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     35. 
 Podľa článku 15 odsek 1 bod 12  Zákona o lokálnych voľbách (Službeni glasnik 
RS, č. 129/2007) a článku 34 odsek 2 Zákona o voľbe národných poslancov (Službeni 
glasnik RS, č. 35/2000, 57/2003 – uznesenie ÚSRS, 72/2003 – iný zákon, 75/2003 – 
oprava iného zákona, 18/2004, 101/2005 – iný zákon a 85/2005 – iný zákon)  Obecná 
volebná komisia na zasadnutí, ktoré sa konalo 10. marca 2008,  v y n i e s l a 
 
 

ROKOVACÍ PORIADOK 
 O PRÁCI OBECNEJ VOLEBNEJ KOMISIE 

 
 

I.   ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 1 
 
 Týmto rokovacím poriadkom  upravujú sa otázky organizácie, spôsobu práce 
a rozhodovania Obecnej volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: 
komisia). 

Článok 2 
 
 Sídlo komisie je v Báčskom Petrovci, v budove Obce Báčsky Petrovec, Ul. 
Kollárova č. 6.  

Článok 3 
 
 Komisia má pečiatku.  
 Pečiatka je okrúhleho tvaru priemeru 40,00 mm,  v strede ktorej  je erb Republiky 
Srbsko. 
 V dolnej časti pečiatky sú slová: Republika Srbsko. 
 V prvom vnútornom polkruhu sú slová: Autonómna pokrajina Vojvodina. 
 V druhom  vnútornom polkruhu sú slová: Obec Báčsky Petrovec. 
 V ďalšom vnútornom polkruhu sú slová: Obecná volebná komisia. 
 Na dne počiatky sú slová: Báčsky Petrovec. 
 Text pečiatky vypísaný je v srbskom jazyku cyrilikou a v slovenskom jazyku  
latinkou. 
 

II. ZLOŽENIE  KOMISIE 
 

Článok 4 
 
 Komisiu tvoria členovia v stálom a v rozšírenom zložení, 
 

Článok 5 
 
 Komisia v stálom zložení má predsedu a šiestich členov, ktorých vymenúva 
Zhromaždenie obce a v rozšírenom zložení aj po jedného splnomocneného člena – 
predstaviteľa podávateľa volebnej listiny, v súlade so zákonom.  

 
 



Článok 6 
 
 Komisia má tajomníka, ktorého vymenúva Zhromaždenie obce z radov odborných 
pracovníkov Obecnej správy, ktorý sa zúčastňuje v práci komisie bez práva rozhodovať. 
 

Článok 7 
 
 Predseda, členovia  a  tajomník komisie majú zástupcov. 
 Predseda a tajomník  komisie a ich zástupcovia musia byť diplomovaní právnici.  
 

Článok 8 
 
 Komisia dňom  vyhlásenia volebnej listiny, zároveň  rozhodnutím určuje, ktorý 
podávateľ volebnej listiny spĺňa podmienky na určovanie svojich  predstaviteľov do 
rozšíreného zloženia tohto orgánu.  
 Rozhodnutie o spĺňaní, resp. nespĺňaní podmienok na určovanie predstaviteľov 
podávateľa volebnej listiny, komisia doručuje podávateľovi v lehote 24 hodín odo dňa 
vynesenia rozhodnutia.  
 Komisia ustaľuje rozšírené zloženie v lehote 24 hodín od vypršania  doby, 
v ktorej podávateľ volebnej listiny môže určiť svojho splnomocneného  predstaviteľa.  
 

Článok 9 
 
 Zloženie komisie sa zverejňuje v Úradnom vestníku Obce Báčsky  Petrovec. 
 
 

III. PRÍSLUŠNOSŤ KOMISIE 
 

Článok 10 
 
 Komisia na základe príslušností určených Zákonom o lokálnych voľbách, 
Zákonom o  voľbe  národných  poslancov a inými predpismi: 

1) Sa stará  o zákonnosť  uskutočňovania volieb výborníkov (článok 15 odsek 1 
bod 1 ZOLV); 

2) vynáša rozhodnutie, ktorým určuje, ktorý podávateľ volebnej listiny spĺňa 
podmienky  na určovanie svojich predstaviteľov do rozšíreného zloženia 
komisie (článok 14 odsek 6 ZOLV); 

3) rozhodnutím ustaľuje rozšírené zloženie komisie (článok 14 odsek 7 ZOLV); 
4) určuje volebné miesta, pričom dbá na rovnomerné rozvrhnutie voličov na 

volebných  miestach a  na  prístupnosť volebného miesta voličom (článok 15 
odsek 1 bod 2 ZOLV); 

5) určuje volebné výbory a vymenúva ich členov (článok 15 odsek 1 bod 3 
ZOLV); 

6) dáva pokyny volebným výborom v zmysle uskutočňovania volieb výborníkov 
(článok 15 odsek 1 bod 4 ZOLV); 

7) vynáša rozhodnutie o volebnom výbore v rozšírenom zložení (článok 16 
odsek 3 a v súvislosti s článkom 14 ZOLV); 

8) vynáša bližšie pravidlá vzťahujúce sa na prácu volebného výboru (článok 17 
odsek 2 ZOLV); 



9) predpisuje tlačivá potrebných dokumentov k volebnej listine, ako i tlačivo pre 
zbieranie  podpisov voličov (článok 15 odsek 1 vod 5 a článok 23 ZOLV); 

10)  určuje tlačivo oprávnenia pre oprávnenú osobu pre zbieranie podpisov 
voličov (článok 23 odsek 1 ZOLV); 

11) preveruje autentickosť podpisov voličov, ktorí podporujú kandidatúru (článok 
23 odsek 3 ZOLV); 

12) vyhlasuje súhrnnú volebnú listinu rozhodnutím (článok 15 odsek 1 bod 7 
a v súvislosti s článkom 24 odsek 1 ZOLV); 

13) vynáša rozhodnutie, ktorým  zavrhuje volebnú listinu ako načas nedoručenú 
(článok 25 odsek 1 ZOLV); 

14) vynáša záver, ktorým  podávateľovi volebnej listiny určuje lehotu na 
odstránenie nedostatkov a poukazuje na úkony, ktoré treba vykonať s cieľom 
odstrániť  zistené nedostatky (článok 25 odsek 2 ZOLV); 

15) vynáša rozhodnutie, ktorým odmieta vyhlásenie  volebnej listiny (článok 25 
odsek 3 ZOLV); 

16) rozhodnutím určuje súhrnnú volebnú listinu a zverejňuje listinu v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec (článok 26 odseky 1 a 3 ZOLV);  

17) bližšie  určuje tvar a výzor hlasovacieho lístka, počet hlasovacích lístkov pre 
volebné miesta a zápisnične ich odovzdáva volebným výborom (článok 15 
odsek 1 bod 8 a článok 28 ZOLV); 

18) ustaľuje celkový počet hlasovacích lístkov a určuje rezervu (článok 28 odsek 
4 ZOLV); 

19) určuje obsah, tvar a spôsob vyloženia súhrnnej volebnej listiny (článok 26 
odsek 1 ZOLV); 

20) ustaľuje a zverejňuje celkové výsledky volieb  výborníkov a o tom zhotovuje 
osobitnú zápisnicu (článok 15 odsek 1 bod 9 a článok 40 odsek 1 ZOLV); 

21) rozvrhuje  mandáty medzi volebnými listinami, o čom zhotovuje  osobitnú 
zápisnicu (článok 40 a článok 41 odsek 4 ZOLV); 

22) písomne oboznamuje podávateľa volebnej listiny, že je povinný v lehote 10 
dní odo dňa zverejnenia celkových výsledkov volieb doručiť komisii údaje 
o tom, ktorým kandidátom z volebnej listiny sa udeľujú  získané výbornícke 
mandáty (článok 43 odsek 1 ZOLV); 

23) zverejňuje výsledky volieb v lehote 24 hodín od zatvorenia volebných miest  
(článok 44 ZOLV); 

24) rozhoduje o námietkach (článok 15 odsek 1 bod 12 a článok 53 odsek 1 
ZOLV); 

25) vydáva potvrdenia  o voľbe výborníkov (článok 45 ZOLV); 
26) vypisuje opätovné voľby ak sama alebo príslušný krajský súd zruší voľby 

v dôsledku  nedopatrení v uskutočňovaní volieb, v prípadoch  určených 
zákonom (článok 50 odsek 1 ZOLV);  

27) zverejňuje celkový počet voličov (článok 21 odsek 1 ZOVNP); 
28) po uzavretí voličského zoznamu podľa rozhodnutia príslušného obecného 

súdu zapisuje voličov do voličského zoznamu (článok 22 odsek 2 ZOVNP); 
29) zverejňuje konečný počet voličov (článok 25 odsek 2 ZOVNP); 
30) určuje druh spreja (článok 34 bod 6 a v súvislosti s článkom 68 odsek 4 

ZOVNP); 
31) určuje a oznamuje počet a adresu volebných miest (článok 34 bod 7 ZOVNP); 
32) vynáša rokovací poriadok o svojej práci (článok 34 odsek 2 ZOVNP); 



33) určuje tlačivo kontrolného lístka a spôsob  pečatenia hlasovacej schránky 
(článok 67 odsek 4 ZOVNP); 

34) zverejňuje údaje o celkových výsledkoch voľby výborníkov (článok 15  
ZOLV); 

35) zverejňuje  dočasné údaje o výsledkoch volieb (článok 86 odsek 2 ZOVNP); 
36) podáva správu Zhromaždeniu obce o uskutočnených výsledkoch volieb  

výborníkov (článok 15 odsek 1 bod 10 ZOLV); 
37) doručuje  ministerstvu  príslušnému pre práce lokálnej samosprávy 

a republikovému  orgánu príslušnému pre práce štatistiky  údaje 
o uskutočnených voľbách výborníkov, priamo po ukončení volieb (článok 15 
odsek 1 bod 11 ZOLV); 

38) koná aj iné práce určené  predpismi o voľbe výborníkov (článok 15 odsek 1 
bod 12  ZOLV). 

Vo svojej práci komisia uplatňuje smernice a iné akty Republikovej volebnej 
komisie, ktoré sa vzťahujú na voľbu národných poslancov. 
 

IV.   SPÔSOB  PRÁCE 
 

Článok 11 
 
 Komisia pracuje v stálom a v rozšírenom zložení. 
 Komisia pracuje v rozšírenom zložení odo dňa  určenia toho zloženia po 
ukončenie  volieb. 

Článok 12 
 
 Komisia je vo svojej práci samostatná a pracuje na základade zákona a predpisov 
vynesených podľa zákona. 
 Práca komisie je verejná. 
 

Článok 13 
 
 Komisia pracuje na zasadnutiach.  
 Zasadnutia komisie zvoláva predseda komisie na svoju iniciatívu alebo keď to 
navrhne väčšina členov komisie, prihliadajúc na lehoty stanovené zákonom  a týmto  
rokovacím poriadkom.  
 V práci komisie účinkujú aj zástupcovia predsedu, tajomníka  a členovia komisie, 
v prípade  ich neprítomnosti alebo znemožnenia. 
 

Článok 14 
 

Pozvanie na zasadnutia komisie s navrhnutým rokovacím programom zasiela sa 
členom  po pravidle v písanej forme, najneskoršie dva dni pred dňom určeným na 
konanie zasadnutia a podľa potreby zasadnutia sa zvolávajú telefonicky alebo na iný 
zodpovedajúci spôsob.  

Článok 15 
 
 Komisia pracuje a právoplatne rozhoduje ak je prítomná väčšina jej  členov, resp. 
jej zástupcov (v prípade neprítomnosti, resp. znemožnenia členov). 
 Komisia rozhoduje  väčšinou hlasov členov v stálom, resp. rozšírenom zložení.  



Článok 16 
 
 S cieľom posudzovania jednotlivých otázok zo svojej pôsobnosti, vypracovania  
návrhu aktov, správ a iných dokumentov, ako i vykonávanie jednotlivých volebných 
úkonov, komisia môže formovať pracovnú skupinu z radov svojich členov a z radov  
odborných pracovníkov.  
 Komisia môže podľa potreby dať jednotlivým svojim členom za  úlohu 
preskúmať otázky, ktoré sa javia v uskutočňovaní volebného postupu v jednotlivých 
častiach obce, v priamej spolupráci s členmi volebných orgánov a iných účastníkov 
v postupe, ako aj nahliadnuť do zodpovedajúcich dokumentov a zoznámiť komisiu so 
zisteným stavom a navrhnúť jej zodpovedajúce riešenia. 
 

Článok 17 
 
 Komisia zabezpečuje  verejnosť práce  vydávaním  oznámení zo zasadnutí. 
 Oznámenie pre verejnosť poskytuje predseda komisie alebo tajomník komisie, 
resp. ich zástupcovia. 
 Tlačovú konferenciu môže uskutočniť predseda  komisie alebo tajomník komisie, 
resp. ich zástupcovia. 
 

Článok 18 
 
 Na zasadnutí komisie môžu byť prítomní domáci a zahraniční pozorovatelia, ktorí 
sú prihlásení komisii. 
 Osobám z predošlého odseku doručujú sa pozvanie a volebný materiál, ako 
i členom komisie. 
 
