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                                               Obce  Báčsky  Petrovec 
 
 
Číslo: 5                                                   Báčsky Petrovec                               
Ročník: LIII                                                   12. júna 2017                                  
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I. ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
54. -  Rozhodnutie o odvolaní člena Rady pre medzinacionálne vzťahy v Obci 

Báčsky Petrovec, 
 
55. -  Rozhodnutie o vymenovaní úradujúceho  riaditeľa  Verejného podniku pre 

komunálne a bytové  práce Komunalac, Maglić, 
 
56. -  Rozhodnutie o odvolaní člena Školského  výboru Základnej školy Žarka 

Zrenjanina v Maglići, 
 
57. -  Rozhodnutie o odvolaní člena Školského  výboru Základnej školy Žarka 

Zrenjanina v Maglići, 
 
58. -  Rozhodnutie o vymenovaní  členky Školského  výboru Základnej školy 

Žarka Zrenjanina v Maglići, 
 
59. - Rozhodnutie o vymenovaní členky  Školského  výboru Základnej školy 

Žarka Zrenjanina v Maglići, 
 
 

II.  NÁČELNÍČKA  OBECNEJ SPRÁVY 
OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 
60. -  Pravidlá   o disciplinárnej  zodpovednosti a  zodpovednosti za škodu v     

Obecnej správy  Obce  Báčsky  Petrovec, 
 
61. -  Kódex správania da  úradníkov a zriadencov Obecnej správy Obce Báčsky 

Petrovec,  
 
 
 



III.  SLUŽBA  ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

 
62. -  Oprava Uznesenia o schválení  Začiatočnej likvidačnej správy VP Direkcija 

za izgradnju  Bački  Petrovac -  v likvidácii.  
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  54.  

Podľa článku 34 bod 7 Štatútu Obce  Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný 
vetník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014)  Zhromaždenie obce  Báčsky  Petrovec na svojom 
XIII.  zasadnutí,  ktoré  sa konalo  09. 06. 2017,   v y n i e s l o  
 
 

R  O  Z  H  O D  N  U T  I  E  
 

O ODVOLANÍ  ČLENA  
 RADY  PRE  MEDZINACIONÁLNE  VZŤAHY 

 V OBCI  BÁČSKY PETROVEC 
 
 

I. 
 

 Odvoláva sa  z  funkcie člena Rady pre medzinacionálne vzťahy v Obci Báčsky 
Petrovec  
 

- KAROL WERLE z Báčskeho Petrovca,  Ulica Mateja Čániho (predstaviteľ 
Maďarov), 
 

ktorý bol do tejto funkcie bol zvolený zo strany Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec 
Rozhodnutím o doplnení Rozhodnutia o voľbe členov  Rady pre medzinacionálne vzťahy v  
Obci  Báčsky  Petrovec, č. 011-30/2017-02 z 25.04.2017, v dôsledku podania demisie. 

 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-39/2017-02 
Dňa:  09. 06. 2017 
Báčsky Petrovec        P R E D S E D A 
            ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                   Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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   55.  
 
Podľa článku  52 Zákona  o verejných podnikoch (Úradný vestník Republiky Srbsko, 

č. 15/2016), článku  32 bod 9 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník Republiky 
Srbsko, č.  129/2007)  a článku 34  bod 10 Štatútu Obce  Báčsky Petrovec – prečistený text 
(Úradný vetník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014)  Zhromaždenie obce  Báčsky  Petrovec na 
svojom XIII.  zasadnutí,  ktoré  sa konalo  09. 06. 2017,   v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E  
 

o vymenovaní úradujúceho  riaditeľa Verejného  podniku  
pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić 

 
 

I. 
 
 

 DUŠKO  ILIĆ, dipl. ekonóm u Maglića, Ul. 29. novembra č. 17, vymenúva sa  za 
úradujúceho  riaditeľa Verejného podniku pre komunálne a bytové otázky Komunalac, 
Maglić na obdobie šesť mesiacov odo dňa vymenovania a najdlhšie do 16.11.2017. 

 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-40/2017-02 
Dňa:  09. 06. 2017 
Báčsky Petrovec        P R E D S E D A 
            ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                   Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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   56.  

Podľa článku  54  odsek 2  Zákona  o základoch systému vzdelávania a výchovy 
(Úradný vestník Republiky Srbsko, č. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – autentické 
tlmočenie, 68/2015  a 62/2016 – uznesenie ÚS) a článku 34  bod 33 Štatútu Obce  Báčsky   
Petrovec  –  prečistený text  (Úradný  vetník  Obce  Báčsky  Petrovec,  č.  1/2014)  
Zhromaždenie obce  Báčsky  Petrovec na svojom XIII.  zasadnutí,  ktoré  sa konalo  
09.06.2017,   v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E   
 

o odvolaní člena Školského výboru 
Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići 

 
 
 

1. Vladan Prokopović  z  Maglića  odvoláva sa z funkcie člena Školského výboru 
Základnej  školy  Žarka Zrenjanina v Maglići, vymenovaný  ako predstaviteľ lokálnej 
samosprávy rozhodnutím Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, č. 011-71/2014-02 
z 08.07.2014, keďže nemôže zastupovať záujmy viacej štruktúr.   

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-41/2017-02 
Dňa:  09. 06. 2017 
Báčsky Petrovec        P R E D S E D A 
            ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                   Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  57. 

Podľa článku  54  odsek 2  Zákona  o základoch systému vzdelávania a výchovy 
(Úradný vestník Republiky Srbsko, č. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – autentické 
tlmočenie, 68/2015  a 62/2016 – uznesenie ÚS) a článku 34  bod 33 Štatútu Obce  Báčsky   
Petrovec  –  prečistený text  (Úradný  vetník  Obce  Báčsky  Petrovec,  č.  1/2014)  
Zhromaždenie obce  Báčsky  Petrovec na svojom XIII.  zasadnutí,  ktoré  sa konalo  
09.06.2017,   v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E   
 

o odvolaní člena Školského výboru 
Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići 

 
 
 

1. Srđan  Ilijevski  z  Maglića  odvoláva sa z funkcie člena Školského výboru 
Základnej  školy  Žarka Zrenjanina v Maglići, vymenovaný  ako predstaviteľ lokálnej 
samosprávy rozhodnutím Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, č. 011-81/2015-02 
z 29.12.2015, keďže sa nezúčastňuje na zasadnutiach Školského výboru.  

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-43/2017-02 
Dňa:  09. 06. 2017 
Báčsky Petrovec        P R E D S E D A 
            ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                   Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  58.  

Podľa článku  54  odsek 2  Zákona  o základoch systému vzdelávania a výchovy 
(Úradný vestník Republiky Srbsko, č. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – autentické 
tlmočenie, 68/2015  a 62/2016 – uznesenie ÚS) a článku 34  bod 33 Štatútu Obce  Báčsky   
Petrovec  –  prečistený text  (Úradný  vetník  Obce  Báčsky  Petrovec,  č.  1/2014)  
Zhromaždenie obce  Báčsky  Petrovec na svojom XIII.  zasadnutí,  ktoré  sa konalo  
09.06.2017,   v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E   
 

o vymenovaní členky Školského výboru 
Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići 

 
 
 

1. Ivana Vezmar  z  Maglića,  Ul.  Bore  Prodanovića   č.  37,   vymenúva  sa za 
členku Školského výboru Základnej  školy  Žarka Zranjanina v Maglići ako predstaviteľka 
lokálnej samosprávy.  

 
2. Mandát menovanej členky Školského  výboru trvá po uplynutie mandátu iných 

členov Školského  výboru Základnej  školy  Žarka  Zrenjanina  v  Maglići, ktorí do  tejto 
funkcie boli vymenovaní rozhodnutím Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, č. 011-71/2014-
02 z 08.07.2014.  

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-42/2017-02 
Dňa:  09. 06. 2017 
Báčsky Petrovec        P R E D S E D A 
            ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                   Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  59. 

Podľa článku  54  odsek 2  Zákona  o základoch systému vzdelávania a výchovy 
(Úradný vestník Republiky Srbsko, č. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – autentické 
tlmočenie, 68/2015  a 62/2016 – uznesenie ÚS) a článku 34  bod 33 Štatútu Obce  Báčsky   
Petrovec  –  prečistený text  (Úradný  vetník  Obce  Báčsky  Petrovec,  č.  1/2014)  
Zhromaždenie obce  Báčsky  Petrovec na svojom XIII.  zasadnutí,  ktoré  sa konalo  
09.06.2017,   v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E   
 

o vymenovaní členky Školského výboru 
Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići 

 
 
 

1. Milana  Ðukić  z  Maglića,  Ul.  Sime Šolaje   č. 13,   vymenúva  sa za členku 
Školského výboru Základnej  školy  Žarka Zranjanina v Maglići ako predstaviteľka lokálnej 
samosprávy.  

 
2. Mandát menovanej členky Školského  výboru trvá po uplynutie mandátu iných 

členov Školského  výboru Základnej  školy  Žarka  Zrenjanina  v  Maglići, ktorí do  tejto 
funkcie boli vymenovaní rozhodnutím Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, č. 011-71/2014-
02 z  08.07.2014.  

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-44/2017-02 
Dňa:  09. 06. 2017 
Báčsky Petrovec        P R E D S E D A 
            ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                   Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  60. 

Podľa článkov 4 a 135 Zákona o zamestnancoch Zákona o  zamestnancoch v 
autonómnych pokrajinách a jednotkách lokálnej samosprávy (Úradný vestník Republiky 
Srbsko, č. 21/2016) a článku 18 Uznesenia o organizácii Obecnej správy Obce Báčsky 
Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 12/2008, 5/2009, 1/2015 a 13/2016), 
náčelníčka Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec  dňa 25. 05. 2017 vyniesla 
 
 

P  R  A V  I  D  L  Á 
 

O DISCIPLINÁRNEJ  ZODPOVEDNOSTI A ZODPOVEDNOSTI  ZA ŠKODU  
V OBECNEJ SPRÁVE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 

 I.  ZÁKLADNÉ  USTANOVENIA 
 

Článok 1 
 

 Tieto Pravidlá o disciplinárnej zodpovednosti a zodpovednosti za škodu  v Obecnej 
správe Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: pravidlá) upravujú:  

- pojem disciplinárnej zodpovednosti, 
- druhy porušení povinností z pracovného pomeru, 
- začatie  disciplinárneho  konania, 
- disciplinárne konanie proti úradníkom  vo funkcii, 
- vedenie disciplinárneho konania, 
- premlčanie, 
- pojem ústneho pojednávania,  
- voľba a uloženie disciplinárneho opatrenia, 
- druhy disciplinárnych opatrení,  
- vzdialenie z práce, 
- zápis disciplinárneho trestu do kádrovej evidencie a jeho vymazanie, 
- zodpovednosť za škodu,  
- iné  otázky v súvislosti so zodpovednosťou.  

 
 

II. DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ  
 

Článok 2 
 

 Úradník je disciplinárne  zodpovedný  za  porušenie  povinností  z pracovného  
pomeru.  
 

Článok 3 
 

 Trestná zodpovednosť, resp.  zodpovednosť za priestupok nevylučuje disciplinárnu 
zodpovednosť úradníka, ak ten úkon predstavuje aj porušenie  povinnosti z pracovného  
pomeru.  
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III.  DRUHY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ Z PRACOVNÉHO POMERU 
 

Článok 4 
 

 Porušením pracovnej povinností v zmysle ustanovení týchto pravidiel rozumie sa 
konanie v rozpore s ustanoveniami platných zákonných aktov a aktov  orgánov Obce Báčsky 
Petrovec.   

Článok 5 
 

 Porušenia povinností z pracovného pomeru môžu byť ľahšie a ťažšie.  
 

Článok 6 
 

 Ľahšie porušenia povinností z pracovného pomeru sú:  
1) meškanie do práce tri alebo viackrát v období dvoch  mesiacov po sebe alebo šesť dní 

v období dvanástich  mesiacov po sebe, resp. neoprávnená neprítomnosť počas 
pracovného  času alebo  skorší odchod z práce  v rovnakých časových rámcoch; 

2) nesvedomité uchovávanie úradných spisov  alebo údajov v protiklade s predpismi, 
ktoré regulujú túto oblasť; 

3) neoprávnená neprítomnosť v práci jeden pracovný deň;  
4) neoprávnené  neinformovanie priameho  nadriadeného o dôvodoch znemožnenia 

príchodu do práce v lehote 24 hodín odo vzniku dôvodov; 
5) porušenie kódexu správania sa úradníkov, ktoré nie je  zahrnuté  niektorou z porušení 

povinností z pracovného pomeru.  
 

Článok 7 
 

 Ťažšie porušenia povinností z pracovného pomeru sú: 
1) nespĺňanie  alebo  nesvedomité, oneskorené alebo neúplné  vykonávanie prác alebo 

príkazov  nadriadeného; 
2) nezákonitá práca, resp.  nezákonité vypracovanie úradnej dokumentácie, nepresné, 

alebo na iný spôsob  nepravidelné jej spracovanie alebo prehliadnutie úkonov, pre 
ktoré je  úradník  oprávnený, čo viedlo k zodpovednosti zamestnávateľa alebo  vzniku 
škody; 

3) zneužitie práva z pracovného pomeru  - nepravdivé uvedenie osobných hodnôt alebo 
okolností, ktoré predstavujú  základ pre užívanie  práv z pracovného pomeru; 

4) porušenie zásad nestrannosti alebo politickej neutrality alebo vyjadrenie  
a zastupovanie politických presvedčení v práci; 

5) prezradenie údajov, ktoré  podľa osobitných predpisov predstavujú  utajované údaje; 
6) zneužitie  informovania o podozrení  z  korupcie; 
7) prijímanie darov v súvislosti s vykonávaním prác v protiklade s ustanoveniami 

zákona, prijímanie služieb  pre seba alebo inú osobu alebo využívanie práce kvôli  
vplyvu na  uskutočnenie  vlastných práv alebo práv osôb  spätých s úradníkom alebo 
zriadencom; 

8) dodatočná práca, ktorá  nie je v súlade s podmienkami určenými zákonom; 
9) prevzatie  funkcie riaditeľa, zástupcu alebo  námestníka riaditeľa v právnickej osobe 

alebo porušenie  obmedzenia členstva v orgánoch  právnickej osoby určenej 
zákonom; 

10) založenie obchodnej spoločnosti, verejnej služby a zaoberanie sa podnikateľstvom; 
11) neprenesenie rozhodných práv v obchodnom subjekte  na inú osobu, nedoručenie 

údajov vedúcemu o osobe, na ktorú boli prenesené  rozhodné práva alebo nedoručenie 
dôkazov o prenose  rozhodných práv vedúcemu; 
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12) neprihlasovanie  záujmu, ktorý úradník alebo s ním  súvisiaca osoba môže mať 
v súvislosti s uznesením orgánu, pri vynesení ktorého účinkuje; 

13) nezákonité nakladanie prostriedkami ako i nezodpovedný vzťah voči prostriedkom, 
ktorými úradník, resp.  zriadenec nakladá; 

14) porušenie  práva iných úradníkov a zriadencov; 
15) neslušné, násilné alebo urážlivé správanie sa voči stránkam alebo spolupracovníkom; 
16) príchod do  práce v opitom stave alebo pod vplyvom iných omamných prostriedkov, 

resp.  užívanie alkoholu alebo iných omamných prostriedkov počas  pracovného času; 
17) hatenie  stránok v uskutočňovaní práv a záujmov; 
18) neospravedlnené vymeškanie z práce najmenej dva pracovné dni po sebe; 
19) odmietnutie  predpísanej lekárskej prehliadky; 
20) dva razy  zopakované ľahšie porušenie povinnosti,  určené konečným rozhodnutím, 

ktorým bolo vyrieknuté  disciplinárne opatrenie v období dvoch rokov.  
 

 
IV.  ZAČATIE  DISCIPLINÁRNEHO  KONANIA 

 
Článok 8 

 
 Disciplinárne konanie začína  náčelník Obecnej správy na vlastnú iniciatívu alebo na 
návrh osoby, ktorá je  úradníkovi priamym vedúcim.  
 Disciplinárne konanie sa začína písomným záverom, ktorý sa doručuje  úradníkovi 
a na  ktorý odvolanie nie je prípustné.   
 Každý úradník, ktorý zistí, že došlo k porušeniu povinnosti z pracovného pomeru, 
môže  náčelníkovi Obecnej správy podať iniciatívu na začatie disciplinárneho konania. 
 
 
 V.  DISCIPLINÁRNE  KONANIE  PROTI  ÚRADNÍKOM  VO FUNKCII 
 

Článok 9 
 

 Proti  úradníkovi  vo  funkcii  disciplinárne konanie pohýna  a vedie orgán  príslušný 
pre jeho  dosadenie.  
 Proti rozhodnutiu, ktorým úradníkovi vo funkcii bolo vyrieknuté  disciplinárne 
opatrenie,  odvolanie nie je  prípustné, ale sa môže začať  správny spor.  
 
 

VI.  VEDENIE DISCIPLINÁRNEHO KONANIA 
 

Článok 10 
 

 Náčelník Obecnej správy vedie  disciplinárne konanie, rozhoduje o disciplinárnej 
zodpovednosti a ukladá disciplinárne opatrenia.  
 Náčelník Obecnej správy môže  utvoriť disciplinárnu  komisiu pozostávajúcu z troch 
členov, aby v jeho mene  viedla disciplinárne konanie a rozhodovala o disciplinárnej 
zodpovednosti.  
 Náčelník Obecnej správy je povinný utvoriť  disciplinárnu  komisiu, aby v jeho mene  
viedla  disciplinárne konanie v prípadoch  ťažšieho porušenia  povinnosti z pracovného 
pomeru.  
 Jeden člen  disciplinárnej komisie  musí mať vysokoškolské vzdelanie z vedeckej 
oblasti právnej vedy na základných akademických  štúdiách v objeme najmenej 240 kreditov, 
master akademických štúdiách,  master odborových štúdiách, špecialistických  akademických 
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štúdiách, špecialistických  odborových štúdiách, resp. na základných štúdiách v trvaní  
najmenej štyroch  rokov alebo špecialistických štúdiách na fakulte a jeden člen komisie je 
oprávnený predstaviteľ reprezentačného  syndikátu.  
 
 

VII.  PREMLČANIE 
Článok 11 

 
 Začatie  disciplinárneho konania ohľadom ľahšieho porušenia povinnosti sa 
premlčiava po uplynutí jedného roka od vykonaného porušenia a pre ťažšie porušenia po 
uplynutí dvoch rokov od vykonaného porušenia.  
 Vedenie disciplinárneho konania ohľadom  ľahšieho porušenia povinnosti  sa 
premlčiava uplynutím jedného roka od začatia disciplinárneho konania  a pre ťažšie 
porušenia povinností po uplynutí dvoch rokov od začatia disciplinárneho konania.  
 Premlčanie neplynie pokým sa disciplinárne konanie nezačne alebo nevedie 
v dôsledku  neprítomnosti úradníka, počas  konania kontroly zákonitosti správneho aktu, 
ktorým je rozhodnuté o disciplinárnom opatrení alebo z iných oprávnených dôvodov.  
 
 VIII.  ÚSTNE  POJEDNÁVANIE 
 

Článok 12 
 

 V disciplinárnom  konaní prebieha ústne pojednávanie, na ktorom má úradník právo 
podať svoju obranu.  
 Úradník  sa môže  na pojednávaní brániť sám alebo prostredníctvom  zástupcu a  na 
pojednávanie môže  doručiť aj písomnú obranu. 

Pojednávanie sa môže konať aj bez prítomnosti úradníka, ak za to existujú  oprávnené 
dôvody a úradník bol na pojednávanie  riadne pozvaný.  

Na iné otázky vedenia disciplinárneho konania sa uplatňujú ustanovenia zákona, 
ktorými sa  upravuje všeobecné správne konanie. 

 
 
IX.  VOĽBA A ULOŽENIE DISCIPLINÁRNYCH OPATRENÍ 

 
Článok  13 

 
 Pri voľbe a uložení disciplinárnych opatrení prihliada sa na stupeň zodpovednosti 
úradníka, ťarchu následkov porušenia povinnosti, subjektívne a objektívne okolnosti, pod 
ktorými je porušenie povinnosti vykonané.  
 Na to, či úradníkovi  bolo už skôr  uložené disciplinárne opatrenie, prihliada sa iba, ak 
ono ešte nie je  vymazané z kádrovej listiny.  
 
 
 X.  DRUHY  DISCIPLINÁRNYCH  OPATRENÍ 
 

Článok 14 
 

 Za ľahšie porušenie povinnosti  z pracovného pomeru môže sa  uložiť peňažný trest 
do 20% základného platu, vyplateného za mesiac, v ktorom  peňažný trest bol uložený.  
 Za ťažšie porušenie povinností z pracovného pomeru môže sa uložiť:  

1) peňažný trest od 20 do 30% základného platu vyplateného za mesiac, v ktorom  
peňažný trest bol uložený, v trvaní do šiestich mesiacov; 



      Strana 11 z 20        12. júna  2017        ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČ SKY  PETROVEC    Č íslo   5   

2) určenie priamej nižšej platobnej triedy; 
3) zákaz  napredovania  do štyroch rokov; 
4) premiestnenie na  pracovné miesto na priamu nižšiu hodnosť s ponechaním  platobnej 

triedy, ktorej radové číslo je rovnanké s radovým číslom platobnej triedy, v ktorej sa 
nachádza pracovné miesto, z ktorého je premiestnený; 

5) zánik pracovného pomeru. 
Peňažný trest sa  realizuje administratívne. 

 
Článok 15 

 
 Úradníkovi, ktorému je  uložený administratívny trest zániku pracovného pomeru,  
pracovný pomer  zanikne  dňom, kedy sa rozhodnutie, ktorým je disciplinárny trest uložený, 
stane konečným.  
 
 

XI.  VZDIALENIE  Z PRÁCE 
 

Článok 16 
 

 Úradník,  proti ktorému je začaté trestné konanie v dôsledku trestného činu 
vykonaného   v práci alebo v súvislosti s prácou alebo disciplinárne konanie v dôsledku  
ťažšieho porušenia môže byť vzdialený z práce po ukončenie  trestného, resp. disciplinárneho  
konania, ak by jeho  prítomnosť v práci poškodzovala záujmy zamestnávateľa alebo 
prekážala pri vedení disciplinárneho konania.  
 Rozhodnutie o vzdialení z práce vynáša  náčelník Obecnej správy alebo disciplinárna 
komisia  v závislosti od toho, kto vedie  disciplinárne konanie.  
 Rozhodnutie o vzdialení  z práce  úradníka vo funkcii vynáša orgán príslušný  pre 
jeho  dosadenie.  
 Rozhodnutie  o vzdialení z práce sa odvoláva, z úradnej povinnosti alebo na návrh 
úradníka, ak zaniknú dôvody, pre ktoré  bolo vynesené.  
 

Článok 17 
 

 Proti rozhodnutiu o vzdialení z práce úradník  môže podať  odvolanie v lehote piatich 
dní odo dňa prijatia rozhodnutia.  
 Odvolanie  neodkladá  vykonateľnosť rozhodnutia.  
 Odvolacia komisia je povinná o odvolaní rozhodovať v lehote piatich dní odo dňa 
prijatia  odvolania.  
 Proti rozhodnutiu o vzdialení z práce úradník vo funkcii nemá právo  odvolania, ale 
môže  začať správny spor.  
 
 
 XII.    ZÁPIS DISCIPLINÁRNEHO TRESTU DO KÁDROVEJ EVIDENCIE 
             A JEHO VYMAZANIE  
 

Článok 18 
 

Rozhodnutie, ktorým je  uložený disciplinárny trest,  sa doručuje úradníkovi, ktorý  
vykonáva úkony z oblasti  riadenia ľudských zdrojov. 

Disciplinárny trest uložený konečným rozhodnutím sa zapisuje do kádrovej evidencie. 
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Disciplinárny trest sa vymaže z kádrovej evidencie ak úradníkovi nebude  uložený 
nový disciplinárny trest  v ďalších  dvoch rokoch od uloženia disciplinárneho trestu pre  
ľahšie porušenie alebo v ďalších štyroch  rokoch od uloženia disciplinárneho trestu pre  
ťažšie porušenie.  

 
 
XII.  ZODPOVEDNOSŤ ÚRADNÍKA ZA ŠKODU 

 
Článok 19 

 
 Úradník je zodpovedný za škodu, ktorú v práci alebo v súvislosti s prácou úmyselne 
alebo z nepozornosti spôsobí Obecnej správe.  
 

Článok 20 
 

 Jestvovanie škody, výšku škody a okolnosti, za akých je škoda  spôsobená,  zisťuje 
náčelník Obecnej správy alebo osoba, ktorú on písomne oprávni.  
 Ak by  zistenie výšky škody spôsobilo  neúmerné náklady, výška škody sa môže určiť 
v paušálnej sume.  
 Ak úradník odmietne nahradiť škodu, právo na náhradu škody sa môže realizovať 
v sporovom konaní.  
 Náčelník Obecnej správy a úradník môžu uzavrieť písomnú dohodu, ktorou  sa určí  
výška a spôsob úhrady škody a ktorá má silu vykonateľného dokladu.  
 

Článok 21 
 

 Úradník sa oslobodzuje zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobil vykonaním príkazu 
priameho vedúceho, ak ho písomne  informoval, že vykonaním príkazu môže spôsobiť škodu.  
 

Článok 22 
 

 Za škodu, ktorú úradník v práci alebo v súvislosti s prácou spôsobí tretej osobe 
nezákonnou alebo  nepravidelnou prácou zodpovedá Obecná správa.  
 Ak Obecná správa poškodenej osobe uhradí škodu, ktorú úradník spôsobil úmyselne 
alebo z nepozornosti, má právo od úradníka žiadať úhradu  zaplatenej sumy v lehote šesť 
mesiacov odo dňa  vyplatenej úhrady škody.   
 Poškodená osoba má právo si úhradu škody  žiadať aj priamo od úradníka, ak škodu 
spôsobil úmyselne. 
 

Článok 23 
 

 Obecná správa zodpovedá za škodu spôsobenú úradníkovi v práci alebo  v súvislosti 
s prácou podľa normatívnych pravidiel obligačného práva.  
 Náčelník Obecnej správy a úradník  môžu uzavrieť písomnú dohodu, ktorou  sa určí  
výška a spôsob úhrady škody a ktorá má silu vykonateľného dokladu. 
 Ak kompetentný v Obecnej správe odmietne uhradiť škodu úradníkovi, právo na 
náhradu škody sa môže realizovať v sporovom konaní.  
 

Článok 24 
 

 Ustanovenia týchto pravidiel sa uplatňujú aj pri  zriadencoch. 
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 XIII.  PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
 

Článok 25 
 
 Nadobudnutím platnosti týchto  pravidiel  strácajú platnosť  Pravidlá o disciplinárnom  
konaní v Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec, číslo 016-2/28-2013 z 22.04.2013 (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 4/2013).  
 
 

Článok  26 
 

 Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť  ôsmym dňom  po uverejnení  na oznamovacej 
tabuli a v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

NÁČELNÍČKA  OBECNEJ SPRÁVY 
 
 

Číslo: 016-2/51-2017 
Dňa: 25.05.2017 
Báčsky Petrovec                  NÁČELNÍČKA 
                               OBECNEJ  SPRÁVY 
 
        Milina Labátová, dipl. práv., v.r.  
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   61.   
 

Podľa článku 4 odsek 7 a článku 196 Zákona o  zamestnancoch v autonómnych 
pokrajinách a jednotkách lokálnej samosprávy (Úradný vestník Republiky Srbsko, č. 
21/2016) a článku 18 Uznesenia o organizácii Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 12/2008, 5/2009, 1/2015 a 13/2016), náčelníčka 
Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec  dňa 19. mája 2017 vyniesla 
 

K   Ó   D    E   X  
 

SPRÁVANIA SA ÚRADNÍKOV A ZRIADENCOV 
OBECNEJ  SPRÁVY  OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 

 
 

I.   ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 

Predmet  kódexu 
 

Článok 1 
 

 Tento Kódex správania sa úradníkov a zamestnancov Obecnej správy Obce Báčsky 
Petrovec (v ďalšom text:  kódex) stanovuje  súbor pravidiel správania sa, ktoré pri 
vykonávaní prác zo svojej pôsobnosti musia dodržiavať úradníci  a zriadenci (v ďalšom texte: 
zamestnanci) v Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: Obecná správa). 
 

Cieľ kódexu 
 

Článok 2 
 

 Cieľ kódexu  je  ustanovenie pravidiel  správania sa, ktoré zaväzujú zamestnancov 
v súlade s právnymi aktmi a etickými princípmi, ako i zoznámenie verejnosti s týmito 
pravidlami za účelom  budovanie dôvery občanov k lokálnej  moci.  
 
 

II. VŠEOBECNÉ  PRINCÍPY A PRAVIDLÁ KÓDEXU 
 

Ochrany verejného záujmu a zákonitosť práce 
 

Článok 3 
 

 Zamestnanci pri vykonávaní úkonov z pôsobnosti Obecnej správy a najmä 
v konaniach,  v ktorých sa vynášajú rozhodnutia na základe diskrečného oprávnenia, sú 
povinní chrániť   verejný záujem  a konať v súlade s Ústavou, zákonom a inými predpismi 
a normatívnymi aktmi.  
 

Verejnosť práce 
 

Článok 4 
 

 Zamestnanci sú povinní  umožniť verejnosti prístup k informáciám z pôsobnosti ich 
práce v súlade so zákonom, ktorým sa upravuje slobodný prístup  k informáciám vo verejnom 
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význame,  a pri informovaní verejnosti zabezpečiť ochranu údajov o osobnosti, v súlade so 
zákonom.  
 

Zodpovednosť, nestrannosť a politická neutralita 
 

Článok 5 
 

 Zamestnanci sú povinní zodpovedne, profesionálne, načas, v súlade s pravidlami 
odbornosti, nestanne a politicky neutrálne vykonávať svoje záväzky.  
 
 Od zamestnanca sa očakáva, aby svojím  správaním sa, ako v profesionálnom, tak 
i v súkromnom živote,  ničím  neporušil dobré meno Obecnej správy.  
 
 

Zákaz diskriminácie  a zneužívania  
 

Článok 6 
 

 Pri vykonávaní svojich povinností zamestnanec nesmie robiť rozdiel alebo nejednako 
sa správať voči osobe alebo skupine vzhľadom na jej  osobné charakteristiky alebo 
príslušnosť,  najmä keď ide o rasovú, náboženskú, rodovú, nacionálnu, politickú príslušnosť, 
resp. inú osobnú charakteristiku.  
 
 Zakázaná  je  akákoľvek  forma zneužívania na pracovisku a v súvislosti s prácou, 
vrátane aj prípadov sexuálneho obťažovania a zneužitie práv na ochranu pred zneužívaním.  

 
 

Zákaz  prijímania daru 
 

Článok 7 
 

 Zamestnancom je zakázané požadovať a prijímať dar (peniaze, vec, právo alebo 
službu, resp. nejaký iný zisk) od osoby, ktorá uskutočňuje nejaké právo pred Obecnou 
správou a ktorý môže  mať vplyv na profesionálny  prístup a rozhodovanie  v určitej veci 
alebo sa môže považovať za úhradu za  prácu.    
 
 V prípade, že je zamestnancom ponúknutý  dar,  majú ho odmietnuť a vrátiť  a o tom  
informovať priameho vedúceho.  
 
 Zamestnanci môžu výnimočne prijať priliehavý dar v súlade s ustanoveniami Zákona 
o Agentúre pre boj proti korupcii.  
 
 

Povinnosť informovania o podozrení z korupcie 
 

Článok 8 
 

 Zamestnanci sú povinní v písanej forme informovať priameho  vedúceho ak zistia, že 
 je  v práci niektorého zamestnanca vykonaný čin korupcie. 
 
 V prípade z odseku 1 tohto článku zamestnanec požíva ochranu v súlade so zákonom. 
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Zákaz zneužitia oprávnenia 
 

Článok 9 
 

 Zamestnancom je zakázané zneužívať dané oprávnenia v konaniach voči občanom 
a spolupracovníkom kvôli uspokojovaniu osobných potrieb a záujmov alebo záujmov osôb 
s nimi súvisiacich. 
 
 Pri vykonávaní súkromných úkonov  zamestnanci nesmú používať  úradné znaky 
alebo autoritu svojho pracovného miesta.  
 
 

Uctievanie pracovného času 
 

Článok 10 
 

 Zamestnanci sú povinní uctievať predpísaný pracovný čas a pri  vstupe do budovy 
a výstupe z nej používať identifikačnú kartu. 
 
 Prestávka počas  pracovného času je povolená v dohodnutom časovom intervale 
v trvaní 30 minút.  
 
 Prestávka nemôže byť na začiatku a na konci pracovného času.  
 
 

Užívanie zvereného majetku 
 

Článok 11 
 

 Zamestnanci sú povinní s náležitou pozornosťou  používať majetok a prostriedky, 
ktoré sú im zverené kvôli vykonávaniu činností na pracovisku a chrániť ho  pred  
poškodením, ničením alebo  zneužitím.  
 
 Postupujúc v protiklade s ustanoveniami tohto článku so sebou nesie  disciplinárnu 
a materiálnu  zodpovednosť v súlade so zákonom  a Pravidlami o disciplinárnom konaní 
v Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec.  
 
 

Zachovanie úradného  tajomstva 
 

Článok 12 
 

 Zamestnanci sú povinné zachovať úradné tajomstvo alebo iné  tajomstvo v súlade so 
zákonom  alebo  iným  predpisom.  
 
 

Vzájomné vzťahy zamestnancov 
 

Článok 13 
 

 Vzájomné vzťahy  zamestnancov spočívajú na vzájomnom uctievaní, dôvere, 
spolupráci, slušnosti a tolerancii. 
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Vzťah zamestnancov voči  občanom  
 

Článok 14 
 

 Zamestnanec je povinný  postupovať  rovnako  voči všetkým občanom bez 
zvýhodnenia alebo popretia ich práv a záväzkov, najmä keď ide o  rasovú, náboženskú, 
rodovú, nacionálnu, politickú príslušnosť alebo  v dôsledku  nejakej inej  osobnej  vlastnosti 
a všetkým zabezpečiť rovnakú  právnu ochranu v uskutočňovaní ich práv a záujmov.  
 

 
Povinnosť  informovania vedúceho orgánu 

 
Článok 15 

 
 Zamestnanec je povinný informovať vedúceho orgánu, ak mu je  nariadené vykonať 
nejaký úkon, ktorá je v protiklade so  zákonom  alebo iným  predpisom, ktorý nie je morálny, 
resp.  ktorý je  na hocaký  spôsob v protiklade s pravidlami  tohto kódexu.  
 
 Zamestnanec je povinný informovať vedúceho orgánu, ak zistí,  že druhý 
zamestnanec porušil právne predpisy a pravidlá určené  týmto kódexom alebo ak im je 
nariadené vykonať nejaký úkon, ktorý nie je  morálny alebo ktorý je na hocaký spôsob 
v protiklade  s pravidlami tohto  kódexu.  
 
 

Osobný výhľad 
 

Článok  16 
 

 Zamestnanec je povinný svojím zjavom,  spôsobom  obliekania a osobným výzorom  
prispieť k dobrému menu Obecnej správy a na ten spôsob vyjadriť svoju úctu 
k spolupracovníkom  a občanom.  
 
 Počas  pracovného času zamestnanci majú byť primerane oblečení, uprednostňujúc  
podnikateľský štýl obliekania, vyhýbajúc  sa  neprimeranému a provokatívnemu oblečeniu, 
najmä v situáciách, keď predstavujú Obecnú správu pred  inými orgánmi a občanmi.  
 
 K neprimeranej obuvi a oblečeniu patria najmä: papuče, neprístojne krátke sukne 
a šaty, blúzky s veľkým dekolté, výstredne krátke a priesvitné blúzky, krátke nohavice, 
teplákové súpravy, športové tielka a pod. 
  
 

Zákaz užívania alkoholu a iným omamných prostriedkov 
 

Článok 17 
 

 Počas pracovného času zamestnanci nesmú užívať alkoholické nápoje a iné  omamné 
prostriedky, ktorých užívanie hatí kvalitné vykonávanie  prác a porušuje dobrého mena 
Obecnej správy a pracovnej disciplíny. 
 
 Na žiadosť vedúceho  orgánu zamestnanec  je povinný  počas pracovného  času sa 
podrobiť dychovej skúške na alkohol. 
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III.   VEREJNOSŤ  KÓDEXU 
 

Článok 18 
 

 Zamestnanci sú povinní dodržiavať ustanovenia  tohto kódexu. 
 
 Správanie sa  zamestnanca v protiklade s ustanoveniami tohto kódexu predstavuje  
porušenie pracovnej povinnosti.  
 
 Všetci zamestnanci v Obecnej správe a osoby, ktoré prvýkrát uzavierajú pracovný 
pomer v Obecnej správe potvrdia  písomnou vyhláškou, že sú zoznámení s pravidlami 
správania sa  z tohto kódexu.  
 
 Vyhlášky z odseku 3 tohto článku tvoria súčasť personálneho spisu  zamestnanca.  
 
 Za realizáciu tohto kódexu zodpovední sú priami  vedúci organizačných jednotiek 
v Obecnej správe.  
 

Článok 19 
 

 Kódex bude vyvesený na oznamovacej tabuli Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec. 
 
 Kódex sa uverejňuje na oficiálnej internetovej stránke Obce Báčsky Petrovec.  
 
 

Článok 20 
 

 Tento kódex nadobúda platnosť nasledujúcim dňom po uverejnení  na oznamovacej 
tabuli Obecnej správy.  
 
 Kódex sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

NÁČELNÍČKA  OBECNEJ SPRÁVY 
 
 
 

Číslo: 016-2/48-2017 
Dňa: 19.05.2017 
Báčsky Petrovec                  NÁČELNÍČKA 
                               OBECNEJ  SPRÁVY 
 
        Milina Labátová, Dipl. práv., v.r.  
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    62.  

O p r a v a  

Uznesenia o schválení Začiatočnej likvidačnej správy 
VP Direkcija za izgradnju Bački Petrovac -  v likvidácii 

 
 V Uznesení o schválení Začiatočnej likvidačnej  správy VP Direkcija za izgradnju 
Bački Petrovac -  v likvidácii (v ďalšom texte:  uznesenie) , č. 011-20/2017-02   z  
25.04.2017 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 4/2017) koná sa oprava v zmysle: 
 

- v článku 1 uznesenia vo štvrtom rade namiesto  dátumu „...03.04.2017.“  má stáť: 
„01.04.2017.“ 

 
 
V Báčskom Petrovci, 
Dňa 08.05.2017 
 
        OBECNÁ SPRÁVA 
           OBCE BