rady 
Miestneho  spoločenstva.  

Článok 52 
 

 Uplatnením  tohto štatútu stráca platnosť Štatút Miestneho spoločenstva Kulpín 
(Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, číslo 6/2002 a 1/2007).  
 

Článok  53 
 

 Tento Štatút Miestneho spoločenstva Kulpín nadobúda platnosť poskytnutím 
súhlasu zo strany Zhromaždenia obce a uplynutím osemdňovej lehoty po uverejnení 
v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
MIESTNE SPOLOČENSTVO KULPÍN        P r e d s e d a     Rady 
Číslo:  49-1/09              Miestneho spoločenstva Kulpín 
Dátum:   26. 06. 2009          Branislav Cesnak, v.r. 



    7. 
 Podľa článku 74 Zákona o lokálnej samospráve (Službeni glasnik Republike 
Srbije, č.129/2007), článku 120 Štatútu  Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č.  11/2008) a článku 9 Uznesenia o Miestnych spoločenstvách na 
území Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2009 a 
3/2009), Rada Miestneho spoločenstva Hložany na svojom IV. zasadnutí,  ktoré sa 
konalo 28.  mája  2009,  v y n i e s l a  
 

Š  T  A T  Ú  T 
MIESTNEHO SPOLOČENSTVA HLOŽANY 

 
 

I. VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 
 

Článok 1 
 

 Miestne spoločenstvo Hložany (v ďalšom texte: Miestne spoločenstvo) je 
založené pre územie osady Hložany a vidieka v Ríte za účelom uspokojenia potrieb 
a záujmov lokálneho obyvateľstva na tom území.  
 Miestne  spoločenstvo je záujmové, nestranícke spoločenstvo občanov a ich 
združení.  

Článok 2 
 

 Miestne spoločenstvo je v zložení Obce Báčsky Petrovec. 
 Sídlo Miestneho spoločenstva je v Hložanoch, Ulica  maršala Tita číslo 58.  
 

Článok 3 
 

 Miestne spoločenstvo má status právnickej osoby v rámci práv a povinností 
určených zákonom, Štatútom Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: štatút obce) a  
Uznesením o miestnych spoločenstvách na území Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: 
Uznesenie o miestnych spoločenstvách). 
 

Článok 4 
 

 Práca orgánov Miestneho spoločenstva je verejná a podlieha kontrole občanov.  
 Verejnosť práce a oboznamovanie občanov sa zabezpečuje:  

- vydávaním brožúr, letákov a iného propagačného materiálu; 
- poskytovaním informácií prostriedkom verejného informovania.  

 Informácie o práci Miestneho spoločenstva prostredníctvom prostriedkov 
verejného informovania poskytuje predseda  Rady a členovia Rady Miestneho 
spoločenstva a tajomník Miestneho spoločenstva poskytujú v rámci oprávnenia daného 
zo strany Rady Miestneho spoločenstva.  
 

Článok 5 
 

 Miestne spoločenstvo má svoj štatút. 
 Štatútom Miestneho spoločenstva v súlade so štatútom obce a Uznesením 
o miestnych spoločenstvách určujú sa: práce, ktoré koná, práva a povinnosti Miestneho 



spoločenstva, organizácia, spôsob voľby Rady Miestneho spoločenstva a jeho oprávnenia 
a zodpovednosti, otázky, o ktorých občania rozhodujú osobným vyjadrovaním sa 
a spôsob osobného vyjadrovania sa, obsah a spôsob prípravy a vynesenia programov, 
plánov práce a rozvoja Miestneho spoločenstva, postup vynášania 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 v súlade so štatútom obce a Uznesením 
o miestnych spoločenstvách.  
 Súhlas k štatútu Miestneho spoločenstva  poskytuje Zhromaždenie obce Báčsky 
Petrovec. 

Článok 6 
 

 Miestne spoločenstvo má svoj majetok, ktorý tvoria hnuteľné a nehnuteľné veci, 
peňažné prostriedky ako i práva a záväzky.  
 Rada Miestneho spoločenstva má záväzok s majetkom z odseku 1  tohto článku 
nakladať v súlade so zákonom, Uznesením  o miestnych spoločenstvách a týmto 
štatútom. 

Článok 7 
 

 Miestne spoločenstvo má svoju pečiatku a pečať. 
 Pečiatka a pečať obsahujú názov Miestneho spoločenstva, napísaný v jazykoch, 
ktoré sú v úradnom použití v Obci Báčsky Petrovec.  
 Tvar, rozmery, počet vyhotovení, spôsob nakladania a uschovávania pečiatky 
a pečate Miestneho spoločenstva určujú sa uznesením Rady Miestneho spoločenstva.  
 

Článok 8 
 

 V Miestnom spoločenstve v úradnom používaní je srbský jazyk, cyrilské 
a latinské písmo a slovenský jazyk a latinské písmo.  
 

Článok 9 
 

 Miestne spoločenstvo môže mať svoj sviatok, ktorý sa určuje  osobitným 
uznesením  Rady Miestneho spoločenstva. K uzneseniu,  ktorým sa určuje sviatok – deň 
Miestneho spoločenstva, súhlas poskytuje Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec (v 
ďalšom texte Zhromaždenie obce). 
 Rada Miestneho spoločenstva môže určiť symboly Miestneho spoločenstva (erb 
a zástavu), pričom predbežný súhlas k nim poskytuje Zhromaždenie obce.  
 
 
 II.  VZNIK, ZÁNIK  A  ZMENA  ÚZEMIA MIESTNEHO          
       SPOLOČENSTVA 

Článok 10 
 
 Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec rozhoduje, s predbežne zadováženou 
mienkou občanov, o vzniku nového miestneho spoločenstva, územia, pre ktoré vzniká 
nové miestne spoločenstvo, zániku a zmenách  územia  miestneho spoločenstva.  



 Mienku v  súvislosti so vznikom, zánikom a  zmenou územia Miestneho 
spoločenstva iniciujú občania miestneho spoločenstva z územia, pre ktoré sa navrhuje 
vznik, zánik alebo zmena územia Miestneho spoločenstva.  
 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.  
 
 

III.    PRÁCE MIESTNEHO SPOLOČENSTVA 
 

Článok 11 
 

 V  Miestnom spoločenstve občania priamo alebo prostredníctvom orgánov 
Miestneho spoločenstva: 

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

- posudzujú uspokojovanie určitých potrieb občanov v oblasti zdravotníctva, 
sociálnej ochrany, vzdelávania, kultúry, športu a v iných oblastiach priameho 
záujmu pre občanov; 

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

- iniciujú podnikanie opatrení v príslušných inštitúciách s cieľom poskytovania 
pomoci osobám so sociálnymi potrebami (osobitná spoločenská starostlivosť 
o deti a občanov rôznych sociálnych skupín); 

- iniciujú podnikanie opatrení ochrany statkov všeobecného záujmu, zachovanie 
verejného poriadku a pokoja; 

- iniciujú podnikanie opatrení v prípade živelných a iných pohrôm a utvárajú 
podmienky na ich odstránenie; 

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

- uskutočňujú aktivity  vo vykonávaní komunálnych činností a v tom zmysle  
zakladajú hospodárske organizácie, spoločnosti pre  poskytovanie 
komunálnych a iných služieb občanom osady,  

- uskutočňujú aktivity  za zlepšenie podmienok života  a práce občanov; 
- konajú aj iné práce stanovené Štatútom Miestneho spoločenstva v súlade 

s Uznesením o miestnych spoločenstvách,  
- v Miestnom spoločenstve sa konajú aj iné práce, ktoré mu s úhradou zverí 

Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec.   
 

Článok 12 
 

  Uznesením Zhromaždenia obce  môže sa  Miestnemu spoločenstvu zveriť 
vykonávanie určitých prác zo základnej pôsobnosti obce, so zabezpečením  pre to 
potrebných prostriedkov.   
  Určité práce z pôsobnosti Obecnej správy obce môžu sa vykonávať v Miestnom 
spoločenstve. Spôsob a miesto vykonávania týchto prác určuje predseda obce na návrh 
náčelníka Obecnej správy obce.  
 



Článok 13 
 

 Miestne spoločenstvo môže spolupracovať s inými miestnymi spoločenstvami, 
mestami, ako v krajine, tak i v zahraničí, 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 14 
 
 Prostriedky pre prácu Miestneho spoločenstva sa zabezpečujú z:  

1. prostriedkov zabezpečených v rozpočte 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, a to na tieto účely: 

- pre  prácu a bežné podnikanie orgánov Miestneho spoločenstva,  
- pre vykonávanie prác, ktoré sú zverené Miestnemu spoločenstvu; 
- pre spolufinancovanie programu výstavby komunálnej infraštruktúry, 

v ktorom účinkujú občania. 
 

Článok 15 
 
 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.  
 Rozhodnutie o nakladaní prostriedkami Miestneho spoločenstva vynáša Rada 
a príkazca  realizácie finančného plánu je predseda Rady Miestneho spoločenstva.  
 

Článok 16 
 

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

Článok 17 
 
 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 18 
 
 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 zákon, Štatút Miestneho spoločenstva a  Uznesenie o 
miestnych spoločenstvách. 
 
 Rada Miestneho spoločenstva 
 

Článok 19 
 

 V Miestnom spoločenstve utvára sa Rada Miestneho spoločenstva ako najvyššie 
zastupiteľské teleso.  
 Voľby do Rady Miestneho spoločenstva vypisuje predseda Zhromaždenia obce, 
najneskoršie 30 dní pred vypršaním mandátu členom Miestneho spoločenstva, ktorých 
mandát plynie. 
 Odo dňa vypisovania volieb po deň uskutočnenia volieb nemôže uplynúť menej 
ako 45  ani viacej než 90 dní. 
 Uznesením o vypisovaní volieb určuje sa deň uskutočnenia volieb a deň, keď 
začnú plynúť lehoty realizácie volebných úkonov. 
 Voľby členov Rady Miestneho spoločenstva konajú sa v súlade s platnými 
zákonnými ustanoveniami, ktoré sa uplatňujú pri voľbe výborníkov Zhromaždenia obce.  

 
Článok 20 

 
 Voľby pre Radu  Miestneho spoločenstva uskutočňuje päťčlenná Volebná 
komisia (v ďalšom texte:  komisia), ktorú na návrh  Rady Miestneho spoločenstva,  
vymenúva Zhromaždenie obce.   
 Komisia z odseku 1 tohto článku koná práce určené Zákonom o lokálnych 
voľbách.  
 Komisia z odseku 1 tohto článku  vymenúva členov volebných výborov so 
sugesciou kandidátov na členov Rady Miestneho spoločenstva a so sugesciou členov 
Rady Miestneho spoločenstva 

 
Článok 21 

 
 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. 
 Navrhovanie 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 22 
 

 Návrhy kandidátov  do Rady Miestneho spoločenstva doručujú sa komisii 
z článku 20  tohto štatútu a záväzne musia  obsahovať tieto údaje: 

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

rodné číslo, adresa bydliska) s vlastnoručnými podpismi občanov. 
 Návrhy kandidátov  doručujú sa komisii najneskoršie 15 dní pred dňom určeným 
pre uskutočnenie voľby členov Rady Miestneho spoločenstva.  
 

Článok 23  
 

  Komisia je povinná najneskoršie v lehote 5 dní po vypršaní lehoty pre 
navrhovanie kandidátov zhotoviť a ustáliť kandidačnú listinu na voľbu členov Rady 
Miestneho spoločenstva, na ktorej budú všetci kandidáti, ktorí sú navrhnutí, v súlade 
s ustanoveniami tohto štatútu.  
 Poradie kandidátov na kandidačnej listine určuje sa podľa azbuky priezviska 
a mena.  
 Komisia má záväzok  verejne prezentovať kandidačnú listinu na oznamovacej 
tabuli Miestneho spoločenstva, najneskoršie nasledujúci deň po jej ustálení a najneskoršie  
10 dní pred dňom konania volieb.  

 
Článok 24 

 
 Rada Miestneho spoločenstva  má  9 (deviatich) 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, vyjmúc prípadu, keď sú všetci deviati kandidáti s najviac 
získanými hlasmi rovnakého pohlavia, deviaty člen je podľa automatizmu kandidát 
opačného pohlavia s najviac získanými hlasmi na voľbách. 
 Zvolení členovia  Rady Miestneho spoločenstva za svoju prácu v Rade 
neprijímajú žiadnu úhradu. Za vykonávanie prác mimo  sídla Miestneho spoločenstva a v 
záujme Miestneho spoločenstva, členom Rady patria cestovné trovy a za prácu dlhšiu než 
8 hodín i diéta.  
 Ak dvaja alebo viacej kandidátov získa  rovnaký počet hlasov, potrebný počet 
členov Rady Miestneho spoločenstva dostane sa na základe azbukového poradia 
priezvisk a mien kandidátov z kandidačnej listiny, ktorí získali identický počet hlasov.  
 V prípade, že sa ani na spôsob stanovený v odseku 6 nezíska potrebný počet 
členov Rady Miestneho spoločenstva, členom Rady Miestneho spoločenstva sa stáva 
kandidát, ktorý sa na kandidačnej listine nachádza pod väčším radovým číslom. 
 Zvoleným členom Volebná komisia vydáva Potvrdenie o  voľbe člena Rady 
Miestneho spoločenstva.  
 
 
 



Článok 25 
 

 Rada Miestneho spoločenstva má predsedu a zástupcu predsedu, ktorí sa volia 
z radov  členov Rady tajným hlasovaním na ustanovujúcom zasadnutí Rady Miestneho 
spoločenstva.   
 Za predsedu a zástupcu predsedu Rady Miestneho spoločenstva zvolení sú 
členovia Rady, ktorí získajú najväčší počet hlasov členov Rady, na obdobie na ktorý sa 
volí Rada.  
 Predseda Rady Miestneho spoločenstva zastupuje 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. 
 Uvoľnenie predsedu a zástupcu predsedu Rady Miestneho spoločenstva koná sa 
na spôsob, na ktorý boli zvolení.  

Článok 26 
 

 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 pravidlá o organizácii a systematizácii pracovných miest v Miestnom 

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

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

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

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

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

z územia obce, keď ide o otázky v spoločnom záujme; 
14. 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; 

15. zabezpečuje podmienky pre vykonávanie povinností výborníkov Zhromaždenia 
obce; 

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

17.  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; 



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

19. volí predsedu a zástupcu predsedu Rady Miestneho spoločenstva; 
20. koná aj iné práce určené štatútom obce, uznesením Zhromaždenia obce a štatútom 

Miestneho spoločenstva. 
 

Článok 27 
 

 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 bydliska mimo územia Miestneho spoločenstva; 
8. v prípade úmrtia.  
 

Článok 28 
 
 V prípadoch, keď členovi Rady Miestneho spoločenstva zanikne mandát pred 
dobou, na ktorú bol zvolený a na základe článku 27 tohto štatútu (vyjmúc prípadu z bodu 
3 tohto štatútu), mandát člena v Rade Miestneho spoločenstva sa udeľuje ďalšiemu 
kandidátovi z kandidačnej listiny, ktorý na uskutočnených voľbách členov Rady 
Miestneho spoločenstva získal najväčší počet hlasov.  
 

Článok 29 
 

 Zhromaždenie obce môže vyniesť uznesenie o rozpustení Rady Miestneho 
spoločenstva na dobu, na ktorú bola Rada zvolená v týchto prípadoch: 

1. ak Rada Miestneho spoločenstva nevykonáva práce určené Uznesením 
o miestnych spoločenstvách, resp. štatútom  Miestneho spoločenstva dlhšie  
ako tri mesiace, 

2. ak sa v Miestnom spoločenstve nekonajú voľby členov Rady Miestneho 
spoločenstva na základe uznesenia predsedu Zhromaždenia obce o vypisovaní 
volieb členov Rady Miestneho spoločenstva, 

3. ak sa po uskutočnených voľbách členov Rady  Miestneho spoločenstva 
neustanoví Rada Miestneho spoločenstva v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
uverejnenia  výsledkov volieb v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec, 

4. ak  v lehote stanovenej Uznesením o miestnych  spoločenstvách Rada 
Miestneho spoločenstva nezladí štatút Miestneho spoločenstva 
s ustanoveniami tohto uznesenia, 

5. ak v lehote stanovenej Uznesením o miestnych spoločenstvách Rada 
Miestneho spoločenstva  neinformuje iniciatívny výbor pre uskutočnenie 
občianskej iniciatívy o neschválení návrhu obsiahnutého v občianskej 
iniciatíve.  

 
 



Článok 30 
 
 Obecná rada Obce Báčsky Petrovec v prípadoch uvedených v článku 29 tohto 
štatútu vymenuje dočasnú Radu Miestneho spoločenstva, ktorú tvoria predseda a dvaja 
členovia.  
 Dočasná Rada Miestneho spoločenstva vykonáva bežné a neodkladné práce 
z príslušnosti Miestneho spoločenstva a Rady Miestneho spoločenstva. 
 

Článok 31 
 

 Predseda Zhromaždenia obce uznesenie o vypísaní volieb členov Rady Miestneho 
spoločenstva vynesenie v lehote jedného mesiaca odo dňa rozpustenia  Rady Miestneho 
spoločenstva.  

Článok 32 
 

 Rokovacím poriadkom Rady Miestneho spoločenstva, resp. inými aktmi 
Miestneho spoločenstva bližšie sa upraví spôsob práce Rady Miestneho spoločenstva 
a práce pracovných telies (komisií) Miestneho spoločenstva.  
 

Článok 33 
  
 Práca Rady Miestneho spoločenstva je verejná.  
 Verejnosť práce Rady Miestneho spoločenstva zabezpečuje  prostredníctvom 
verejných rozpráv  na zhromaždeniach občanov, uverejňovaním uznesení a záverov Rady 
a na iný adekvátny spôsob, v súlade so Štatútom Miestneho spoločenstva.  
   
 Zhromaždenie občanov 
 

Článok 34 
 

 Zhromaždenie občanov posudzuje otázky v spoločnom záujme občanov 
Miestneho spoločenstva, otázky z príslušnosti Miestneho spoločenstva, základnej 
príslušnosti orgánov obce a iné otázky určené štatútom Miestneho spoločenstva.  
 

Článok 35 
 

 Zhromaždenie občanov sa zvoláva pre dedinu alebo časť dediny (vidiek, ulicu...). 
 Návrh na zvolávanie zhromaždenia občanov môžu podať: najmenej 50 občania 
Miestneho spoločenstva, resp. výborník v Zhromaždení obce.  
 Zhromaždenie občanov zvoláva predseda Rady Miestneho spoločenstva na 
základe uznesenia tohto orgánu o zvolávaní zhromaždenia a určovaní otázok, o ktorých 
sa na zhromaždeniach bude posudzovať. 
 Zhromaždenie občanov posudzuje a podáva návrhy o otázkach z príslušnosti 
Miestneho spoločenstva.  

Článok 36 
 

 Zhromaždenie občanov môže zvolať aj predseda obce, predseda Zhromaždenia 
obce, najmenej 50 občanov s bydliskom na území, pre ktoré sa zhromaždenie občanov 



zvoláva a  najmenej ¼ výborníkov Zhromaždenia obce o otázkach zo základnej 
príslušnosti  orgánov  obce.  
 Návrh  pre  zvolávanie zhromaždenia občanov môže podať aj orgán obce, 
príslušný pre rozhodovanie o otázke, ktorá  sa posudzuje na zhromaždení.  

 
Článok 37 

 
 Zhromaždenie občanov sa zvoláva raz ročne, na ktorom členovia Rady Miestneho 
spoločenstva podávajú správu o svojej práci v predošlom roku.  
 Zhromaždenie občanov sa  zvoláva najmenej 8 dní pred jeho uskutočnením. 
 

Článok 38 
 

 Zhromaždenie občanov verejným hlasovaním, väčšinou hlasov prítomných 
plnoletých občanov, ktorí majú bydlisko na území, pre ktoré sa zhromaždenie občanov 
zvoláva a občania, ktorí majú majetok na tom území, schvaľuje žiadosti a návrhy 
a zasiela ich Rade Miestneho  spoločenstva, jednotlivým orgánom alebo službám obce.  
 Rada Miestneho spoločenstva, orgány a služby obce sú povinné v lehote 60 dní 
odo dňa uskutočnenia zhromaždenia občanov posúdiť žiadosti a návrhy občanov, zaujať 
stanovisko o nich, resp. vyniesť zodpovedajúce rozhodnutie alebo opatrenie a o tom 
informovať občanov.  

Článok 39 
 

 Zvolávanie, spôsob práce a uskutočnenie zhromaždenia občanov, vynášanie 
uznesení a ustálenie stanovísk zo zhromaždení koná sa v súlade s osobitným uznesením 
Zhromaždenia obce o zhromaždeniach občanov.   
 
 
 R e f e r e n d u m 
 

Článok 40 
 

 Referendom v Miestnom spoločenstve občania rozhodujú o otázkach, o ktorých 
rozhoduje Zhromaždenie obce, ako i o otázkach, ktoré sú dôležité pre občanov Miestneho 
spoločenstva a  jeho časti.  

Článok 41 
 

 Referendum sa môže vypísať pre celé územie Miestneho spoločenstva, resp. pre 
časť Miestneho spoločenstva.  
 Uznesenie o vypisovaní referenda vynáša Rada Miestneho spoločenstva.  

 
Článok 42 

 
 Uznesenie 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 spôsob určený zákonom  a štatútom obce.  
 



Článok 43 
 

 Uznesenie o vypisovaní referenda obsahuje: 
- územie, pre ktoré sa referendum vypisuje; 
- otázku, o ktorom sa občania vyjadrujú; 
- dátum konania referenda a 
- dátum určený pre vyjadrovanie sa  na referende.  

 
Článok 44 

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

Článok 45 
 

 Občania, ktorí majú volebné právo a bydlisko na území Miestneho spoločenstva 
majú právo prostredníctvom občianskej iniciatívy navrhnúť Rade Miestneho 
spoločenstva vynášanie aktov, ktorými sú regulované otázky z pôsobnosti Miestneho 
spoločenstva. 
 Na podnietenie občianskej iniciatívy o otázkach z pôsobnosti Miestneho 
spoločenstva, potrebné je, aby túto podpísalo najmenej 5 % voličov z územia Miestneho 
spoločenstva, na ktorom sa podnecuje občianska iniciatíva. 
 Ak Rada Miestneho spoločenstva neodsúhlasí návrh obsiahnutý v občianskej 
iniciatíve, povinná je o tom informovať iniciatívny výbor pre uskutočnenie občianskej 
iniciatívy v lehote 60 dní odo dňa vynesenia rozhodnutia o jeho neodsúhlasení.  
 

 
VI. AKTÁ  MIESTNEHO  SPOLOČENSTVA 

 
Článok 46 

 
 Orgány Miestneho spoločenstva v súlade s kompetenciami, určenými zákonom, 
štatútom obce a Uznesením o miestnych spoločenstvách vynášajú: uznesenia, závery, 
pravidlá, rokovacie poriadky, odporúčania a mienky. 
 Uznesením  sa normatívne na všeobecný spôsob reguluje určitá oblasť alebo 
otázky z príslušnosti určitého orgánu.  
 Záverom sa regulujú procedurálne  otázky o práci  orgánov Miestneho 
spoločenstva alebo rieši  jednotlivá  otázka z príslušnosti orgánov.  
 Rokovacím poriadkom  sa reguluje postup práce a rozhodovania orgánov 
Miestneho spoločenstva.  
 Odporúčaním  sa odporúča  orgánu alebo telesu v rámci Miestneho spoločenstva, 
Zhromaždenia obce alebo inému orgánu a telesu, ktoré je kompetentné pre  riešenie  
určitej otázky alebo oblasti,  aby ju riešili alebo upravili na určitý spôsob.  
 Mienkou sa vyjadruje  stav orgánu Miestneho spoločenstva k určitej otázke alebo 
oblasti.  

 
 



VII.  KONANIE ODBORNÝCH, ADMINISTRATÍVNO-TECHNICKÝCH  
A FINANČNÝCH PRÁC PRE POTREBY MIESTNEHO SPOLOČENSTVA 

 
 

Článok 47 
 

 Odborné, administratívno-technické a iné práce Miestne spoločenstvo koná 
prostredníctvom svojej služby alebo zverením týchto prác inej organizácii alebo orgánu.  
 Prácu služby Miestneho spoločenstva vedie tajomník Miestneho spoločenstva, 
ktorého vymenúva Rada Miestneho spoločenstva na neurčitú dobu.    
 O potrebe a spôsobe vykonávania týchto prác a o počte vykonávateľov rozhoduje 
Rada  Miestneho spoločenstva v rámci existujúcich 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  k počtu vykonávateľov, ktorí konajú práce 
z príslušnosti obce a k úhrade za vykonávanie tých prác, poskytuje Obecná rada obce. 
 Práva, záväzky a zodpovednosti pracovníci služby Miestneho spoločenstva 
uskutočňujú v súlade so Zákonom o práci.   

 
Článok 48 

 
 Obecná správa v súlade so zákonom a svojou pôsobnosťou práce  poskytuje 
nevyhnutnú odbornú pomoc Miestnemu spoločenstvu a jeho orgánom. 
 

Článok 49 
 

 Zhromaždenie obce koná kontrolu  vykonávania prác, ktoré svojimi uzneseniami 
zverila Miestnemu spoločenstvu v súlade s uplatnením Zákona o štátnej správe, ktoré sa 
vzťahujú na zverenie prác štátnej správy.  
 
 

VII. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
 

Článok 50 
 

 Návrh na zmeny a doplnky štatútu môže podať Rada Miestneho spoločenstva 
a najmenej 50  občanov – voličov Miestneho spoločenstva.  
 Orgány Miestneho spoločenstva sú povinné každú iniciatívu na zmenu štatútu 
posúdiť a o tom informovať navrhovateľov.  
 O návrhu na zmeny a doplnky štatútu Miestneho spoločenstva rozhoduje Rada 
Miestneho spoločenstva väčšinou hlasov z celkového počtu členov Rady Miestneho 
spoločenstva s predbežne uskutočnenou verejnou rozpravou, ktorá nemôže byť kratšia 
než 15 dní.  
 Súhlas k zmenám a doplnkom štatútu Miestneho spoločenstva poskytuje 
Zhromaždenie obce.  
 
 



Článok 51 
 

 Výklad ustanovení štatútu Miestneho spoločenstva patrí do kompetencie Rady 
Miestneho  spoločenstva.  

Článok 52 
 

 Uplatnením  tohto štatútu stráca platnosť Štatút Miestneho spoločenstva Hložany 
(Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, číslo 6/2002 a 1/2007).  
 

Článok  53 
 

 Tento Štatút Miestneho spoločenstva Hložany nadobúda platnosť poskytnutím 
súhlasu zo strany Zhromaždenia obce a uplynutím osemdňovej lehoty po uverejnení 
v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 
MIESTNE SPOLOČENSTVO HLOŽANY 
Číslo:  76-01/09 
Dátum: 28. mája 2009 
          PREDSEDA RADY  
           MIESTNEHO SPOLOČENSTVA 
             H L O Ž A N Y 
 
               Jána Bohuš, v.r. 



       8. 
 Podľa článku 74 Zákona o lokálnej samospráve (Službeni glasnik Republike 
Srbije, č.129/2007), článku 120 Štatútu  Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č.  11/2008) a článku 9 Uznesenia o Miestnych spoločenstvách na 
území Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2009 a 
3/2009), Rada Miestneho spoločenstva Maglić na svojom XVIII. zasadnutí,  ktoré sa 
konalo 24. 06. 2009,  v y n i e s l a  
 

Š  T  A T  Ú  T 
MIESTNEHO SPOLOČENSTVA MAGLIĆ 

 
 

I. VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 
 

Článok 1 
 

 Tento štatút v súlade so Štatútom Obce Báčsky Petrovec a  Uznesením 
o miestnych spoločenstvách na území Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: Uznesenia 
o miestnych spoločenstvách) upravuje: práce, ktoré koná, práva a povinnosti Miestneho 
spoločenstva, organizáciu, spôsob voľby Rady Miestneho spoločenstva, jej oprávnenia 
a zodpovednosti, otázky, o ktorých občania rozhodujú osobných vyjadrovaním sa 
a spôsob osobného vyjadrovania sa, postup odsúhlasenia a zmeny štatútu Miestneho 
spoločenstva a iné otázky dôležité pre prácu Miestneho spoločenstva. 
 

Článok 2 
 

 Miestne spoločenstvo Maglić (v ďalšom texte: Miestne spoločenstvo) je založené 
pre územie  osady Maglić za účelom uspokojenia potrieb a záujmov lokálneho 
obyvateľstva na tomto území.  
 Miestne  spoločenstvo je záujmové, nestranícke spoločenstvo občanov a ich 
združení.  

Článok 3 
 

 Miestne spoločenstvo je v zložení Obce Báčsky Petrovec. 
 Sídlo Miestneho spoločenstva je v Maglići, Ulica  maršala Tita číslo 46.  
 

Článok 4 
 

 Miestne spoločenstvo má status právnickej osoby v rámci práv a povinností 
určených zákonom, Štatútom Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: štatút obce) a  
Uznesením o miestnych spoločenstvách.  
 

Článok 5 
 

 Práca orgánov Miestneho spoločenstva je verejná a podlieha kontrole občanov.  
 Verejnosť práce a oboznamovanie občanov sa zabezpečuje:  

- verejnými rozpravami na zhromaždeniach občanov; 
- vydávaním brožúr, letákov a iného propagačného materiálu; 
- poskytovaním informácií prostriedkom verejného informovania.  



 Informácie o práci Miestneho spoločenstva prostredníctvom  prostriedkov 
verejného informovania poskytuje predseda  Rady, tajomník Miestneho spoločenstva 
a člen Rady Miestneho spoločenstva, v rámci oprávnenia poskytnutého zo strany Rady 
Miestneho spoločenstva.  

Článok 6 
 

 Miestne spoločenstvo má svoj majetok, ktorý tvoria hnuteľné a nehnuteľné veci, 
peňažné prostriedky ako i práva a záväzky.  
 Rada Miestneho spoločenstva má záväzok s majetkom z odseku 1  tohto článku 
nakladať v súlade so zákonom, Uznesením  o miestnych spoločenstvách a týmto 
štatútom. 

Článok 7 
 

 Miestne spoločenstvo má svoju pečiatku a pečať. 
 Pečiatka je okrúhleho tvaru s textom: Miestne spoločenstvo  Maglić. 
 Text pečiatky je napísaný v srbskom jazyku, cyrilským a latinským písmom a v 
slovenskom jazyku a v jeho písme.  
 Pečať Miestneho spoločenstva je pravouhlého tvaru, rozmerov 55x39 mm 
a obsahuje text: Miestne spoločenstvo Maglić, číslo, dátum a Maglić a je napísaný 
v srbskom jazyku, cyrilským a latinským písmom a v slovenskom jazyku a v jeho písme.  
 

Článok 8 
 

 V Miestnom spoločenstve v úradnom používaní je srbský jazyk, cyrilské 
a latinské písmo a slovenský jazyk a latinské písmo.  
 

Článok 9 
 

 Miestne spoločenstvo môže mať svoj sviatok, ktorý sa určuje  osobitným 
uznesením  Rady Miestneho spoločenstva. K uzneseniu,  ktorým sa určuje sviatok – deň 
Miestneho spoločenstva, súhlas poskytuje Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec (v 
ďalšom texte Zhromaždenie obce). 
 Rada Miestneho spoločenstva môže určiť symboly Miestneho spoločenstva (erb 
a zástavu), pričom predbežný súhlas k nim poskytuje Zhromaždenie obce.  
 
 II.  VZNIK, ZÁNIK  A  ZMENA  ÚZEMIA MIESTNEHO          
       SPOLOČENSTVA 

Článok 10  
 

 Zhromaždenie obce rozhoduje, s predbežne zadováženou mienkou občanov, o 
vzniku nového miestneho spoločenstva, územia, pre ktoré vzniká nové miestne 
spoločenstvo, zániku a zmenách  územia  miestneho spoločenstva.  
 Mienku v  súvislosti so vznikom, zánikom a  zmenou územia Miestneho 
spoločenstva iniciujú občania miestneho spoločenstva z územia, pre ktoré sa navrhuje 
vznik, zánik alebo zmena územia miestneho spoločenstva.  
 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. 
 



III.    PRÁCE MIESTNEHO SPOLOČENSTVA 
 

Článok 11 
 

 V  Miestnom spoločenstve občania priamo alebo prostredníctvom orgánov 
Miestneho spoločenstva: 

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

- posudzujú uspokojovanie určitých potrieb občanov v oblasti zdravotníctva, 
vzdelávania, kultúry, športu a v iných oblastiach priameho záujmu pre 
občanov; 

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

- iniciujú podnikanie opatrení v príslušných inštitúciách s cieľom poskytovania 
pomoci osobám so sociálnymi potrebami (osobitná spoločenská starostlivosť 
o deti a občanov rôznych sociálnych skupín); 

- iniciujú podnikanie opatrení ochrany statkov všeobecného záujmu, zachovanie 
verejného poriadku a pokoja; 

- iniciujú podnikanie opatrení v prípade živelných a iných pohrôm a utvárajú 
podmienky na ich odstránenie; 

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

- uskutočňujú aktivity  za zlepšenie podmienok života  a práce občanov; 
- konajú aj iné práce stanovené štatútom Miestneho spoločenstva v súlade 

s Uznesením o miestnych spoločenstvách.  
 

Článok 12 
 

  Vedľa prác z článku 11 v  Miestnom spoločenstve sa konajú aj iné práce, ktoré  
mu zverí Zhromaždenie obce v súlade s Uznesením o miestnych spoločenstvách.  
 

Článok 13 
 

 Miestne spoločenstvo môže spolupracovať s inými miestnymi spoločenstvami, 
mestami, ako v krajine, tak i v zahraničí, 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 14 
 
 Prostriedky pre prácu Miestneho spoločenstva sa zabezpečujú z:  

1. prostriedkov zabezpečených v rozpočte 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 podľa účelov: 

- pre  prácu a bežné podnikanie orgánov Miestneho spoločenstva,  
- pre vykonávanie prác, ktoré sú poverené Miestnemu spoločenstvu; 
- pre spolufinancovanie programu výstavby komunálnej infraštruktúry, 

v ktorom účinkujú občania. 
-  

Článok 15 
 
 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.  
 Rozhodnutie o nakladaní prostriedkami miestneho spoločenstva vynáša Rada 
a príkazca  realizácie finančného plánu je predseda Rady.  
 

Článok 16 
 

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

Článok 17 
 
 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 18 
 
 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 zákon, tento štatút a  Uznesenie o miestnych 
spoločenstvách. 
 
 Rada Miestneho spoločenstva 
 

Článok 19 
 

 V Miestnom spoločenstve utvára sa Rada Miestneho spoločenstva ako najvyššie 
zastupiteľské teleso.  



 Rada Miestneho spoločenstva má 15 (pätnástich) členov, ktorí sa volia na obdobie 
štyroch rokov.  

Článok 20 
 

 Voľby do Rady Miestneho spoločenstva vypisuje predseda Zhromaždenia obce, 
najneskoršie 30 dní pred vypršaním mandátu členom Miestneho spoločenstva, ktorých 
mandát plynie. 
 Odo dňa vypisovania volieb po deň uskutočnenia volieb nemôže uplynúť menej 
ako 45  ani viacej než 90 dní. 
 Uznesením o vypisovaní volieb určuje sa deň uskutočnenia volieb a deň, keď 
začnú plynúť lehoty realizácie volebných úkonov. 
 Voľby členov Rady Miestneho spoločenstva konajú sa v súlade s platnými 
zákonnými ustanoveniami, ktoré sa uplatňujú pri voľbe výborníkov Zhromaždenia obce.  
 

Článok 21 
 

 Voľby na členov Rady Miestneho spoločenstva zverejňujú sa v Miestnom 
spoločenstve ako jednotnej jednotke. 
 

Článok 22 
 

 Za uskutočnenie voľby na členov Rady Miestneho spoločenstva používa sa 
voličský zoznam obce.  
 Voličský zoznam sa uzaviera rozhodnutím orgánu, ktorý ho vedie, najneskoršie 
10 dní pred uskutočnením volieb.  
 Orgán príslušný pre vedenie voličského zoznamu doručuje rozhodnutie 
z predošlého odseku spolu so zhotovenými a overenými výpismi z voličského zoznamu 
pre každé volebné miesto  volebnej komisii v lehote 24 hodín odo dňa vynesenia 
rozhodnutia o uzavretí voličského zoznamu.  
 

Článok 23  
 

 Voľby členov Rady Miestneho spoločenstva uskutočňuje volebná komisia (v 
ďalšom texte: komisia) počítajúca piatich členov, ktorú na návrh Rady Miestneho 
spoločenstva a  so sugesciou kandidátov na členov Rady Miestneho spoločenstva 
vymenúva Zhromaždenie obce.  
 Komisia z odseku 1 tohto článku koná všetky práce určené Zákonom  o lokálnych 
voľbách.  
 Komisia z odseku 1 tohto článku  vymenúva členov volebných výborov so 
sugesciou kandidátov na členov Rady Miestneho spoločenstva a so sugesciou členov 
Rady Miestneho spoločenstva. 
 

Článok 24 
 

 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. 
 Navrhovanie 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 25 
 

 Návrhy kandidátov  do Rady Miestneho spoločenstva doručujú sa komisii 
z článku 23  tohto štatútu a záväzne musia  obsahovať tieto údaje: 

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

rodné číslo, adresa bydliska) s vlastnoručnými podpismi občanov. 
 Návrhy kandidátov  doručujú sa komisii najneskoršie 15 dní pred dňom určeným 
pre uskutočnenie voľby členov Rady Miestneho spoločenstva.  
 

Článok 26 
 

 Komisia je povinná najneskoršie v lehote 5 dní po vypršaní lehoty pre 
navrhovanie kandidátov zhotoviť kandidačnú listinu na voľbu členov Rady Miestneho 
spoločenstva, na ktorej budú všetci kandidáti, ktorí sú navrhnutí, v súlade 
s ustanoveniami tohto štatútu.  
 Poradie kandidátov na kandidačnej listine určuje sa podľa azbuky priezviska 
a mena.  
 Komisia má záväzok  verejne prezentovať kandidačnú listinu na oznamovacej 
tabuli Miestneho spoločenstva, najneskoršie nasledujúci deň po jej ustálení a najneskoršie  
10 dní pred dňom konania volieb.  
 

Článok 27 
 

 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.  
 Ak dvaja alebo viacej kandidátov získa  rovnaký počet hlasov, potrebný počet 
členov Rady Miestneho spoločenstva dostane sa na základe azbukového poradia 
priezvisk a mien kandidátov z kandidačnej listiny, ktorí získali identický počet hlasov.  
 V prípade, že sa ani na spôsob stanovený v odseku 4 nezíska potrebný počet 
členov Rady Miestneho spoločenstva, členom Rady Miestneho spoločenstva sa stáva 
kandidát, ktorý sa na kandidačnej listine nachádza pod väčším radovým číslom. 
 Zvoleným členom Volebná komisia vydáva Potvrdenie o voľbe členov Rady 
Miestneho spoločenstva. 
 

Článok 28 
 

 Rada Miestneho spoločenstva má predsedu a zástupcu predsedu, ktorí sa volia 
z radov  členov Rady tajným hlasovaním na ustanovujúcom zasadnutí Rady Miestneho 
spoločenstva.   
 Za predsedu a zástupcu predsedu Rady Miestneho spoločenstva zvolení sú 
členovia Rady, ktorí získali najväčší počet hlasov členov Rady, na obdobie na ktorý sa 
volí Rada.  



 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. 
 Uvoľnenie predsedu a zástupcu predsedu Rady Miestneho spoločenstva koná sa 
na spôsob, na ktorý boli zvolení.  
 

Článok 29 
 

 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 pravidlá o organizácii a systematizácii pracovných miest v Miestnom 

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

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

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

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

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

z územia obce, keď ide o otázky v spoločnom záujme; 
14. 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; 

15. zabezpečuje podmienky pre vykonávanie povinností výborníkov Zhromaždenia 
obce; 

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

17.  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; 

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

19. volí predsedu a zástupcu predsedu Rady Miestneho spoločenstva; 
20. koná aj iné práce určené štatútom obce, uznesením Zhromaždenia obce a štatútom 

Miestneho spoločenstva. 
 
 
 



Článok 30 
 

 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 bydliska mimo územia Miestneho spoločenstva; 
8. v prípade úmrtia.  
 

Článok 31 
 
 V prípadoch, keď členovi Rady Miestneho spoločenstva zanikne mandát pred 
dobou, na ktorú bol zvolený a na základe článku 30 tohto štatútu (vyjmúc prípadu z bodu 
3 tohto štatútu), mandát sa udeľuje ďalšiemu kandidátovi z kandidátnej listiny, ktorý na 
uskutočnených voľbách členov Rady Miestneho spoločenstva získal najväčší počet 
hlasov.  

Článok 32 
 

 Zhromaždenie obce môže vyniesť uznesenie o rozpustení Rady Miestneho 
spoločenstva na dobu, na ktorú bola Rada zvolená v týchto prípadoch: 

1. ak Rada Miestneho spoločenstva nevykonáva práce určené Uznesením 
o miestnych spoločenstvách, resp. štatútom  Miestneho spoločenstva dlhšie  
ako tri mesiace, 

2. ak sa v Miestnom spoločenstve nekonajú voľby členov Rady Miestneho 
spoločenstva na základe uznesenia predsedu Zhromaždenia obce o vypisovaní 
volieb členov Rady Miestneho spoločenstva, 

3. ak sa po uskutočnených voľbách členov Rady  Miestneho spoločenstva 
neustanoví Rada Miestneho spoločenstva v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
uverejnenia  výsledkov volieb v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec, 

4. ak  v lehote stanovenej Uznesením o miestnych  spoločenstvách Rada 
Miestneho spoločenstva nezladí štatút miestneho spoločenstva s jeho 
ustanoveniami, 

5. ak v lehote stanovenej Uznesením o miestnych spoločenstvách Rada 
Miestneho spoločenstva  neinformuje iniciatívny výbor pre uskutočnenie 
občianskej iniciatívy o neschválení návrhu obsiahnutého v občianskej 
iniciatíve.  

 
Článok 33 

 
 Obecná rada Obce Báčsky Petrovec v prípadoch uvedených v článku 32 tohto 
štatútu vymenuje dočasnú Radu Miestneho spoločenstva, ktorú tvoria predseda a dvaja 
členovia.  
 Dočasná Rada Miestneho spoločenstva vykonáva bežné a neodkladné práce 
z príslušnosti Miestneho spoločenstva a Rady Miestneho spoločenstva. 
 
 



Článok 34 
 

 Predseda Zhromaždenia obce uznesenie o vypísaní volieb členov Rady Miestneho 
spoločenstva vynesenie v lehote jedného mesiaca odo dňa rozpustenia  Rady Miestneho 
spoločenstva.  
 
 Stále a dočasné pracovné telesá Rady Miestneho  spoločenstva 
 

Článok 35 
 

 Rada Miestneho spoločenstva môže utvoriť stále a dočasné pracovné telesá – 
komisie, výbory a pod., za účelom prípravy, posudzovania a riešenia otázok z príslušnosti 
miestnej samosprávy.  
 Uznesením o utvorení pracovného telesa určí sa počet, štruktúra, príslušnosť, 
spôsob podávanie správ a iné otázky podstatné pre jeho prácu.  
 

Článok 36 
 

  Rokovacím poriadkom Rady Miestneho spoločenstva, resp. inými aktmi 
Miestneho spoločenstva bližšie sa upraví spôsob práce Rady a práce pracovných telies 
Miestneho spoločenstva.  
 
 Zhromaždenie občanov 
 

Článok 37 
 

 Zhromaždenie občanov posudzuje otázky v spoločnom záujme občanov 
Miestneho spoločenstva, otázky z príslušnosti Miestneho spoločenstva, základnej 
príslušnosti orgánov obce a iné otázky určené štatútom Miestneho spoločenstva.  
 

Článok 38 
 

 Zhromaždenie občanov sa zvoláva pre dedinu alebo časť dediny (vidiek, ulicu...). 
 Návrh na zvolávanie zhromaždenia občanov môžu podať: najmenej 50 občania 
Miestneho spoločenstva, resp. výborník v Zhromaždení obce.  
 Zhromaždenie občanov zvoláva predseda Rady Miestneho spoločenstva na 
základe uznesenia tohto orgánu o zvolávaní zhromaždenia a určovaní otázok, o ktorých 
sa na zhromaždeniach bude posudzovať. 
 Zhromaždenie občanov posudzuje a podáva návrhy o otázkach z príslušnosti 
Miestneho spoločenstva.  
 

Článok 39 
 

 Zhromaždenie občanov môže zvolať aj predseda obce, predseda Zhromaždenia 
obce, najmenej 50 občanov s bydliskom na území, pre ktoré sa zhromaždenie občanov 
zvoláva a  najmenej ¼ výborníkov Zhromaždenia obce o otázkach zo základnej 
príslušnosti  orgánov  obce.  
 Návrh  pre  zvolávanie zhromaždenia občanov môže podať aj orgán obce, 
príslušný pre rozhodovanie o otázke, ktorá  sa posudzuje na zhromaždení.  

 



Článok 40 
 

 Zhromaždenie občanov sa  zvoláva najmenej 8 dní pred jeho uskutočnením. 
 

Článok 41 
 

 Zhromaždenie občanov verejným hlasovaním, väčšinou hlasov prítomných 
plnoletých občanov, ktorí majú bydlisko na území, pre ktoré sa zhromaždenie občanov 
zvoláva a občania, ktorí majú majetok na tom území, schvaľuje žiadosti a návrhy 
a zasiela ich Rade Miestneho  spoločenstva, jednotlivým orgánom alebo službám obce.  
 Rada Miestneho spoločenstva, orgány a služby obce sú povinné v lehote 60 dní 
odo dňa uskutočnenia zhromaždenia občanov posúdiť žiadosti a návrhy občanov, zaujať 
stanovisko o nich, resp. vyniesť zodpovedajúce rozhodnutie alebo opatrenie a o tom 
informovať občanov.  

Článok 42 
 

 Zvolávanie, spôsob práce a uskutočnenie zhromaždenia občanov, vynášanie 
uznesení a ustálenie stanovísk zo zhromaždení koná sa v súlade s osobitným uznesením 
Zhromaždenia obce o zhromaždeniach občanov.  
 
 
 R e f e r e n d u m 

Článok 43 
 

 Referendom v Miestnom spoločenstve občania rozhodujú o otázkach, o ktorých 
rozhoduje Zhromaždenie obce, ako i otázkach, ktoré sú dôležité pre občanov Miestneho 
spoločenstva a  jeho časti.  
 

Článok 44 
 

 Referendum sa môže vypísať pre celé územie Miestneho spoločenstva, resp. pre 
časť Miestneho spoločenstva.  
 Uznesenie o vypisovaní referenda vynáša Rada Miestneho spoločenstva.  
 

Článok 45 
 

 Uznesenie 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 spôsob určený zákonom  a štatútom obce.  
 

Článok 46 
 

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



Článok 47 
 

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

Článok 48 
 

 Občania, ktorí majú volebné právo a bydlisko na území Miestneho spoločenstva 
majú právo prostredníctvom občianskej iniciatívy navrhnúť Rade Miestneho 
spoločenstva vynášanie aktov, ktorými sú regulované otázky z pôsobnosti Miestneho 
spoločenstva. 
 Na podnietenie občianskej iniciatívy o otázkach z pôsobnosti Miestneho 
spoločenstva, potrebné je, aby túto podpísalo najmenej 5 % voličov z územia Miestneho 
spoločenstva, na ktorom sa podnecuje občianska iniciatíva. 
 Ak Rada Miestneho spoločenstva neodsúhlasí návrh obsiahnutý v občianskej 
iniciatíve, povinná je o tom informovať iniciatívny výbor pre uskutočnenie občianskej 
iniciatívy v lehote 60 dní odo dňa vynesenia rozhodnutia o jeho neodsúhlasení.  
 

 
VI.  KONANIE ODBORNÝCH, ADMINISTRATÍVNO-TECHNICKÝCH  

A FINANČNÝCH PRÁC PRE POTREBY MIESTNEHO SPOLOČENSTVA 
 
 

Článok 49 
 

 Odborné, administratívno-technické a iné práce Miestne spoločenstvo koná 
prostredníctvom svojej služby alebo zverením týchto prác inej organizácii alebo orgánu.  
 Prácu služby Miestneho spoločenstva vedie tajomník Miestneho spoločenstva, 
ktorého vymenúva Rada Miestneho spoločenstva na neurčitú dobu.    
 O právach, záväzkoch a zodpovednostiach  zamestnaných v službe Miestneho 
spoločenstva rozhoduje v prvom stupni tajomník Miestneho spoločenstva a v druhom 
Rada Miestneho spoločenstva.  
 O potrebe a spôsobe vykonávania týchto prác a o spôsobe a počte vykonávateľov 
rozhoduje Rada  miestneho spoločenstva v rámci existujúcich 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  k počtu vykonávateľov, ktorí konajú práce 
z príslušnosti obce a k úhrade za vykonávanie tých prác, poskytuje Obecná rada obce. 
 Práva, záväzky a zodpovednosti pracovníci služby Miestneho spoločenstva 
uskutočňujú v súlade so Zákonom o práci.   

 
Článok 50 

 
 Obecná správa v súlade so zákonom a svojou pôsobnosťou práce  poskytuje 
nevyhnutnú odbornú pomoc Miestnemu spoločenstvu a jeho orgánom. 
 
 



Článok 51 
 

 Zhromaždenie obce koná kontrolu  vykonávania prác, ktoré svojimi uzneseniami 
zverila Miestnemu spoločenstvu v súlade s uplatnením Zákona o štátnej správe, ktoré sa 
vzťahujú na zverenie prác štátnej správy.  
 

VII. AKTÁ  MIESTNEHO  SPOLOČENSTVA 
 

Článok 52 
 

 Orgány Miestneho spoločenstva v súlade s kompetenciami, určenými zákonom, 
štatútom obce a Uznesením o miestnych spoločenstvách vynášajú: uznesenia, závery, 
pravidlá, rokovacie poriadky, odporúčania a mienky. 
 Uznesením  sa normatívne na všeobecný spôsob reguluje určitá oblasť alebo 
otázky z príslušnosti určitého orgánu.  
 Záverom sa regulujú procedurálne  otázky o práci  orgánov Miestneho 
spoločenstva alebo rieši  jednotlivá  otázka z príslušnosti orgánov.  
  Pravidlami sa na všeobecný spôsob regulujú statusné otázky orgánov Miestneho 
spoločenstva, tajomníka Miestneho spoločenstva a služby Miestneho spoločenstva.  
 Rokovacím poriadkom  sa reguluje postup práce a rozhodovania orgánov 
Miestneho spoločenstva.  
 Odporúčaním  sa odporúča  orgánu alebo telesu v rámci Miestneho spoločenstva, 
Zhromaždenia obce alebo inému orgánu a telesu, ktoré je kompetentné pre  riešenie  
určitej otázky alebo oblasti,  aby ju riešili alebo upravili na určitý spôsob.  
 Mienkou sa vyjadruje  stav orgánu Miestneho spoločenstva k určitej otázke alebo 
oblasti.  
 

VIII. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 53 
 

 Návrh na zmeny a doplnky štatútu môže podať Rada Miestneho spoločenstva, 
výborníci z územia Miestneho spoločenstva a najmenej 50  občanov – voličov Miestneho 
spoločenstva.  
 Orgány Miestneho spoločenstva sú povinné každú iniciatívu na zmenu štatútu 
posúdiť a o tom informovať navrhovateľov.  
 O návrhu na zmeny a doplnky štatútu Miestneho spoločenstva rozhoduje Rada 
Miestneho spoločenstva väčšinou hlasov z celkového počtu členov Rady Miestneho 
spoločenstva s predbežne uskutočnenou verejnou rozpravou, ktorá nemôže byť kratšia 
než 15 dní.  
 Súhlas k zmenám a doplnkom štatútu Miestneho spoločenstva poskytuje 
Zhromaždenie obce.  
 

Článok 54 
 

 Výklad ustanovení štatútu Miestneho spoločenstva patrí do kompetencie Rady 
Miestneho  spoločenstva. 
 
 
 



Článok 55 
 

 Uplatnením  tohto štatútu stráca platnosť Štatút Miestneho spoločenstva Maglić, 
číslo 51/2001 z 21.06.2010.  
 

Článok 56 
 

 Tento štatút nadobúda platnosť poskytnutím súhlasu zo strany Zhromaždenia 
obce a uplynutím osemdňovej lehoty po dni uverejnenia v Úradnom vestníku Obce 
Báčsky Petrovec.  
 
 
 
MIESTNE SPOLOČENSTVO MAGLIĆ 
Číslo: 62 / 2009 
Dátum: 24. 06.  2009 
          PREDSEDA RADY  
                         MS  MAGLIĆ 
 
                    Radomir Zotović, v.r. 



    9. 
 Podľa  článku 79 odsek 1 bod 7 Štatútu Obce  Báčsky Petrovec (Úradný vestník 
Obce Báčsky  Petrovec, č. 11/2008 a  4/2009), 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 016-4/30-2010  zo  16. februára 2010,  predseda Obce Báčsky Petrovec 
posudzoval Uznesenie o cenách komunálnych služieb  Správnej rady s.r.o. Gloakvalis,  
Hložany  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 m3 
 
 1. Domácnosti       23,49 
 2. Spoločný vodomer pre domácnosti a právnické osoby 37,09 
 
  II.      POPLATOK ZA HROBY 

 
       1.  na člena domácnosti      37,09 
 

II. 
 
 Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom vynesenia a nový cenník komunálnych 
služieb sa bude uplatňovať od 01. januára 2010. 
 

III. 
 

 Rozhodnutie sa  uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC  BÁČSKY PETROVEC 

PREDSEDA OBCE 
 
 
Číslo: 016-1/46-2010 
Dňa: 19. februára 2010             PREDSEDA  OBCE 
Báčsky Petrovec             BÁČSKY PETROVEC 
            
                           práv. Vladimír Turan, v.r. 



     10. 
 Podľa článku 45 odsek 7 a  článku 46 odsek 1 bod 2 Zákona o lokálnej 
samospráve (Službeni glasnik RS, č. 129/2007), článku 86 odsek 2 a článku 87 odsek 1 
bod 2  Štatútu  Obce  Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
11/2008 a 4/2009, Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na svojom XXXVII.  zasadnutí, 
ktoré sa konalo 9. februára. 2010,  v y n i e s l a  
 

R  O Z H  O D  N U T  I  E  
O SPRESNENÍ OBLASTÍ, PRE KTORÉ SÚ POVERENÍ ČLENOVIA OBECNEJ 

RADY OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 

I. 
 
 V súlade so svojimi zákonnými a štatutárnymi kompetenciami, Obecná rada Obce 
Báčsky Petrovec týmto rozhodnutím priamo realizuje jednotlivé právne akty 
Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, a to  Rozhodnutie o voľbe  členov Obecnej rady 
Obce Báčsky Petrovec číslo 011-94/2008-02 (Úradný vetník Obce Báčsky Petrovec, číslo 
13/08), ktoré  Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec vynieslo na svojom V. zasadnutí, 
ktoré sa konalo 29. októbra 2008 a Rozhodnutie o voľbe členov Obecnej rady Obce 
Báčsky Petrovec, číslo 011-3/2010-02  (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
1/2010), ktoré Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec vynieslo na svojom XX.  zasadnutí, 
ktoré sa konalo 6. januára 2010, tým, že určuje oblasti, pre ktoré sú poverení  členovia 
Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec, a to:  
 

1. JÁN  JOVANKOVIČ, Dr. elektrotechniky z Báčskeho Petrovca,  poverený 
pre oblasť malých a stredných podnikov – rozvojové programy, 

 
2. BRANISLAV CESNAK, profesor, z Kulpína, poverený pre oblasť školstva, 

šport a mládež,  
 
3. SAMUEL  VALO, vodoinštalatér z Hložian, poverený pre oblasť 

infraštruktúry, komunálnych činností a ochranu životného prostredia,  
 

4. VLADIMÍR  VALENTÍK, výtvarný kritik z Báčskeho Petrovca, pre oblasť 
kultúry, 

 
5. PAVEL ŽILAJI, poľnohospodár z Báčskeho Petrovca, poverený pre oblasť 

poľnohospodárstva, vodohospodárstva a lesníctva, 
 

6. MILOTA TÓTOVÁ,  robotníčka z Kulpína, poverený pre oblasť sociálnej 
ochrany a zdravotníctva, 

 
7. JAROSLAV CHLPKA,  profesor z Hložian, poverený pre oblasť školstva 

a spoločenskej starostlivosti o deti predškolského veku, 
 

8. ONDREJ STUPAVSKÝ, poľnohospodár z Hložian, poverený pre oblasť 
lokálnej samosprávy, 

 
9. RASTISLAV  DENĎÚR,  podnikateľ z Báčskeho Petrovca, poverený pre 

oblasť malých a stredných podnikov – rozvoj podnikateľstva. 



 
II.  

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 
 
Číslo: 016-4/20-2010 
Dňa: 9. februára 2010              PREDSEDA OBCE 
Báčsky Petrovec             BÁČSKY PETROVEC 
                     
                        práv. Vladimír Turan, v.r. 
 



      11. 
 Podľa  článku 87 odsek 1 bod 12 Štatútu Obce  Báčsky Petrovec (Úradný vestník 
Obce Báčsky  Petrovec, č. 11/2008 a 4/2009), článku 9 odsek 3  bod 1 Uznesenia 
o zmene tvaru organizovania Spoločenského podniku KBP Komunalac Maglić  vo  
Verejný  podnik KBP Komunalac Maglić  (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
12/2008  a  4/2009),  po posúdení Uznesenia o cenách komunálnych služieb Správnej 
rady Verejného podniku pre komunálno-bytové práce Komunalac Maglić, Obecná rada  
Obce Báčsky Petrovec na svojom XXXVIII, ktoré sa konalo 16. februára 2010, 
jednohlasne vyniesla  nasledujúce 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E  
 

O POSKYTOVANÍ  SÚHLASU K CENÁM  KOMUNÁLNYCH  SLUŽIEB  
VEREJNÉHO PODNIKU PRE KOMUNÁLNO-BYTOVÉ PRÁCE  

KOMUNALAC MAGLIĆ 
 
 

I.  
 
 
 Poskytuje sa súhlas k návrhu cien komunálnych služieb VKP  Komunalac Maglić 
Petrovec pre nasledujúce služby: 
 
 
 DRUH  SLUŽIEB         CENA S DPH 
              (v dinároch) 
 
 
I.      VÝROBA A  DISTRIBÚCIA  VODY  -   po m3 
 
1.  DOMÁCNOSTI       20,80 
2.  PRÁVNICKÉ  OSOBY A PODNIKATELIA   70,76 
 
 
II.     TROVY  NOVÉHO   PRIPOJENIA  
         K JESTVUJÚCEJ VODOVODNEJ  SIETI 
 
-   FYZICKÉ  OSOBY          14.000,00 
-   PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKATELIA       28.000,00 
-   PARALELNÝ (KONTROLNÝ) VODOMER 
    PRE PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKATEĽOV       10.000,00 
-   HYDRANTOVÁ PRÍPOJKA         35.000,00 
 
 
III.    TROVY  VYPOJENIA  A  OPÄTOVNÉHO  PRIPOJENIA 
          K  VODOVODNEJ  SIETI  PRE NEPRAVIDELNÉ  PLATENIE 
 
-   FYZICKÉ  OSOBY             7.000,00 
-   PRÁVNICKÉ  OSOBY A PODNIKATELIA        14.000,00 

 



  
IV.   VYNÁŠANIE, ODVOZ  A DEPONOVANIE  ODPADU  -  MESAČNE : 

 
1. DOMÁCNOSTI                       115,00  
2. PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKATELIA                393,81 
3. PREVÁDZKOVÝ PRIESTOR  V BUDOVE  NA M2           4,92 
4. MARBO – PRODUKT               40.000,00 
 

 
V.     POCHOVÁVANIE:    
              
 1.  ÚDRŽBA CINTORÍNA A POCHOVÁVANIE      115,00 
 2.  POCHOVÁVANIE OSÔB S BYDLISKOM  
                 MIMO ÚZEMIA OSADY      9.100,00 
 
 

II. 
 
 Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom vynesenia a nový cenník komunálnych 
služieb sa bude uplatňovať od 01.  januára  2010. 
 

III. 
 

 Rozhodnutie sa  uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC  BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 
Číslo: 016-4/31-2010 
Dňa: 16. februára 2010 
Báčsky Petrovec 
                                 PREDSEDA  OBCE 
                    BÁČSKY PETROVEC 
 
                    práv. Vladimír Turan, v.r. 
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