 

V.   POSTUPOVANIE, KEĎ  IDE O  NÁMIETKY 
 
 

Článok 19 
 
 O námietkach, ktoré sú usmernené komisii, tajomník, resp. zástupca tajomníka 
pre potreby komisie pripraví najneskoršie v lehote 24 hodín odbornú mienku o spôsobe 
riešiť námietku. 
 Odborná mienka z predošlého odseku zaŕňa obsah námietky, skutkový stav, 
výklad zákonných ustanovení, na základe ktorých s námietka rieši a návrh  ako ju riešiť.  
 Rozhodnutie o námietke komisia vynáša v lehote 48 hodín odo dňa prijatia 
námietky.  
 

Článok 20 
 
 Keď je proti rozhodnutiu komisie, ktorým sa námietka  zavrhnuje alebo odmieta, 
ako i rozhodnutiu, ktorým  sa námietka prijíma, podaná sťažnosť, komisia doručuje 
sťažnosť, spolu s popretým rozhodnutím a všetkými potrebnými spismi, príslušnému 
krajskému súdu v lehote  12 hodín od chvíle prijatia sťažnosti. 
 
 



Článok 21 
 
 V postupe ohľadom námietok, pri otázkach, ktoré nie sú výlučne regulované 
Zákonom o lokálnych voľbách a Zákonom o voľbe národných poslancov, komisia 
uplatňuje ustanovenia Zákona o všeobecnom správnom konaní.  
 
 

VI.   ZABEZPEČOVANIE PODMIENOK 
PRE  PRÁCU KOMISIE 

 
Článok 22 

 
 Prostriedky pre prácu komisie zabezpečujú sa z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec. 
 

Článok 23 
  

Členovia a zástupcovia členov komisie majú právo na úhradu  za prácu v komisii, 
v súlade s osobitným uznesením komisie. 

Za vyplatenie prostriedkov určených pre prácu komisie príkazcovia sú predseda 
alebo zástupca predsedu komisie. 
 

Článok 24 
 
 Obecná správa zabezpečuje a  poskytuje nevyhnutnú odbornú a technickú  pomoc 
pri vykonávaní  úloh  komisie, v súlade so zákonom a Uznesením o organizácii Obecnej 
správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 

VII. DOKUMENTÁCIA O PRÁCI KOMISIE 
 
 

Článok 25 
 
 Na zasadnutí komisie sa vedie zápisnica o práci komisie. 
 
 Zápisnica obsahuje hlavné  údaje o  práci na zasadnutí, najmä o návrhoch, 
o ktorých sa rokovalo, s  menami účastníkov v rozprave  a  o záveroch, ktoré sa na 
zasadnutí schválili. 
 O spísaní zápisnice a jej úschove stará sa tajomník komisie. 

 Zápisnicu podpisujú predseda a tajomník komisie. 
Pred schválením zápisnice v komisii, zápisnica sa môže používať po povolení 

predsedu komisie.  
 

Článok 26 
 
 Komisia zabezpečuje úschovu volebných aktov a správ o výsledkoch volieb 
s volebným materiálom a nakladanie tým materiálom, v súlade so zákonom. 
 
 



Článok 27 
 
 V komisii sa vedie evidenčný protokol, zoraďuje a uschováva dokumentácia 
(archívny materiál komisie), s ktorým sa postupuje v súlade s predpismi. 
 
 

VIII.  ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA 
 
 

Článok 28 
 
 Otázky, ktoré sa vzťahujú na prácu komisie a ktoré nie sú  upravené týmto 
rokovacím poriadkom, môžu sa regulovať uznesením alebo záverom komisie v súlade 
s ustanoveniami tohto rokovacieho poriadku. 
 

Článok 29 
 
 Dňom nadobudnutia platnosti tohto rokovacieho poriadku stráca platnosť 
Rokovací  poriadok Obecnej volebnej  komisie, vynesený dňa  05.10.2006,  pod č. 020-
1/2006.  

Článok 30 
 
 Tento rokovací poriadok nadobúda platnosť nasledujúcim dňom odo dňa 
vynesenia a zverejní sa v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 

 
Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 
Obec Báčsky Petrovec 

Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec 
OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA 

 
 
Číslo: 020-2/2-2008 
Dňa: 11. 03. 2008 
Báčsky Petrovec 
        P R E D S E D N Í Č K A  
          OBECNEJ VOLEBNEJ KOMISIE 
 
              Dipl.práv. Milina Labátová, v.r. 

 



    36.  
Podľa článku 15 Zákona o lokálnych voľbách (Službeni glasnik Republike Srbije, 

č. 129/2007)  Obecná volebná  komisia  na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 13. marca 
2008,   u s t á l i l a 

 
L E H O T N Í K  

 
na výkon volebných prác v postupe  ukutočnenia  volieb  

výborníkov do  Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec 
 
 
 Lehoty na výkon volebných prác v postupe uskutočnenia volieb výborníkov do 
Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec sú určené: 
 

- Uznesením o vypisovaní volieb  výborníkov  zhromaždení jednotiek lokálnej 
samosprávy (Službeni glasnik Republike Srbije, č. 130/2007), 

- Zákonom o lokálnych voľbách (Službeni  glasnik Republike Srbije, č. 129/2007), 
- Zákonom o voľbe  národnyých poslancov (Službeni glasnik Republike Srbije, č. 

35/00 a 18/04). 
 

Podľa uvedených  predpisov lehoty sú nasledovné: 
 
Rad. č.               Práce      L e h o t y  

 
 
I. VYPISOVANIE VOLIEB A ZAČIATOK  

VÝKONU VOLEBNÝCH  PRÁC 
 
 

1.  Vypisovanie volieb     voľby sú vypísané 
  (bod 1 uznesenia)     na 11. mája 2008 

 
2. Začiatok priebehu lehôt na výkon 

volebných prác (bod 2 uznesenia)   20. marec 2008 
 

3. Určovanie  a  tlačenie tlačív potrebných 
pre podávanie návrhov volebnej listiny   do 20.  marca 2008 
(čl. 23 ZOLV)   

 
4. Poskytovanie verejnosti tlačív potrebných 

pre podávanie návrhu volebnej listiny  od  20. marca 2008 
(čl.  23 ZOLV)     

  
5. Ustálenie  tvaru a vzhľadu 

hlasovacieho lístka     do 30. apríla 2008 
čl. 15 bod 8 ZOLV) 

 



II. VOLIČSKÝ ZOZNAM 
 

 
6. Oboznámenie občanov, že môžu 

vykonať  nahliadnutie do voličského   od 21. marca 2008 
zoznamu a žiadať  zápis, škrtanie, zmenu  po uzavretie 
alebo opravu voličského zoznamu   voličského zoznamu 
(čl. 19 odsek 1 ZOVNP) 

 
7. Uzavretie voličského zoznamu 

(čl. 20 odsek 1 ZOVNP) a zverejnenie  do 25. apríla 2008 
úhrnného počtu voličov v Úradnom   o 24,00 hodine 
vestníku Obce Báčsky Petrovec 

 
8. Vypracovanie overeného výpisu z   do 26. apríla 2008 

voličského zoznamu     o 24,00 hodine 
 

9. Zápis voličov do voličského zoznamu 
po jeho  uzavretí, na základe    do 08. mája 2008 
rozhodnutia príslušného súdu    do 24,00 hodiny 
(čl. 22 odsek 2 ZOVNP) 

 
 10. Zverejnenie konečného počtu voličov  09. mája 2008 
  V Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec  ihneď po vypštaní 
         lehoty na zápis 
 
 
III.  VOLEBNÉ MIESTA 
 

 
11.       Určovanie a vyhlásenie počtu a adresy  
 volebných miest v Úradnom vestníku   do 20. apríla 2008 

Obec Báčsky Petrovec (čl. 15. odsek 2  o 24,00 hodine 
a čl. 34 odsek 1 bod 7) 

 
 

IV. VOLEBNÉ  VÝBORY 
 

 
12. Vymenovanie volebných výborov v stálom  do 30. apríla 2008 
 zložení (čl. 16 bod 4 ZOLV)    o 24,00 hodine 
 
13. Doručovanie rozhodnutí o vymenovaní  v lehote 48 hodín 
 volebných výborov podávateľom   odo dňa vynesenia 
 potvrdených volebných listín    rozhodnutia 
 (čl, 16 odsek 6) 
 

 



V. ORGÁNY PRE USKUTOČNENIE VOLIEB 
V ROZŠÍRENOM ZLOŽENÍ 
 

 
 14. Zisťovanie či navrhovateľ volebnej listiny  dňom vyhlásenia 
  spĺňa podmienky na určovanie predstaviteľa  volebnej listiny -  
   do rozšíreného zloženia OVK a volebných  hneď po prijatí 
  výborov (čl. 14 odsek 6 a čl. 16 odsek 3 ZOLV) volebnej listiny a  
         najneskoršie v lehote 
         24 hodín odo dňa 
         prijatia volebnej listiny 
 

15. Doručenie rozhodnutia o spĺňaní, resp. 
nespĺňaní podmienok na určovanie 
predstaviteľov  do rozšíreného zloženia  v lehote 24 hodín od 
OVK a volebných výborov    chvíle vynesenia  
(čl. 14 odsek 7 a čl. 16 odsek 3 ZOLV)  rozhodnutia 

 
 16. Vynesenie rozhodnutia o vymenovaní  v lehote 24 hodín 
  predstaviteľov podávavateľov volebných  od chvíle prijatia 
  listín v rozšírenom  zložení OVK    oznámenia od navrho- 

a volebných výborov     vateľa kandidáta a 
(čl. 14 odsek 9 a čl. 16 odsek 3 ZOLV)  najneskoršie do 5. mája 
       2008 o 24,00 hodine 

 
VI. NAVRHOVANIE VOLEBNÝCH LISTÍN 
 
 

17. Podávanie návhu volebnej listiny OVK  do 25. apríla 2008
 (čl. 19 odsek 1 ZOLV)    o 24,00 hodine 

 
 18. Odvolenie návrhu podávateľa volebnej  do dňa ustálenia 
  listiny (čl. 21 odsek 1 ZOLV)   súhrnnej voleb. listiny 
         resp. do 30. apríla  
         2008 o 24,00 hodine 
 
 19. Vyhlásenie volebnej listiny     v lehote 24 hodín odo 
  (čl. 24 odsek 1 ZOLV)    dňa prijatia návrhu, ak 
         sú splnené podmienky 
 

20. Doručenie rozhodnutia o vyhlásení  
volebnej listiny podávateľa volebnej listiny  bezodkladne 
(čl. 24 odsek 2 ZOLV) 

 
 21. Ustálenie a zverejnenie súhrnnej volebnej  do 30. apríla 2008 
  listiny v Úradnom vestníku Obce Báčsky  o 24,00 hodine 
  Petrovec 
 



 22. Právo nahliadnutia podávateľa volebnej  v lehote 48 hodín 
  listiny do súhrnnej volebnej listiny   odo dňa zverejnenia 

súhrnnej voleb. listiny 
 

VII. USKUTOČNENIE VOLIEB 
 
 

23. Doručenie oznámenia voličom o dni a 
čase konania volieb     do 05. mája 2008 
(čl. 58 ZOLV a čl. 54 odsek 1 ZOVNP)  o 24,00 hodine 

 
 24. Odovzdanie volebného materiálu volebným  do 09. mája 2008 
  výborom (čl. 29 odsek 1 ZOLV)   o 24,00 hodine 
 
 25. Predvolebná tichosť – zákaz volebnej  od 08. mája 2008 
  propagandy (čl. 5 odsek 3 ZOVNP)   o 24,00 hodine 
 
 26. Otváranie  volebných miest a hlasovanie  11. mája 2008 
  (čl. 56 odsek 1 ZOVNP)    od 07,00 do 20,00 
         hodiny 
 
      VIII.     USTÁLENIE A ZVEREJNENIE  
              VÝSLEDKOV VOLIEB 
 
 27. Ustálenie výsledkov volieb a ich zverejnenie            najneskoršie do 12. mája 
  v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec            2008 o 20,00 hodine 
  (čl. 44 ZOLV) 
 
 28. Rozdelenie výborníckych mandátov OVK            najneskoršie do 12. mája
  (čl. 14 odsek 4 ZOLV)              2008 o 20,00 hodine 
 
       
         IX.     OCHRANA VOLEBNÉHO  PRÁVA 
 
 
 29. Podávanie námietok OVK v dôsledku             v lehote 24 hodín odo 
  porušenia volebného práva              dňa vynesenia rozhod- 
  (čl. 52 odsek 2 ZOLV)              nutia, vykonania úkonu 

           alebo prehliadnutia 
 
 30. Vynesenie a doručenie rozhodnutia,              v lehote 48 hodín 
  keď ide o námetky (čl. 53 odsek 1 ZOLV)            od chvíle prijatia námietky 
 
 
 31. Sťažnosť proti rozhodnutiu príslušnému           v lehote 24 hodín od 
  krajskému súdu (čl. 54 odsek 1 ZOLV)                   doručenia rozhodnutia 
 
 



      32. Doručenie sťažnosti so spismi a údajmi  hneď a najneskoršie  
  pre rozhodovanie súdu     v lehote 12 hodín od 

(čl. 54 odsek 2 ZOLV)    prijatia sťažnosti 
 
 33. Vynesenie  uznesenia podľa sťažnosti  v lehote 48 hodín  
  (čl. 54 odsek 4 ZOLV)                      od prijatia sťažnosti so 
         spismi 
 

X. VYDÁVANIE POTVRDENÍ  
             O VOĽBE VÝBORNÍKOV 
 
 34. Vydávanie potvrdení o voľbe výborníkov  po zverejnení výsledkov 
  (čl. 54 ZOLV)                       volieb a najneskoršie do  
         27. mája 2008 
 

 
XI. PODÁVANIE  SPRÁV 
 

35. Podávanie správy  Zhromaždeniu obce  priamo po ukončení 
 o uskutočnených voľbách výborníkov  volieb 
 (čl. 15 bod 10  ZOLV)         
 
36. Doručenie Ministerstvu pre lokálnu 

samosprávu a republikovému orgánu   priamo po ukončení    
príslušnému pre práce štatistiky údajov  volieb 
o uskutočnení a výsledkoch volieb výborníkov 
(čl. 15 bod 11  ZOLV)       

 
 
        XII.     ZVEREJNENIE  LEHOTNÍKA                
 
 
  Tento lehotník sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 

Obec Báčsky Petrovec 
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec 

OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA 
 
Číslo: 020-2/3-2008 
Dňa: 13. 03. 2008 
Báčsky Petrovec               P R E D S E D N Í Č K A  
          OBECNEJ VOLEBNEJ KOMISIE 
 
               Dipl. práv Milina Labátová, v.r.  



Tlačivo ZO – 2/2008 
 
 
 
 

 P  O  T  V  R  D  E  N I  E 
 

O VOLEBNOM PRÁVE KANDIDÁTA NA VÝBORNÍKA 
Z VOLEBNEJ LISTINY 

 
 
 
 
 Potvrdzuje sa, že _________________________ , ______________________ 
    (meno a priezvisko)   (povolanie) 
 
narodený/á _______________ ,  _____________________ , ____________________ 
  (dátum)     (rodné číslo)       (bydlisko  
 
____________________________ , ktorý/á   je  zapísaný/á  do  voličského  zoznamu  Obce  
           a adresa bývania) 
 
Báčsky Petrovec,   má volebné právo. 
 
 
 
 
 
Číslo: __________________ 
 
V ____________________ , _________________ 
             (mesto)                                           (dátum) 
 
 
 
 
     M.P.    

 
OPRÁVNENÁ  OSOBA 

 
        _____________________ 
              (meno a priezvisko) 
 
        _________________________ 
         (podpis) 
 
 
 
 
 
 
POZNÁMKA:  Platné sú i potvrdenia, vydané na tlačive Obecnej správy Obce 
Báčsky Petrovec. 



 Tlačivo ZO – 2a/2008 
 

 P  O  T  V  R  D  E  N I  E 
 

O VOLEBNOM PRÁVE VOLIČOV, ZAPÍSANÝCH DO VÝPISU 
Z VOLIČSKÉHO ZOZNAMU, HLASOVAŤ MIMO VOLEBNÉHO 

MIESTA  ČÍSLO _______ 
 
 
 
 Potvrdzuje sa, že _________________________ , ______________________ 
    (meno a priezvisko)   (rodné číslo) 
 
s bydliskom v  ____________________, _________________________,  ktorý/á  je   
          (mesto)         (adresa bývania) 
 
zapísaný/á   do  Voličského  zoznamu  Obce  Báčsky Petrovec   na  volebnom   mieste  
 
číslo ________________________________  pod radovým číslom  _________ a má 
              (číslo volebného miesta a jeho názov) 
 
volebné  právo. 
 
V ____________________ , _________________ 
             (mesto)                                           (dátum) 
 
 

V O L I Č    PREDSEDA VOLEBNÉHO VÝBORU 
  
_____________________     ________________________ 
        (meno a priezvisko)               (meno a priezvisko) 
 
_________________________    _____________________________ 
               (podpis)                 (podpis) 
 
 

ČLENOVIA VOLEBNÉHO VÝBORU 
V ROZŠÍRENOM ZLOŽENÍ, 

(PREDSTAVITELIA PODÁVATEĽOV TROCH ROZLIČNÝCH VOLEBNÝCH LISTÍN) 
KTORÍ  NAVŠTÍVIA VOLIČA 

 
1. ___________________________ 

(meno a priezvisko) 
    ____________________________________ 

(podpis) 
2. ___________________________ 

(meno a priezvisko) 
    ____________________________________ 

(podpis) 
3. ___________________________ 

(meno a priezvisko) 
    ____________________________________ 

(podpis) 
 
 
POZNÁMKA: Podpísané Potvrdenie o volebnom práve zo strany voliča (bezmocná alebo 
znemožnená osoba), ktorá hlasuje mimo volebného miesta, vracia sa volebnému výboru kvôli 
evidovaniu vo výpise z voličského zoznamu. 



Tlačivo ZO – 3/2008 
 
 
 
 

V  Y  H  L  Á  Š  K  A   
 

KANDIDÁTA O PRIJATÍ KANDIDATÚRY  
NA VÝBORNÍKA 

 
 
 
 Prijímam kandidatúru na výborníka do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec 
na Volebnej listine, ktorú navrhla 
 
 
_____________________________________________________________________ 
             (názov politickej strany,  koalície, inej politickej organizácie a skupiny občanov) 
 
 
a podala Obecnej volebnej komisii dňa  __________________ . 
                                                                         (dátum podania) 
 
 
 
 
V ________________ , ________________ 
         (mesto)                                      (dátum) 
 
 
 
 
 
        KANDIDÁT 

 
___________________________ 
              (meno a priezvisko) 

 
________________________________ 
                   (povolanie) 
 
___________________________ 
               (rodné číslo) 
 
________________________________ 
         (bydlisko a adresa bývania) 
    
________________________________ 
              (vlastnoručný podpis) 

    
    



Tlačivo ZO – 3a/2008 
 
 

VOLEBNÁ  LISTINA 
 

KANDIDÁTOV NA VÝBORNÍKOV 
DO ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 
 ____________________________________________________________________ 

 (názov podávateľa  volebnej listiny:  politická strana, koalícia, iná politická organizácia  
 a skupina občanov ) 

 
 
podáva  Obecnej volebnej komisii Volebnú  listinu 
  
___________________________________________________________________________________ 
       (názov volebnej listiny, s menom a priezviskom osoby – nositeľom volebnej listiny, ak je určený) 
 
 
na voľbu výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 Kanidáti na výborníkov sú: 
 
Rad.č. Meno a priezvisko Dátum 

narodenia 
Rodné 
číslo

  Povolanie    Bydlisko a  
adresa bývania 

      
      
(Uviesť všetkých kandidátov podľa  determinatov  z tejto tabuľky) 
 
 
Číslo: ______________ 
 
V   ________________ , _______________ 
                 (mesto)         (dátum) 
 
 
                OPRÁVNENÁ  OSOBA 
 
              ____________________ 
          (meno a priezvisko) 
 

       ____________________      
            (podpis) 

 
 
 
POZNÁMKA:  K tejto volebnej listine prikladá sa:  
1. potvrdenie o volebnom práve pre každého kandidáta z volebnej listiny, v ktorej je uvedené meno, 

priezvisko, dátum narodenia, povolanie, rodné číslo) 
2. písomná výhláška kandidáta, že prijíma kandidatúru na výborníka, 
3. potvrdenie o bydlisku kandidáta na výborníka, 
4. písomný súhlas nositeľa listiny, 
5. oprávnenie pre osobu, ktorá podáva volebnú listinu, 
6. osvedčenie o štátnom občianstve, 
7. podpisy voličov, ktorí podporili volebnú listinu,  
8. zoznam voličov, ktorí podporili  volebnú listinu kandidátov na výborníkov. 



Tlačivo ZO – 4/2008 
 
 
 

P O T V R D E N I E  
 

O BYDLISKU KANDIDÁTA NA VÝBORNÍKA 
 
 
 
 
 Potvrdzuje sa, že  _______________________________________________ , 
           (meno a priezvisko) 
 
 
narodený/á  __________________ v  _____________________ , ________________ 
             (dátum narodenia)                       (miesto narodenia)                         (rodné číslo) 
 
má bydlisko v  ___________________________ ,  ________________________  od 
                                            (miesto bývania)                     (adresa ) 
 
______________________ . 
            (dátum)  
 
 
 
 
 
 
Číslo:  __________________ 
 
V  _________________ , _________________ 
            (mesto)                                       (dátum) 
 
 
 

M.P. 
 
        OPRÁVNENÁ  OSOBA 
 
           _____________________ 
              (meno a priezvisko) 
 
        _________________________ 
         (podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
POZNÁMKA:  Platné sú i potvrdenia, vydané na tlačive Ministerstva vnútra RS, 
Policajnej správy v Novom Sade, Policajnej stanice v Báčskom Petrovci.  
 



Tlačivo ZO – 5/2008 
 
 
 
 

S  Ú  H  L  A  S 
 

NOSITEĽA VOLEBNEJ LISTINY KANDIDÁTOV 
NA VÝBORNÍKOV  

 
 
 
 
 Súhlasím s tým, aby som bol/a nositeľ/ka Volebnej listiny kandidátov na 
výborníkov  do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktorú podáva 
 
 
       (názov podávateľa volebnej listiny: politická strana, koalícia, iná politická organizácia  a skupina občanov) 
 
 
 
 
 
 
V  _______________ , ______________. 
                (mesto)      (dátum) 
 
 
 
 

              NOSITEĽ/KA VOLEBNEJ  LISTINY 
 
________________________ 
           (meno a priezvisko) 

 
________________________ 
               (rodné číslo) 
 
________________________ 
        (bydlisko a adresa bývania) 

 
________________________ 
         (vlastnoručný podpis) 



Tlačivo  ZO - 6/2008 
 
 
 

O P R Á V N E N I E 
 

PRE OSOBU, KTORÁ PODÁVA VOLEBNÚ LISTINU 
KANDIDÁTOV NA VÝBORNÍKOV 

 
 
 
 Oprávňuje sa  ___________________________________________________ 
      (meno a priezvisko) 
 
______________________ , _________________ , ___________________________ 
       (povolanie)                          (rodné číslo)          (bydlisko   a adresa bývania) 
 
 
 

že v mene   _______________________________________________ 
      (názov politickej strany, koalície, inej politickej  
                                                                        organizácie a skupiny občanov) 
 
 
 
podá Obecnej volebnej komisii Volebnú listinu kandidátov na výborníkov do 
Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 
V _______________ , _______________ 
             (mesto)                  (dátum) 
 
 
      

M.P. 
 
 

          VYDAVATEĽ  OPRÁVNENIA 
        
       ________________________ 
              (meno a priezvisko osoby  
                                                                                                         oprávnenej štatútom politickej  
                                                                                                            strany, koaličnou dohodou,  
                                                                                                          resp. dohodou skupiny občanov) 
 
 
       _________________________ 
                       (podpis) 
 
 



 Tlačivo ZO – 7/2008 
 
 

Z  O  Z  N  A  M 
 

VOLIČOV, KTORÍ PODPORUJÚ VOLEBNÚ LISTINU 
KANDIDÁTOV  NA VÝBORNÍKOV   

 
 
 
  Volebnú listinu  ________________________________________________  
                                         (názov volebnej listiny a meno a  priezvisko nositeľa volebnej listiny,   

ak je určený) 
 
 
podporujú  voliči, a to: 
 
 
Rad. 
č. 

 
      Meno a priezvisko 

 
Bydlisko a adresa bývania 

   Rodné číslo 
     občana 

  1                    2                       3             4 
    
    
    
(uviesť všetkých voličov podľa azbučného poradia priezvisk, ktorí podporujú volebnú listinu podľa 
determinantov z tejto tabuľky) 
 
 
 
 
V  ___________________ , __________________ 
                (mesto)                                     (dátum) 
 
 

M.P. 
        

         OPRÁVNENÁ  OSOBA 
 
        _____________________ 
                                       (meno a priezvisko osoby  
                                                                                                                   oprávnenej štatútom politickej  
                                                                                                                      strany, koaličnou dohodou,  
                                                                                                                 resp. dohodou skupiny občanov) 
 
        _________________________ 
         (podpis) 
 
 
 
 
 

Tento zoznam sa záväzne doručuje v písomnom tvare a môže sa doručiť aj v elektronickom 
tvare (CD alebo floppy disk), pričom údaje musia byť identické. 
 K zoznamu sa prikladajú  (upravené podľa azbučného poradia priezvisk) všetky vyhlášky 
voličov, ktorí podporili volebnú listinu, danú na predpísanom tlačive, ktorých podpisy na vyhláške sú 
overené v obecnej správe alebo v súde. 
  
                                                                                                                                                                        



Tlačivo ZO – 8/2008 
 
 

V  Y  H  L Á  Š  K  A 
 

VOLIČA O PODPOROVANÍ  VOLEBNEJ LISTINY  
KANDIDÁTOV  NA VÝBORNÍKOV  

 
 Podporujem Volebnú listinu kandidátov na výborníkov do Zhromaždenia obce  
Báčsky Petrovec,  ktorú  Obecnej volebnej komisii  podáva    
 
_____________________________________________________________________ 
   (názov  volebnej listiny - politickej strany, koalície, inej politickej organizácie  a skupiny občanov) 
 
                                     

                  VOLIČ 
 
___________________________ 

              (meno a priezvisko) 
 

________________________________ 
                   (rodné číslo) 

 
________________________________ 
         (bydlisko a adresa bývania) 
    
________________________________ 
                       (podpis voliča) 

 
 
Potvrdzuje sa, že túto vyhlášku _______________________  vlastnoručne podpísal/a. 
             (meno a priezvisko voliča) 
 
 Identita voliča je zistená na základe osobného dokladu. 
 
 Za overenie  podpisu voliča, ktorý podporuje volebnú listinu na voľbu výborníka  ubraný je 
poplatok vo výške 50,00 dinárov (v súlade s článkom 2 Pravidiel o úhradách za overenie potpisu 
voliča, ktorý podporuje volebnú listinu  na voľbu výborníkov – Službeni glasnik RS, č. 15/2008).  
 
Ov. č. ____________ 
 
V ________________ , _______________  o ___________ hod. 
 (mesto)                (dátum) 
 
 

M.P. 
 

    REFERENT PRE OVERENIA 
 
___________________________ 
              (meno a priezvisko) 

 
________________________________ 
                       (podpis) 
 
 

POZNÁMKA:  Tlačivo vyhlášky sa rozmnožuje pre potreby podávateľa volebnej listiny. 
 



Tlačivo ZO – 9/2008 
 
 
 
 Podľa článku 24 odsek 1 Zákona o lokálnych voľbách  (Službeni glasnik RS, 
č. 129/2007) Obecná volebná komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 
____________________ ,  v y n i e s l a 
           
 
 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T   I  E 
 

O VYHLÁSENÍ VOLEBNEJ LISTINY 
 
 

 Vyhlasuje sa  Volebná listina číslo _________________________________ 
      (názov volebnej listiny a meno a priezvisko 
 
 _________________________________________________________________________________ , 
                                                    nositeľa volebnej listiny, ak je určený) 
 
ktorú podala __________________________________________________________ 
                     (názov politickej strany,  koalície,  inej politickej organizácie  

a skupiny občanov) 
 
 
na  voľbu  výborníkov  do  Zhromaždenia obce Báčsky  Petrovec,   číslo ________ 
 
z dňa ____________________. 
                 (dátum podávania) 
 
 
 
 
 
Číslo:  ______________ 
 
V ___________________ , _______________ 
                (mesto)                                 (dátum) 
 
 
 
 
 

OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA 
BÁČSKY PETROVEC 

 
 
 

M.P. 
 
               P R E D S E D A 
              
                                                                 ____________________ 
                           (meno a priezvisko) 
 
        _________________________ 
         (podpis) 



 
Tlačivo  ZO – 10/2008 
 
 
 Podľa článku 25 odsek 1 Zákona o lokálnych voľbách  (Službeni glasnik RS, 
č. 129/2008)  Obecná volebná komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 
___________________ , o __________ hodine,  v y n i e s l a 
 
 

R  O  Z  H  O  D  N  U T  I E 
 

O ZAVRHNUTÍ VOLEBNEJ LISTINY 
 
 
 Z a v r h u j e    s a    Volebná  listina  ________________________________ 
       (názov volebnej  listiny  
 
  _________________________________________________________________________________ , 
   a meno a priezvisko nositeľa listiny, ak je určený) 
 
ktorú podala __________________________________________________________ 
          (názov politickej strany,  koalície,  inej politickej organizácie a skupiny  
         občanov) 
 
na   voľbu  výborníkov  do  Zhromaždenia  obce  Báčsky Petrovec, číslo _________, 
 
z ______________  ako   n a č a s    n e d o r u č e n á. 
   (dátum podávania) 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
__________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
                  (uviesť údaj o nedodržaní lehoty na podávanie volebnej listiny) 
 
 

POUČENIE O OPRAVNOM  PROSTRIEDKU 
 

Proti tomuto rozhodnutiu podávateľ volebnej listiny môže podať námietku 
Obecnej volebnej komisii v lehote 24 hodín odo dňa vynesenia rozhodnutia.  
 
Číslo: ______________ 
 
V _________________ , _______________ 
           (mesto)      (dátum) 
 
 

OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA 
BÁČSKY PETROVEC 

 
     M.P.          

    P R E D S E D A 
 
                                                               _____________________ 
                (meno a priezvisko) 
 
                        _________________________ 
                (podpis) 



Tlačivo  ZO – 11/2008 
 
 Podľa článku 25 odsek 3 Zákona o lokálnych voľbách  (Službeni glasnik RS, 
č. 129/2007) Obecná volebná komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 
_________________ o ___________ hodine , v y n i e s l a   
 
 

R  O  Z  H  O  D  N  U T  I E 
 

O ODMIETNUTÍ VYHLÁSENIA VOLEBNEJ LISTINY 
 

 
 O d m i e t a   s a   vyhlásenie  Volebnej  listiny  ________________________ 
                    
  _________________________________________________________________________________ , 
                   (názov volebnej  listiny a meno a priezvisko nositeľa volebnej listiny, ak je určený) 
 
ktorú podala __________________________________________________________ 
       (názov politickej strany,  koalície, inej politickej organizácie a skupiny občanov) 
 
na   voľbu  výborníkov  do  Zhromaždenia  obce  Báčsky Petrovec, číslo _________, 
 
z ______________  pre zistenie nedostatkov, stanovených zákonom. 
    
 

O d ô v o d n e n i e 
 
 
 
 
 
 
     (V krátkosti uviesť dôvody, pre ktoré sa odmieta vyhlásenie volebnej listiny – neodstránené určené   
               nedostatky volebnej listiny, neodstránené  nedostatky volebnej listiny v stanovenej lehote) 
 

POUČENIE O OPRAVNOM PROSTRIEDKU 
 

Proti tomuto rozhodnutiu podávateľ Volebnej listiny môže podať námietku 
Obecnej volebnej komisii v lehote 24 hodín odo dňa vynesenia rozhodnutia.  
 
 
Číslo: ______________ 
 
V _________________ , _______________ 
           (mesto)      (dátum) 
 
 

OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA 
BÁČSKY PETROVEC 

 
         PREDSEDA 
 
                                                            M.P.   _____________________ 
                (meno a priezvisko) 
 
                        _________________________ 
                (podpis) 



Tlačivo ZO – 12/2008 
 
 
 
 Podľa článku 26 odsek 1  Zákona o lokálnych voľbách (Službeni glasnik RS, 
č. 129/2007) Obecná volebná komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 
__________________,  v y n i e s l a 
       
 

 R  O  Z  H  O  D  N  U  T  I  E 
 

O  USTÁLENÍ SÚHRNNEJ VOLEBNEJ LISTINY  
 
 
 Ustaľuje sa Súhrnná volebná listina na voľby výborníkov do Zhromaždenia 
obce Báčsky Petrovec, a to: 
 
1. ___________________________________________________________________ 
                           (názov  volebnej listiny a meno a priezvisko nositeľa volebnej listiny) 
 
 
Kandidáti  na výborníkov: 
 
1) ___________________ , _________ , ________________,  _________________ 
             (meno a priezvisko)           (rok narodenia)      (povolanie)            (bydlisko a adresa bývania) 
 
                                
 (Uviesť všetky volebné listiny podľa poradia ich vyhlásenia a kandidátov ako pod 1) 
 
 
 
 
Číslo: ______________ 
 
V __________________ , ________________ 
              (mesto)         (dátum) 
 
 
 

OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA 
BÁČSKY PETROVEC 

 
 

M.P 
               PREDSEDA 
 
     .   ___________________ 
            (meno a priezvisko) 
 
        ____________________ 
                      (podpis) 



Tlačivo  ZO – 13/2008 
 
 Podľa článku 14 odsek 6 Zákona o lokálnych voľbách  (Službeni glasnik RS, 
č. 129/2007) Obecná volebná komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 
_________________ o ___________ hodine , v y n i e s l a   
 

R  O  Z  H  O  D  N  U T  I E 
 
O SPĹŇANÍ – NESPĹŇANÍ PODMIENOK VOLEBNEJ LISTINY 

NA URČOVANIE PREDSTAVITEĽA DO ROZŠÍRENÉHO 
ZLOŽENIA OBECNEJ VOLEBNEJ KOMISIE 

 
 
 Volebná  listina 
                    
  _________________________________________________________________________________ , 
                   (názov volebnej  listiny a meno a priezvisko nositeľa volebnej listiny, ak je určený) 
 
ktorú podala __________________________________________________________ 
       (názov politickej strany,  koalície, inej politickej organizácie a skupiny občanov) 
 
na   voľbu  výborníkov  do  Zhromaždenia  obce  Báčsky Petrovec, číslo _________, 
 
z ________________ ,   s p ĺ ň a  - n e s p ĺ ň a     podmienky   na   určovanie   svojho  
 
predstaviteľa do rozšíreného zloženia Obecnej volebnej komisie. 
    
 

O d ô v o d n e n i e 
 
 
 
 
     (V krátkosti uviesť dôvody, pre ktoré volebná listina spĺňa – nespĺňa podmienky na určovanie  
                                   svojho predstaviteľa do zloženia Obecnej volebnej komisie) 
 

POUČENIE O OPRAVNOM PROSTRIEDKU 
 

Proti tomuto rozhodnutiu podávateľ Volebnej listiny môže podať námietku 
Obecnej volebnej komisii v lehote 24 hodín odo dňa vynesenia rozhodnutia.  
 
Číslo: ______________ 
 
V _________________ , _______________ 
           (mesto)      (dátum) 
 
 

OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA 
BÁČSKY PETROVEC 

 
         PREDSEDA 

M.P. 
                                                               _____________________ 
                (meno a priezvisko) 
 
                        _________________________ 
                (podpis) 



Tlačivo  ZO - 14/2008 
 
 
 

S P L N O M O C N E N I E  
 

PRE OSOBU, KTORÁ BUDE ZASTUPVAŤ PODÁVATEĽA 
VOLEBNEJ LISTINY V ROZŠÍRENOM ZLOŽENÍ 

OBECNEJ VOLEBNEJ KOMISIE 
 
 
 
 Splnomocňuje sa  ________________________________________________ 
      (meno a priezvisko) 
 
______________________ , _________________ , ___________________________ 
       (povolanie)                          (rodné číslo)          (bydlisko   a adresa bývania) 
 

aby zastupoval/a  podávateľa  Volebnej listiny 
 
_____________________________________________________________________ 
    (názov volebnej listiny a meno a priezvisko nositeľa volebnej listiny) 
 
v rozšírenom zložení Obecnej volebnej komisie. 
 
 
 
 
V _______________ , _______________ 
             (mesto)                  (dátum) 
 
 
      

M.P. 
 

 
 

          VYDAVATEĽ  OPRÁVNENIA 
        
       ________________________ 
              (meno a priezvisko osoby  
                                                                                                         oprávnenej štatútom politickej  
                                                                                                            strany, koaličnou dohodou,  
                                                                                                          resp. dohodou skupiny občanov) 
 
 
              ____________________ 
               (podpis) 
        
 



Tlačivo  ZO - 15/2008 
 
 
 

O P R Á V N E N I E 
 

PRE OSOBU, KTORÁ SA OPRÁVŇUJE 
NA NAHLIADNUTIE DO PODANÝCH VOLEBNÝCH 

 LISTÍN A DOKUMENTÁCIE PODANEJ S NIMI 
 
 
 
 
 Oprávňuje sa  ___________________________________________________ 
      (meno a priezvisko) 
 
______________________ , _________________ , ___________________________ 
       (povolanie)                          (rodné číslo)          (bydlisko   a adresa bývania) 
 
 

že v mene  podavateľa Volebnej listiny 
 

_____________________________________________________________________ 
    (názov volebnej listiny a meno a priezvisko nositeľa volebnej listiny) 
 
 
v lehote 48 hodín  odo dňa zverejnenia Súhrnnej volebnej listiny vykoná nahliadnutie 
do všetkých podaných volebných listín a dokumentácie podanej s nimi.  
 
 
 
V _______________ , _______________ 
             (mesto)                  (dátum) 
 
 
      

M.P. 
 
 

          VYDAVATEĽ  OPRÁVNENIA 
        
       ________________________ 
              (meno a priezvisko osoby  
                                                                                                         oprávnenej štatútom politickej  
                                                                                                            strany, koaličnou dohodou,  
                                                                                                          resp. dohodou skupiny občanov) 
 
 
         _________________________ 
             (podpis) 



Tlačivo  ZO - 16/2008 
 
 
 

O P R Á V N E N I E 
 

PRE OSOBU, KTORÁ SA OPRÁVŇUJE 
NA PRÍTOMNOSŤ PRI TLAČENÍ, POČÍTANÍ 

A BALENÍ HLASOVACÍCH LÍSTKOV 
 
 
 
 
 Oprávňuje sa  ___________________________________________________ 
      (meno a priezvisko) 
 
______________________ , _________________ , ___________________________ 
       (povolanie)                          (rodné číslo)          (bydlisko   a adresa bývania) 
 
 

že v mene  podávateľa Volebnej listiny 
 

_____________________________________________________________________ 
    (názov volebnej listiny a meno a priezvisko nositeľa volebnej listiny) 
 
 
môže byť prítomný/á pri tlačení, počítaní, balení hlasovacích lístkov a ich doručení 
volebným výborom, keď ide o voľbu výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky 
Petrovec. 
 
 
 
 
V _______________ , _______________ 
             (mesto)                  (dátum) 
 
 

M.P. 
 
 

          VYDAVATEĽ  OPRÁVNENIA 
        
       ________________________ 
              (meno a priezvisko osoby  
                                                                                                         oprávnenej štatútom politickej  
                                                                                                            strany, koaličnou dohodou,  
                                                                                                          resp. dohodou skupiny občanov) 
 
 
          ___________________________ 
             (podpis) 
 
 
 



Tlačivo  ZO – 17/2008 
 
 
 Podľa článku 15 odsek 1 bod 2 Zákona o lokálnych voľbách  (Službeni glasnik 
RS, č. 129/2007) Obecná volebná komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 
_________________, v y n i e s l a   
 
 

R  O  Z  H  O  D  N  U T  I E 
 

O URČOVANÍ VOLEBNÝCH MIEST  
PRE HLASOVANIE  NA VOĽBÁCH VÝBORNÍKOV 
 DO ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
I. 

 
 Určujú sa  nasledovné volebné  miesta pre  hlasovanie na voľbách výborníkov do 
Zhromaždenia  obce Báčsky Petrovec, ktoré boli uznesením vypísané zo strany predsedu 
Národného zhromaždenia Republiky Srbsko na 11. 05. 2008, a to: 
 

- volebné mieto 1, Dom MSJ Ľudovíta Mišíka, Báčsky Petrovec, Ulica maršala 
Tita 18, kam patria voliči z ulíc: 
Maršala Tita, Kulpínskej, Martina Hrubíka, Kukučínovej, Prvomájovej, 
Hurbanovej, Masarykovej, Svätoplukovej, Kvačalovej, Jána Labáta, Proletárskej, 
Tomášikovej, Jána Husa a Komenského. 
 
(V rozhodnutí uviesť všetky volebné miesta v osadách Obce Báčsky Petrovec). 

 
 

II. 
 
 Toto rozhodnutie sa doručí volebným výborom,  utvoreným pre všetky volebné  
miesta zo stati  I.  tohto rozhodnutia a vyloží sa na volebnom mieste.  
 
 
Číslo: ______________ 
 
V _________________ , _______________ 
           (mesto)      (dátum) 
 
 

M.P.  
 
         PREDSEDA 
 
                                                               _____________________ 
                (meno a priezvisko) 
 
                        _________________________ 
                (podpis) 



Tlačivo  ZO – 18/2008 
 
 Podľa článku 15 odsek 1 bod 3 Zákona o lokálnych voľbách  (Službeni glasnik 
RS, č. 129/2007) Obecná volebná komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 
_________________, v y n i e s l a   
 

R  O  Z  H  O  D  N  U T  I E 
O URČOVANÍ VOLEBNÝCH VÝBOROV 

V STÁLOM  ZLOŽENÍ NA VOĽBU VÝBORNÍKOV  
DO ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 1. Utvárajú sa volebné výbory v stálom zložení pre uskutočnenie volieb 
výborníkov do Zhrormaždenia obce Báčsky Petrovec, vypísaných na 11. 05. 2008 
a vymenúvajú sa predsedovia a členovia volebných výborov a ich zástupcovia na 
volebných miestach, a to: 

- na volebnom mieste 1, Dom MSJ Ľudovíta Mišíka, Báčsky Petrovec, Ulica   
maršala Tita 18: 

 1. predseda: _____________________________,  _________________________ 
             (meno a priezvisko)                         (adresa bydliska) 
     zást. predsedu: ________________________,  __________________________ 
            (meno a priezvisko)                         (adresa bydliska) 
 2. člen:        _____________________________,  _________________________ 
             (meno a priezvisko)                         (adresa bydliska) 
     zást. člena:  __________________________ ,  __________________________ 
            (meno a priezvisko)                         (adresa bydliska) 
 3. člen:        _____________________________,  _________________________ 
             (meno a priezvisko)                         (adresa bydliska) 
     zást. člena:  __________________________ ,  __________________________ 
            (meno a priezvisko)                         (adresa bydliska) 
 4. člen:        _____________________________,  _________________________ 
             (meno a priezvisko)                         (adresa bydliska) 
     zást. člena:  __________________________ ,  __________________________ 
            (meno a priezvisko)                         (adresa bydliska) 
 5. člen:        _____________________________,  _________________________ 
             (meno a priezvisko)                         (adresa bydliska) 
     zást. člena:  __________________________ ,  __________________________ 
            (meno a priezvisko)                         (adresa bydliska) 
 (V rozhodnutí uviesť stále zloženie volebných výborov  na všetkých volebných miestach v obci). 
 
 2. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom  vynesenia a vyloží sa na volebných 
miestach.  
 
Číslo: ______________ 
 
V _________________ , _______________ 
           (mesto)      (dátum) 

M.P. 
         PREDSEDA 
 

  _____________________ 
                (meno a priezvisko) 
 
                            ________________________ 
                (podpis) 



Tlačivo  ZO – 18a/2008 
   
 

R  O  Z  H  O  D  N  U T  I E 
 

O VYMENOVANÍ ČLENOV A ZÁSTUPCOV ČLENOV 
VOLEBNÝCH VÝBOROV V ROZŠÍRENOM   ZLOŽENÍ NA VOĽBU 
VÝBORNÍKOV DO ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 1. Vymenúvajú sa členovia a zástupcovia členov volebných výborov  v 
rozšírenom zložení pre uskutočnenie volieb výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky 
Petrovec, vypísaných na 11. 05. 2008,  a to pre volebné miesta: 
 

- na volebnom mieste 1, Dom MSJ Ľudovíta Mišíka, Báčsky Petrovec, Ulica   
maršala Tita 18: 
 

 1). člen:           __________________________, _ _________________________ 
             (meno a priezvisko)                         (adresa bydliska) 
 
     zást. člena:  __________________________ ,  __________________________ 
            (meno a priezvisko)                         (adresa bydliska) 
 
ako predstavitelia Volebnej listiny  _________________________________________ 
                     (názov volebnej listiny a meno a priezvisko nositeľa voleb. listiny) 
 
 2) člen:            __________________________,  __________________________ 
             (meno a priezvisko)                         (adresa bydliska) 
 
     zást. člena:  __________________________ ,  __________________________ 
            (meno a priezvisko)                         (adresa bydliska) 
  
ako predstavitelia Volebnej listiny  _________________________________________ 
                     (názov volebnej listiny a meno a priezvisko nositeľa voleb. listiny) 
 
 (V rozhodnutí uviesť rozšírené zloženie volebných výborov  na všetkých volebných miestach v 
obci). 
 
 2. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom  vynesenia a vyloží sa na volebných 
miestach.  
 
 
Číslo: ______________ 
 
V _________________ , _______________ 
           (mesto)      (dátum) 
 

M.P. 
         PREDSEDA 
 

  _____________________ 
                (meno a priezvisko) 
 
                            ________________________ 
                (podpis) 



Tlačivo ZO – 19/2008 
 
 

K O N T R O L N Ý     L Í S T O K 
 

NA PREVIERKU VOLEBNEJ SCHRÁNKY NA HLASOVANIE, 
 KEĎ IDE O VOĽBU VÝBORNÍKOV DO ZHROMAŽDENIA  

OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
 Volebný výbor, ktorý vymenovala Obecná volebná komisia, pre volebné 

miesto číslo __________,  keď  ide o voľbu  výborníkov do Zhromaždenia obce 

Báčsky Petrovec (voľby sa uskutočnia  11. 05. 2008),  prijal od Obecnej správy Obce 

Báčsky Petrovec volebnú schránku. 

 

 Previerkou sa  zistilo,  že  je volebná  schránka   p r á z d n a   a   že 

zabezpečuje  istotu  a  tajnosť hlasovacích lístkov. 

 
 
V ___________________ , _________________ o _______ hod. 
  (mesto)              (dátum) 
 
 
         
        VOLIČ, KTORÝ PRVÝ 
 PRIŠIEL NA VOLEBNÉ MIESTO               
 
______________________________ 
                  (meno a priezvisko) 
 
________________________________ 
                        (podpis) 
 

VOLEBNÝ  VÝBOR 
 
       1. ____________________   _________ 
            (meno a priezvisko predsedu)      (podpis) 
 
                                        2. _____________________   ________ 
           (meno a priezvisko člena)           (podpis) 
 

3. _____________________   ________ 
             (meno a priezvisko člena)           (podpis) 
 

4. _____________________   ________ 
             (meno a priezvisko člena)           (podpis) 
 

5. _____________________   ________ 
             (meno a priezvisko člena)           (podpis) 
 
 
 
 



Tlačivo ZO – 20/2008 
 
 

 
HLASOVACÍ  LÍSTOK  

 
NA VOĽBU VÝBORNÍKOV  

ZHROMAŽDENIA OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
(11. 05. 2008) 

 
 
1. __________________________________________________________________ 

(názov volebnej listiny) 
       
      __________________________________________________________________ 
                                             (meno a priezvisko prvého kandidáta z volebnej listiny) 
 
2. __________________________________________________________________ 

(názov volebnej listiny) 
       
      __________________________________________________________________ 
                                             (meno a priezvisko prvého kandidáta z volebnej listiny) 
 
 
 
 (Na rovnaký spôsob uviesť názvy všetkých volebných listín podľa poradia 
stanoveného na súhrnnej volebnej listine). 
 
 
 
 

M.P. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POZNÁMKA:  Hlasuje sa iba za jednu volebnú listinu zakrúžkovaním radového 
čísla pred  názvom  listiny. 
 



 
 
Tlačivo ZO – 21/2008 
 
 
 

P  O  T  V  R  D  E  N  I  E 
 

O VOĽBE VÝBORNÍKA DO ZHROMAŽDENIA OBCE  
BÁČSKY PETROVEC 

 
 
 
 Potvrdzuje sa, že je _______________________, _______________________ 
      (meno a priezvisko)              (povolanie) 
 
narodený/á___________________ , z  _____________________________________ 
                        (dátum)    (bydlisko a adresa bývania) 
 
zvolený/á  za výborníka  do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec z Volebnej listiny 
 
____________________________________________________________________ 
                             (názov  volebnej listiny a meno a priezvisko nositeľa volebnej listiny) 
 
 
na voľbách, ktoré sa konali  11. 05. 2008.   
 
 
 
 
Číslo: _________________ 
 
V __________________,  ______________ 
               (mesto)     (dátum) 
 
 

OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA 
BÁČSKY PETROVEC 

    
 

M.P. 
 
        P R E D S E D A 
 
            ______________________ 
         (meno a priezvisko) 
 
             _____________________ 
                (podpis) 



 
Tlačivo ZO – 22/2008 
 
 

Z Á P I S N I C A  
 
 

O  ODOVZDANÍ A PRIJATÍ VOLEBNÉHO MATERIÁLU PRE 
USKUTOČŇOVANIE HLASOVANIA NA VOĽBÁCH VÝBORNÍKOV  

 DO ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC,  
MEDZI OVK A VOLEBNÝM VÝBOROM 

 
 
 

1. Obecná  volebná  komisia   odovzdala   Volebnému   výboru   utvorenému    
 

pre volebné   miesto __________________________________ volebný   materál  pre                       
                                                  (číslo a názov volebného miesta ) 
 
Uskutočnenie  hlasovania na  voľbách  výborníkov do  Zhromaždenia  obce   Báčsky  

 

Petrovec, ktoré sa uskutočnia  11. 05. 2008, a to: 

 
1) Rozhodnutie o určovaní volebného miesta, 
2) Rozhodnutie o určovaní Volebného výboru v stálom zložení, 
3) Rozhodnutie o vymenovaní členov a zástupcov členov Volebných výborov 

v rozšírenom zložení,  
4) overený výpis z voličského zoznamu pre hlasovanie na volebnom mieste,  
5) tlačivo Zápisnice o práci Volebného výboru na uskutočnení hlasovania a 

ustálení výsledkov hlasovania na volebnom mieste, 
6) Rozhodnutie o ustálení Súhrnnej volebnej listiny , 
7) ________ hlasovacích lístkov, 
8) kontrolný lístok na previerku bezchybnosti hlasovacej schránky, 
9) ________ tlačív potvrdenia  o volebnom práve pre voličov, ktorí sú 

znemožnení hlasovať na volebnom mieste, 
10)  hlasovacia schránka,  
11)  paraván na hlasovanie, 
12)  potreby na pečatenie (mosadzová – okrúhla a olovená – štvoruholná 

pečiatka, vosk na pečatenie – tvrdý a mäkký,  trojfarebná niť na pečatenie  
hlasovacej schránky), 

13)  písacie potreby,  
14)  sprej na označovanie ukazováka pravej ruky – 2 kusy, 
15)  UV lampy – 2 kusy,  
16)  obálky pre hlasovacie lístky (pre nepoužité, neplatné a platné hlasovacie 

lístky), 
17)  úradné obálky pre hlasovanie mimo volebného miesta, 
18)  obálky na hlasovací lístok  pre hlasovanie mimo volebného miesta,  
19)  štátna zástava RS, 
20)  označenie volebného miesta, 

 
 
 
 
 



 
 

21)  správa o prítomnosti členov a zástupcov členov Volebného výboru v deň 
volieb 

22)  kratší Návod o práci volebných výborov,  
23)  hárky papiera, 
24)  samolepiaci pás (selotejp)     
25)  vosková svieca a zápalky.                                                                                                             
 
 
2. Volebný výbor prijal materiál   pre  uskutočnenie  hlasovania uvedený pod  

 
podbodmi _____________________________________________________ bodu 1.  
 
 

3.  Pri odovzdaní volebného materiálu boli prítomní predstavitelia 
navrhovateľov: 

 
1) ___________________________ , ____________________________ , 
                 (názov navrhovateľa)          (meno a priezvisko) 
 
        ___________________________________________________________________ 
                                (bydlisko a adresa bývania  predstaviteľa) 

 
 

2) ___________________________ , ____________________________ , 
                 (názov navrhovateľa)          (meno a priezvisko) 
 
        ___________________________________________________________________ 
                                (bydlisko a adresa bývania  predstaviteľa) 
 
3) ___________________________ , ____________________________ , 
                 (názov navrhovateľa)          (meno a priezvisko) 
 
        ___________________________________________________________________ 
                                (bydlisko a adresa bývania predstaviteľa) 
 
 
4) ___________________________ , ____________________________ , 
                 (názov navrhovateľa)          (meno a priezvisko) 
 
        ___________________________________________________________________ 
                                (bydlisko a adresa bývania predstaviteľa) 
 
 
5) ___________________________ , ____________________________ , 
                 (názov navrhovateľa)          (meno a priezvisko) 
 
        ___________________________________________________________________ 
                                (bydlisko a adresa bývania  predstaviteľa) 
 
 
6) ___________________________ , ____________________________ , 
                 (názov navrhovateľa)          (meno a priezvisko) 
 
        ___________________________________________________________________ 
                                (bydlisko a adresa bývania  predstaviteľa) 
 
 
 

 



7) ___________________________ , ____________________________ , 
                 (názov navrhovateľa)          (meno a priezvisko) 
 
        ___________________________________________________________________ 
                                (bydlisko a adresa bývania predstaviteľa) 
 
 
8) ___________________________ , ____________________________ , 
                 (názov navrhovateľa)          (meno a priezvisko) 
 
        ___________________________________________________________________ 
                                (bydlisko a adresa bývania  predstaviteľa) 
 
 
9) ___________________________ , ____________________________ , 
                 (názov navrhovateľa)          (meno a priezvisko) 
 
        ___________________________________________________________________ 
                                (bydlisko a adresa bývania predstaviteľa) 
 
 
10) ___________________________ , ____________________________ , 
                 (názov navrhovateľa)          (meno a priezvisko) 
 
        ___________________________________________________________________ 
                                (bydlisko a adresa bývania  predstaviteľa) 
 

 
4.  Volebný výbor  a predstavitelia navrhovateľov  m a l i  –  n e m a l i  

poznámky na odovzdanie a prijatie volebného materiálu. 
 
Poznámky sú: 
 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
  
 5.  Zápisnica o odovzdaní a prijatí volebného materiálu je spísaná v dvoch 
vyhotoveniach, z ktorých si jedno ponecháva Obecná  volebná komisia а jedno 
Volebný výbor . 
 
 
V    ______________ , ______________  o   __________ hod. 
 (mesto)             (dátum) 
 
 
 
  Predseda  
                 Volebného výboru              Pre Obecnú volebnú komisiu 
 
            ___________________               ______________________ 
                  (meno a priezvisko)               (meno a priezvisko) 
 
 ________________________   ____________________________ 
              (podpis)             (podpis)     
 
 
 
 
  



 
Členovia Volebného výboru: 
 
 ___________________________ 
  (podpis člena) 
 
 ___________________________ 
  (podpis člena) 
 
 ___________________________ 
  (podpis člena) 
 

___________________________ 
(podpis člena) 

 
  
 

 



 
Tlačivo ZO – 23/2008 
 
 

Z Á P I S N I C A    
  

O PRÁCI VOLEBNÉHO VÝBORU NA USKUTOČNENÍ HLASOVANIA 
A USTAĽOVANIA VÝSLEDKOV HLASOVANIA NA VOĽBÁCH 

VÝBORNÍKOV DO ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
1. Volebný výbor určený  pre  volebné   miesto ______________________________ 

        (číslo a názov volebného miesta) 
 

       stretol sa v deň hlasovania ________________    o   ______________hodine. 
           (dátum) 
 
 Prítomní: 
 
 
         1)  ____________________________________  , 
            (meno a priezvisko predsedu Volebného  výboru) 
   

2) ____________________________________ , 
    (meno a priezvisko člena Volebného výboru) 
 

3) ____________________________________ , 
    (meno a priezvisko člena Volebného výboru) 

 
4) ____________________________________ , 

    (meno a priezvisko člena Volebného výboru) 
 
5) ____________________________________ , 

    (meno a priezvisko člena Volebného výboru) 
 
6) ____________________________________ , 

    (meno a priezvisko člena Volebného výboru) 
 
7) ____________________________________ , 

    (meno a priezvisko člena Volebného výboru) 
 
8) ____________________________________ , 

    (meno a priezvisko člena Volebného výboru) 
 
9) ____________________________________ , 

    (meno a priezvisko člena Volebného výboru) 
 
10) ____________________________________ , 

    (meno a priezvisko člena Volebného výboru) 
 
11) ____________________________________ , 

    (meno a priezvisko člena Volebného výboru) 
 
12) ____________________________________ , 

    (meno a priezvisko člena Volebného výboru) 
 
13) ____________________________________ , 

    (meno a priezvisko člena Volebného výboru) 
 
 



 
 
14) ____________________________________ , 

    (meno a priezvisko člena Volebného výboru) 
 
15) ____________________________________ , 

    (meno a priezvisko člena Volebného výboru) 
 
16) ____________________________________ , 

    (meno a priezvisko člena Volebného výboru) 
 
 

 
2. Pred otvorením volebného miesta Volebný výbor preveril a zistil:  
 

- že na volebnom mieste a na vzdialenosti do 50 metrov od volebného miesta nieto  symboly 
politických strán a iný propagačný materiál, 

- že je miestnosť, v ktorej sa bude hlasovať, upravená v súlade so Zákonom o lokálnych 
voľbách a Zákonom o voľbe národných poslancov, 

- že je  od Obecnej volebnej komisii prevzatý potrebný materiál pre hlasovanie na volebnom 
mieste v súlade so Zákonom  a zápisnicou o odovzdaní a prijatí volebného materiálu. 

 
3. Volebný výbor o ___________ hod. otvoril volebné miesto. 
 
4. Volebný výbor preveril hlasovaciu schránku za prítomnosti voliča  
 
______________________________________________, ktorý prvý prišiel na volebné miesto. 
  (meno a priezvisko a rad. číslo z výpisu z  voličského zoznamu) 
 
Keďže sa zistilo, že je volebná schránka prázdna, kontrolný lístok, ktorý podpísali 
volič, ktorý prvý prišiel na volebné miesto a  členovia Volebného výboru,  bol 
vhodený do hlasovacej schránky a schránka sa zapečatila. Potom začalo hlasovanie. 
 
5. Za pomoci inej osoby (slepé, invalidné alebo negramotné osoby) na volebnom 

mieste hlasovalo ____________ voličov.  
                                  (počet) 
 
6. Mimo volebného miesta hlasovalo ___________ voličov, ktorí  v dôsledku ťažšej 

         (počet) 
     choroby   alebo  telesnej   poruchy  boli   znemožnení  alebo    nemohli    hlasovať    
     na  volebnom mieste. 
 
7. Hlasovanie celý čas prebiehalo v poriadku. 

Počas hlasovania sa udialo: 
 
__________________________________________________________________  
(Uviesť príhody, ktoré vplývali na priebeh hlasovania, prerušenie hlasovania alebo predĺženie 
hlasovania. Podrobnejší opis, ak je potrebný, podať na osobitnej prílohe ako  súčasť tejto 
zápisnice).  

        
      ________________________________________________________________________________ 
   
      ________________________________________________________________________________      
 
 
8. Na   volebnom  mieste   b o l i   p r í t o m n í   -  n e b o l i   p r í t o m n í  domáci 

a zahraniční pozorovatelia. 
 
9. Volebné miesto bolo zatvorené a hlasovanie uzavreté o _________hodine. 
 
 



 
10. Po zatvorení volebného miesta Volebný výbor pristúpil k ustaľovaniu výsledkov  

hlasovania, a to  na nasledovný spôsob: 
 

- ustálil počet nepoužitých  hlasovacích lístkov, 
- ustálil celkový počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania, spočítaním okrúžkovaných  

radových čísel vo Výpise z voličského zoznamu  
- otvoril hlasovaciu schránku, v ktorej  n a š i e l –  n e n a š i e l  kontrolný lístok. 
- ustálil počet voličov, ktorí hlasovali, na základe celkového počtu hlasovacích lístkov 

v hlasovacej schránke, 
- ustálil počet voličov, ktorí hlasovali mimo volebného miesta na základe počtu podpísaných 

potvrdení o volebnom práve, 
- pristúpil  k rozdeľovaniu  platných hlasovacích lístkov od neplatných  
- ustálil počet neplatných hlasovacích lístkov, 
- ustálil počet platných hlasovacích lístkov a počet hlasov pre každú volebnú listinu. 
 

11. Po sčítaní, nepoužité hlasovacie lístky, neplatné hlasovacie lístky a platné 
hlasovacie lístky, boli vložené do osobitných obálok a zapečatené. 

 
12.  Volebný výbor zistil, že sú na volebnom mieste  
 
         ______________________________________   výsledky hlasovania   n a s l e d o v n é: 
                 (číslo  a názov volebného miesta) 
 

 -   že bolo PRIJATÝCH _______________  hlasovacích lístkov, 
 
 -   že bolo NEPOUŽITÝCH  _____________  hlasovacích lístkov, 

 
-   že bolo NEPLATNÝCH  ______________  hlasovacích lístkov.  

 
-   že bolo PLATNÝCH  _________________  hlasovacích lístkov           

 
-  že  z  celkových  platných  hlasovacích  lístkov  volebné listiny  ZÍSKALI  

       NASLEDOVNÝ POČET HLASOV: 
 
 
Rad.
č. 

Názov volebnej listiny 
(politická strana, koalícia, iná politická organizácia 

 a skupina občanov) 

Počet hlasov, ktoré 
listina  získala 

 
1                                       2                                                            3 
 
1.  

 
 

 

 
2. 

  

 
3. 

  

 
4. 

  

 
5. 

 
 

 

 
6.  

 
 

 

 
7. 

  

 
8. 

  

 
9. 

  

 
10. 

  

(uviesť výsledky hlasovania pre všetky volebné listiny) 
 
 



 
- že  bolo  podľa Výpisu   z voličského  zoznamu   úhrnne ___________   
      ZAPÍSANÝCH VOLIČOV,  
    
- že bolo úhrnne _____________  VOLIČOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI  

HLASOVANIA. 
  
 
13.  Členovia Volebného výboru NEMALI – MALI  nasledovné poznámky:  
       
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 (Podrobnejší opis, ak je potrebný, podať na osobitnej prílohe ako súčasť tejto zápisnice).  
 
 
14. Uzavreté bolo, že prvé vyhotovenie tejto zápisnice s volebným materiálom treba 
ihneď doručiť Obecnej volebnej komisii, za čo sú určení predseda a nasledovní 
členovia Volebného výboru: 
 

 
- __________________________________________ 
          (meno a priezvisko predsedu Volebného výboru) 
 
- __________________________________________ 
          (meno a priezvisko člena Volebného výboru) 
 
- __________________________________________ 
          (meno a priezvisko člena Volebného výboru) 

 
- __________________________________________ 
          (meno a priezvisko člena Volebného výboru) 
 
- __________________________________________ 
          (meno a priezvisko člena Volebného výboru) 

 
 
 
15.  Druhé vyhotovenie zápisnice Volebný výbor ihneď vyvesil na volebnom mieste a 
po jedno vyhotovenie dostali predstavitelia navrhovateľov volebných listín, a to: 
 
 
       1.)  _________________________________ , ____________________________ 
    (meno a priezvisko predstaviteľa navrhovateľa)          (podpis predstaviteľa navrhovateľa) 
 
       2.)  _________________________________ , ____________________________ 
    (meno a priezvisko predstaviteľa navrhovateľa)          (podpis predstaviteľa navrhovateľa 
 
       3.)  _________________________________ , ____________________________ 
    (meno a priezvisko predstaviteľa navrhovateľa)          (podpis predstaviteľa navrhovateľa 
 
       4.)  _________________________________ , ____________________________ 
    (meno a priezvisko predstaviteľa navrhovateľa)          (podpis predstaviteľa navrhovateľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

16. Volebný výbor ukončil prácu ___________________ o __________hodine. 
                          (dátum) 

 
 

VOLEBNÝ  VÝBOR: 
 

 
1) __________________________________ , ____________________________              
         (meno a priezvisko predsedu Volebného výboru)  (podpis predsedu Volebného výboru) 
 
2) __________________________________ , ____________________________              
         (meno a priezvisko člena Volebného výboru)                  (podpis člena Volebného výboru) 
 
3) __________________________________ , ____________________________              
         (meno a priezvisko člena Volebného výboru)                  (podpis člena Volebného výboru) 
 
4) __________________________________ , ____________________________              
         (meno a priezvisko člena Volebného výboru)                  (podpis člena Volebného výboru) 
 
5) __________________________________ , ____________________________              
         (meno a priezvisko člena Volebného výboru)                  (podpis člena Volebného výboru) 
 
6) __________________________________ , ____________________________              
         (meno a priezvisko člena Volebného výboru)                  (podpis člena Volebného výboru) 
 
7) __________________________________ , ____________________________              
         (meno a priezvisko člena Volebného výboru)                  (podpis člena Volebného výboru) 
 
8) __________________________________ , ____________________________              
         (meno a priezvisko člena Volebného výboru)                  (podpis člena Volebného výboru) 
 
9) __________________________________ , ____________________________              
         (meno a priezvisko člena Volebného výboru)                  (podpis člena Volebného výboru) 
 
10) __________________________________ , ____________________________              
         (meno a priezvisko člena Volebného výboru)                  (podpis člena Volebného výboru) 
 
11) __________________________________ , ____________________________              
         (meno a priezvisko člena Volebného výboru)                  (podpis člena Volebného výboru) 
 
12) __________________________________ , ____________________________              
         (meno a priezvisko člena Volebného výboru)                  (podpis člena Volebného výboru) 
 
13) __________________________________ , ____________________________              
         (meno a priezvisko člena Volebného výboru)                  (podpis člena Volebného výboru) 
 
14) __________________________________ , ____________________________              
         (meno a priezvisko člena Volebného výboru)                  (podpis člena Volebného výboru) 
 
15) __________________________________ , ____________________________              
         (meno a priezvisko člena Volebného výboru)                  (podpis člena Volebného výboru) 
 
16) __________________________________ , ____________________________              
         (meno a priezvisko člena Volebného výboru)                  (podpis člena Volebného výboru) 
 



Tlačivo  ZO – 24/2008 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 

O ODOVZDANÍ A PRIJATÍ VOLEBNÉHO MATERIÁLU 
PO USKUTČNENOM  HLASOVANÍ ZA VOĽBU VÝBORNÍKOV   

DO ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC  
 
 
1. Volebný výbor utvorený pre volebné miesto ______________________________ 

                    (číslo a názov volebného miesta) 
  

       odovzdal   Obecnej   volebnej   komisii   volebný  materiál    po   uskutočnenom  
 
       hlasovaní  za výborníkov  do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na volebnom 
       
       mieste ____________________________ ,  ktoré sa konalo 11. 05. 2008, a to: 
                         (číslo a názov volebného miesta) 
 

1) zápisnicu o práci Volebného výboru na uskutočnení  hlasovania a ustaľovania 
výsledkov hlasovania  na voľbách  výborníkov do Zhromaždenia Obce Báčsky 
Petrovec, 

 
2) overený výpis z voličského zoznamu, podľa ktorého voliči hlasovali, 

 
3) _____________ nepoužitých hlasovacích lístkov, 

    (počet) 
 

4) _____________ neplatných hlasovacích lístkov, 
    (počet) 
 

5) _____________ platných hlasovacích lístkov, 
          (počet)  
 
6) jeden kontrolný lístok na previerku hlasovacej schránky, 
 
7) ______________ tlačív potvrdenia o volebnom práve voličov, ktorí boli  

      (počet) 
      znemožnení hlasovať na volebnom mieste. 
 
8) jednu hlasovaciu  schránku,  
 
9) _________  paravány na hlasovanie,  

    (počet) 
 

10)  potreby na pečatenie (mosadzová – okrúhla a olovená – štvoruholná pečiatka), 
 

11) písacie potreby, 
 

12)  2 spreje  na označovanie ukazováka pravej ruky, 
 

13)  2 UV lampy, 
 

14) Správu o prítomnosti členov  a zástupcov členov Volebného výboru v deň volieb. 
 



 
2. Obecná volebná komisia prijala volebný materiál uvedený v  bode 1. tejto 

zápisnice.  
 
 
3. Pri odovzdaní  a prijatí volebného materiálu boli prítomní predstavitelia 

navrhovateľa: 
 

1) _________________________ , _______________________________ 
           (názov navrhovateľa)   (meno a priezvisko) 
_________________________________________________________ 
                                 (bydlisko a adresa bývania predstaviteľa) 
 

2) _________________________ , _______________________________ 
           (názov navrhovateľa)   (meno a priezvisko) 
_________________________________________________________ 
                                 (bydlisko a adresa bývania predstaviteľa) 
 

3) _________________________ , _______________________________ 
           (názov navrhovateľa)   (meno a priezvisko) 
_________________________________________________________ 
                                 (bydlisko a adresa bývania predstaviteľa) 
 

4) _________________________ , _______________________________ 
           (názov navrhovateľa)   (meno a priezvisko) 
_________________________________________________________ 
                                 (bydlisko a adresa  bývania predstaviteľa) 
 

5) _________________________ , _______________________________ 
           (názov navrhovateľa)   (meno a priezvisko) 
_________________________________________________________ 
                                 (bydlisko a adresa bývania predstaviteľa) 
 

6) _________________________ , _______________________________ 
           (názov navrhovateľa)   (meno a priezvisko) 
_________________________________________________________ 
                                 (bydlisko a adresa bývania  predstaviteľa) 
 

7) _________________________ , _______________________________ 
           (názov navrhovateľa)   (meno a priezvisko) 
_________________________________________________________ 
                                 (bydlisko a adresa bývania  predstaviteľa) 
 

8) _________________________ , _______________________________ 
           (názov navrhovateľa)   (meno a priezvisko) 
_________________________________________________________ 
                                 (bydlisko a adresa bývania predstaviteľa) 
 

9) _________________________ , _______________________________ 
           (názov navrhovateľa)   (meno a priezvisko) 
_________________________________________________________ 
                                 (bydlisko a adresa bývania predstaviteľa) 
 

10) _________________________ , _______________________________ 
           (názov navrhovateľa)   (meno a priezvisko) 
_________________________________________________________ 
                                 (bydlisko a adresa  bývania  predstaviteľa) 
 

 
 
 



 
4. Volebný výbor a predstavitelia navrhovateľa  m a l i – n e m a l i  poznámky na 

odovzdanie a prijatie volebného materiálu. 
 

Poznámky: 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 
 
5. Zápisnica o odovzdaní a prijatí  volebného materálu po uskutočnenom hlasovaní 

na voľbu výborníka do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec je spísaná v dvoch 
vyhotoveniach, z ktorých si jedno ponecháva Obecná volebná komisia a jedno 
Volebný výbor. 

 
 
 
V _______________ , _______________ o __________ hodine. 
         (mesto)          (dátum) 
 
 
 
 Predseda Volebného výboru   Pre Obecnú volebnú komisiu 
 
           _______________________   _______________________ 
                  (meno a priezvisko)               (meno a piezvisko) 
 
 _________________________   _____________________________ 
           (podpis)             (podpis) 
 
 
 
 
            Prítomní členovia Volebného výboru: 
 
 ________________________________ 
      (podpis člena) 
   
 ________________________________ 
      (podpis člena) 
  
 ________________________________ 
      (podpis člena) 
  
 ________________________________ 
      (podpis člena) 
  
 
 



Tlačivo ZO – 25/2008 
 
 

Z Á P I S N I C A   
 

O PRÁCI  OBECNEJ  VOLEBNEJ  KOMISIE  NA USTAĽOVANÍ 
VÝSLEDKOV HLASOVANIA  ZA VOĽBU  VÝBORNÍKOV DO 

ZHROMAŽDENIA OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
             (11. 05. 2008) 
 
 
1. Zasadnutie  Obecnej volebnej komisie začalo o ___________ hodine,   dňa  

11.05.2008. 
 
 
2. Na zasadnutí komisie boli prítomní: 
 
 

1) ___________________________ 
(meno a priezvisko predsedu OVK) 

       
2) ____________________________  

    (meno a priezvisko člena OVK)           
 

3) ____________________________  
    (meno a priezvisko člena OVK)           
 

4) ____________________________  
    (meno a priezvisko člena OVK)           
 

5) ____________________________  
    (meno a priezvisko člena OVK)           
 

6) ____________________________  
    (meno a priezvisko člena OVK)           
 

7) ____________________________  
    (meno a priezvisko člena OVK)           
 

8) ____________________________  
    (meno a priezvisko člena OVK)           
 

9) ____________________________  
    (meno a priezvisko člena OVK)           
 

10) ____________________________  
    (meno a priezvisko člena OVK)           
 

11) ____________________________  
    (meno a priezvisko člena OVK)           
 

12) ____________________________  
    (meno a priezvisko člena OVK)           
 

 
(Uviesť mená  a  priezviská  všetkých  členov  OVK, prítomných na zasadnutí OVK). 
 
 
 
 



 
3. Obecná volebná komisia konštatovala, že od úhrnne 11 volebných výborov,  

utvorených  pre uskutočnenie  volieb výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky 
Petrovec,  prijala  volebný  materiál  od  _____________ volebných výborov. 

        (počet) 
 
4. Obecná volebná komisia konštatovala, že  n e d o š l o  k  podstatnejšiemu  

porušeniu Zákona o lokálnych voľbách, resp. Zákona o voľbe národných 
poslancov a nezrušila  hlasovanie ani na jednom  volebnom mieste. 

 
 

V dôsledku podstatnejšieho porušenia Zákona,  Obecná volebná komisia  zrušila 
hlasovanie na volebnom mieste: 
  
____________________________________________ 
               (číslo a názov  volebného miesta) 
 
____________________________________________ 
               (číslo a názov  volebného miesta) 
 
 

        (Uviesť všetky volebné miesta, na ktorých bolo zrušené hlasovanie) 
 
        a určila, že sa na týchto volebných miestach zopakuje hlasovanie ____________. 
          (dátum) 
 
5. Na základe volebného materiálu, prijatého od volebných výborov,  

konštatovalo sa: 
 

- že úhrnný počet voličov , zapísaných do voličského zoznamu je: __________, 
 
- že úhrnný počet voličov, ktorí hlasovali na volebných miestach je: _________, 

 
- že  úhrnný počet voličov, ktorí hlasovali  mimo volebného miesta je: _______, 

 
-  že  úhrnný počet prijatých hlasovacích lístkov je: _________, 
 
-  že úhrnný počet neplatných hlasovacích lístkov je: _________, 
 
-  že úhrnný počet platných hlasovacích lístkov je: __________, 

 
-  že  jednotlivé  volebné  listiny získali nasledovný  počet hlasov: 

 
 
 
Rad.
č. 

 
Názov volebnej listiny 

 

         Počet hlasov, ktoré získala 
                  volebná  listina 

1                                       2                                                  3 
 
1.  

  

 
2. 

  

 
3. 

  

 
(Uviesť získaný počet hlasov pre všetky volebné listiny) 
 
 



 
6. Členovia Obecnej volebnej komisie  m a l i – n e m a l i   poznámky na ustálenie 
výsledkov hlasovania.  
 

Poznámky: 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
6. Uzavreté  bolo, že   sa správa o výsledkoch volieb  zverejní  ihneď  a najneskoršie 

šesť hodín odo dňa  doručenia správ z volebných miest. 
 
 
7. Obecná volebná komisia uzavrela prácu  ______________ o __________ hodine. 

                                 (dátum) 
 
 
 TAJOMNÍK OVK                           PREDSEDA  OVK 
 
 ______________________   ________________________ 
        (meno a priezvisko)              (meno a priezvisko) 
 
 ______________________   ________________________ 
  (podpis)      (podpis) 
 
 
 
                               ČLENOVIA OBECNEJ VOLEBNEJ KOMISIE: 
 

1)   ____________________________________ 
(meno a priezvisko) 

____________________________________ 
(podpis) 

 
2)   ____________________________________ 

(meno a priezvisko) 
____________________________________ 

(podpis) 
 

3)   ____________________________________ 
(meno a priezvisko) 

____________________________________ 
(podpis) 

 
4)   ____________________________________ 

(meno a priezvisko) 
____________________________________ 

(podpis) 
 

5)   ____________________________________ 
(meno a priezvisko) 

____________________________________ 
(podpis) 

 
6)   ____________________________________ 

(meno a priezvisko) 
____________________________________ 

(podpis) 



 
 

7)   ____________________________________ 
(meno a priezvisko) 

____________________________________ 
(podpis) 

 
8)   ____________________________________ 

(meno a priezvisko) 
____________________________________ 

(podpis) 
 

9)   ____________________________________ 
(meno a priezvisko) 

____________________________________ 
(podpis) 

 
10)   ____________________________________ 

(meno a priezvisko) 
____________________________________ 

(podpis) 
 

11)   ____________________________________ 
(meno a priezvisko) 

____________________________________ 
(podpis) 

 
12)   ____________________________________ 

(meno a priezvisko) 
____________________________________ 

(podpis) 
 



Tlačivo ZO – 26/2008 
 
 

Z Á P I S N I C A    

O  ROZDELENÍ  VÝBORNÍCKYCH  MANDÁTOV  NA ZÁKLADE 
USTÁLENÝCH  VÝSLEDKOV HLASOVANIA  ZA VOĽBU  

VÝBORNÍKOV DO ZHROMAŽDENIA OBCE  BÁČSKYPETROVEC 
(11. 05. 2008) 

 
 

1. Obecná volebná komisia na zasadnutí, ktoré sa konalo  ___________ 2008 na 
základe ustálených  výsledkov hlasovania na všetkých 11 volebných miestach za  voľbu  
výborníkov  do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktoré sa konali 11.05.2008 a 
uplatňujúc  princípy určené v článku 41 Zákona o lokálnych voľbách (systém najvyššieho 
podielu), výbornícke mandáty v Zhromaždení obce Báčsky Petrovec sa rozdeľujú  na 
nasledujúci  spôsob: 

 
Rad. 
č. 

Názov volebnej listiny Počet mandátov, ktoré sa 
udeľujú  volebnej listine 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

(Uviesť všetky volebné listiny podľa poradia ich vyhlásenia, s udelenými mandátmi) 
 
 
 2. Uzavreté je, aby podávatelia volebných listín najneskoršie v lehote 10 dní odo 
dňa zverejnenia celkových  výsledkov volieb  doručili Obecnej volebnej komisii  údaje  o 
tom, ktorým kandidátom  zo svojej volebnej listiny udeľujú  získané  výbornícke 
mandáty.  
 V prípade, že podávatelia volebných listín nedoručia údaje z odseku 1 tohto bodu, 
Obecná volebná  komisia bude konať v  súlade s článkom 43 odsek 2, resp. 3 Zákona o 
lokálnych voľbách. 
 
 3.  Výsledky voľby výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec Obecná 
volebná komisia zverejní v lehote 24 hodín od zatvorenie volebných miest. 
 
 
 
V _______________, ____________ . 
           (mesto)                          (dátum) 
 
 
 



 
 
         TAJOMNÍK  OVK     PREDSEDA  OVK 
 
 __________________________          _______________________ 
                       (meno a priezvisko)          (meno a priezvisko) 
 
 ________________________________                               ______________________________ 
         (podpis)                 (podpis) 
 
                            
 

ČLENOVIA OBECNEJ VOLEBNEJ KOMISIE: 
 

1)   ____________________________________ 
(meno a priezvisko) 

____________________________________ 
(podpis) 

 
2)   ____________________________________ 

(meno a priezvisko) 
____________________________________ 

(podpis) 
 

3)   ____________________________________ 
(meno a priezvisko) 

____________________________________ 
(podpis) 

 
4)   ____________________________________ 

(meno a priezvisko) 
____________________________________ 

(podpis) 
 

5)   ____________________________________ 
(meno a priezvisko) 

____________________________________ 
(podpis) 

 
6)   ____________________________________ 

(meno a priezvisko) 
____________________________________ 

(podpis) 
 

7)   ____________________________________ 
(meno a priezvisko) 

____________________________________ 
(podpis) 

 
8)   ____________________________________ 

(meno a priezvisko) 
____________________________________ 

(podpis) 
 

9)   ____________________________________ 
(meno a priezvisko) 

____________________________________ 
(podpis) 

 
 
 



 
10)   ____________________________________ 

(meno a priezvisko) 
____________________________________ 

(podpis) 
 

11)   ____________________________________ 
(meno a priezvisko) 

____________________________________ 
(podpis) 

 
12)   ____________________________________ 

(meno a priezvisko) 
____________________________________ 

(podpis) 
 

 



Tlačivo  ZO – 17/2008 
 
 
 Podľa článku 15 odsek 1 bod 2 Zákona o lokálnych voľbách  (Službeni glasnik 
RS, č. 129/2007) Obecná volebná komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 
13.03.2008,   v y n i e s l a   
 
 

R  O  Z  H  O  D  N  U T  I E 
 

O URČOVANÍ VOLEBNÝCH MIEST  
PRE HLASOVANIE  NA VOĽBÁCH VÝBORNÍKOV 
 DO ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 

I. 
 
 Určujú sa  nasledovné volebné  miesta pre  hlasovanie na voľbách výborníkov do 
Zhromaždenia  obce Báčsky Petrovec, ktoré boli uznesením vypísané zo strany predsedu 
Národného zhromaždenia Republiky Srbsko na 11. 05. 2008, a to: 
 
 

- volebné miesto 1, Báčsky Petrovec  1 - Dom MSJ Ľudovíta Mišíka, Báčsky 
Petrovec, Ulica maršala Tita 18, kam patria voliči z ulíc: 
Maršala Tita, Kulpínskej, Martina Hrubíka, Kukučínovej, Prvomájovej, 
Hurbanovej, Masarykovej, Svätoplukovej, Kvačalovej, Jána Labáta, Proletárskej, 
Tomášikovej, Jána Husa a Komenského. 

 
 

- volebné miesto 2, Báčsky Petrovec 2 -  Základná škola Jána Čajaka, Báčsky  
Petrovec, Ulica Sládkovičova 2, kam patria voliči z ulíc: 
Národnej revolúcie, Štúrovej, Jánošíkovej, Engelsovej, Jána Čajaka, Karla Marxa, 
JĽA, Lava Tolstého, Janka Jesenského, Kanálskej, Kosovskej,  Kubániovej, 
Hrobovej, Chmeľovej. 

 
 

- volebné miesto 3, Báčsky Petrovec 3 -  Základná škola Jána Čajaka, Báčsky  
Petrovec, Ulica Sládkovičova 2, kam patria voliči z ulíc: 
Sládkovičovej, Jarmočnej, XIV. VÚSB, Žitnej, Hviezdoslavovej, Fyzkultúrnej, 
Šafarikovej, Partizánskej, Vrbarovej, Novosadskej, 29. novembra, Puškinovej, 
Borisa Kidriča, Lesnej, Nikole Tesle, Rybárskej, Sejke b.č., Mateja Čániho, 
Bratislavskej, Novohradskej, Hontianskej, Liptovskej, Oravskej, Turčianskej. 

 
 

- volebné miesto 4, Báčsky Petrovec 4 -  Základná škola Jána Čajaka, Báčsky  
Petrovec, Ulica Sládkovičova 2, kam patria voliči z ulíc: 
Pavla Ďugu, Leninovej, Svetozara Markovića, Zmaj Jovinej, Kuzmániovej, Janka 
Čmelíka, Októbrovej revolúcie, Maxima Gorkého, Vajanského, Branislava 
Mokića, Jána Marčoka, Tehelnej. 



- volebné miesto 5, Báčsky Petrovec 5 -  Klub poľnohospodárov v  Báčskom  
Petrovci, Báčsky Petrovec,  Ulica Leninova 3, kam patria voliči z ulíc: 
Kolárovej, Ruda Hrubíka, 28. októbra, Janka Kráľa, Detvanskej, Martina Rázusa, 
Petra Jilemnického, Poľnej, Đure Salaja,  Gregora Tajovského, Konečnej, I.L. 
Ribara, Lipovej, Brezovej, Agátovej, Kvetnej, Jedľovej, Generála Štefánika,  
Nezoradená časť. 

 
 

- volebné miesto 6,  Hložany  6 -  Základná  škola Jozefa  Marčoka  Dragutina,  
Hložany, Ulica Ľudovíta Dudka b.č.,  kam patria voliči z ulíc: 
Veljka Vlahovića, Masarykovej, Janka Hrubíka, Republikovej, Maršala Tita (po 
č. 57 – nepárna strana, tj. po číslo 54 – párna strana), Osloboditeľskej, Michala 
Pagáča (po č. 59 – nepárna strana , tj. po číslo 60 – párna strana). 

 
 

- volebné miesto 7,  Hložany  7 -  Základná  škola Jozefa  Marčoka  Dragutina,  
Hložany, Ulica Ľudovíta Dudka b.č.,  kam patria voliči z ulíc: 
Ľudovíta Dudka, Partizánskej, Štefánikovej, Leninovej, Proletárskej, Michal 
Pagáča (od čísla 62 – párna strana, tj. od čísla 65 – nepárna strana), Maršala Tita 
(od č. 60 – párna strana, tj.od čísla 59 – nepárna), Jozefa  Marčoka, 
Sládkovičovej, Jánošíkovej, Vlatka Vitéza, Rít. 

 
 

- volebné miesto 8,  Kulpín  8 -  Základná  škola Jana Ámosa Komenského,  
Kulpín, Ulica maršala Tita 102,  kam patria voliči z ulíc: 
Ledine, Prvomájovej, Maršala Tita, Masarykovej, Triglavskej. 
 
 

- volebné miesto 9,  Kulpín  9 -  Základná  škola Jana Ámosa Komenského,  
Kulpín, Ulica maršala Tita 102,  kam patria voliči z ulíc: 
Republikovej, I.L Ribara, Fruškohorskej, Kollárovej,  Radničkej, Partizánskej, 
Kanálskej,  Pionierskej, Školskej, Vojvodinskej, Nušićovej, Put slobode, 
Šafárikovej, Janka Čmelíka. 
 
 

- volebné miesto 10,  Maglić 10  -  Dom kultúry (malá predsieň), Maglić, Ulica 
maršala Tita 46,   kam patria voliči z ulíc: 
Bore Prodanovića, Slavka Rodića, Svetozara Markovića, Maršala Tita, I.L.Ribara, 
Nove Domazete. 

 
 

- volebné miesto 11,  Maglić 11  -  Základná škola Žarka Zrenjanina, Maglić,  
       Ulica I.L.Ribara 9,   kam patria voliči z ulíc: 

Ćirpanovej,  Bratstva a  jednoty, Sime Šolaje, Železničnej stanice,  Petrovskej, 29. 
novembra, Đure Salaja,  Dimitrija Tucovića, Žarka Zličića, Marka Oreškovića, 
Zdravka Čelara, Kosovskej, Miloša Obilića. 

       
 
 



II. 
 
 
 Toto rozhodnutie sa doručí volebným výborom,  utvoreným pre všetky volebné  
miesta zo stati  I.  tohto rozhodnutia a vyloží sa na volebnom mieste.  
 

 
 

Republika Stbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 

Obec Báčsky Petrovec 
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec 

OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA 
 
 
 
 
Číslo: 020-2/4-2008 
Dňa:  14. 03. 2008 
Báčsky Petrovec 
 

        P R E D S E N Í Č K A 
       OBECNEJ VOLEBNEJ KOMISIE 

 
            Dipl.práv. Milina Labátová, v.r. 
          
 
 



      39.  
Podľa článku  4  Zákona  o financovaní politických strán (Službeni glasnik RS, č. 

72/2002 a 75/2003)  a  článku 37 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestnik Obce 
Báčsky Petrovec, č. 5/2002 a 4/2004)  v y n á š a m 
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E 
 

o financovaní politických stán z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec 
 
 

1. Na  financovanie  riadnej  práce  politických  strán  na  rok 2008  z  rozpočtu 
obce sa vyčlení suma 175.000,00  dinárov  a rozvrhne sa nasledujúcim 
politickým  stranám, ktoré sú zastúpené v Zhromaždení obce Báčsky 
Petrovec: 

 
 DS OO Báčsky Petrovec ............................................................27.866,00 dinárov 
 G 17 plus OO Báčsky Petrovec ................................................. 33.192,00 dinárov 
 LSV OO Báčsky Petrovec ......................................................... 22.540,00 dinárov 
 LDS OO Báčsky Petrovec ......................................................... 22.540,00 dinárov 
 SRS OO Báčsky Petrovec .......................................................... 22.540,00 dinárov 
 SSS OO Báčsky Petrovec .......................................................... 17.214,00 dinárov 
 SĽS ............................................................................................ 17.214,00 dinárov 
 NS OO Báčsky Petrovec ............................................................ 11.890,00 dinárov 

 
2. Prostriedky  sa  vyplatia na účet oddielu 1 kapitola 1 ZHROMAŽDENIE  

OBCE  ekonomická klasifikácia 481 Dotácie  politickým stranám. 
 

3. Zaväzujú sa uvedené politické strany, že Oddeleniu pre rozpočet a financie 
doručia účty, na ktoré sa im vykoná prenos prostriedkov kvôli realizácie tohto 
rozhodnutia. 

 
O d ô v o d n e n i e  

 
 Článkom 4 Zákona o financovaní politických strán (Službeni glasnik RS, č. 
74/2002 a 75/2003) stanovené je, že sa z  rozpočtu lokálneho spoločenstva financuje  
riadna činnosť tých politických strán, ktoré majú svojich výborníkov v Zhromaždení obce 
na spôsob, že sa 0,1 % prostriedkov rozpočtu  znižených o transfery z iných úrovní moci 
rozvhuje  politickým stranám, a to: 30 % prostriedkov sa rozvrhuje na všetky politické 
strany, čo vynáša 6.562,00 dinárov po strane  a  70 % prostriedkov sa rozvrhuje stranám 
v závislosti od počtu získaných  výborníckych  miest, čím sú  prostriedky rozvrhnuté na 
tento spôsob: 
 

- DS (4 výbornícke miesta) ............................................................... 21.304,00 dinárov 
- G 17 plus (5 výborníckych miest) .................................................. 26.630,00 dinárov 
- LSV (3 výbornícke miesta) ............................................................ 15.978,00 dinárov 
- LDS (3 výbornícke miesta) ............................................................ 15.978,00 dinárov 



-  SRS (3 výbornícke miesta) ............................................................ 15.978,00 dinárov 
-  SSS (2 výbornícke miesta) ............................................................ 10.652,00 dinárov 
-  SĽS (2 výbornícke miesta) ............................................................ 10.652,00 dinárov 
-  NS (1 výbornícke miesto) .............................................................   5.328,00 dinárov 
 

 Na základe uvedeného rozhodnuté je ako vo výrokovej časti rozhodnutia. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

PREDSEDA OBCE 
 
 
Číslo: 016-1/87-2008 
Báčsky Petrovec 
18. marca 2008 
         PREDSEDA OBCE 
 
             Dr. Ján Sabo, v.r. 
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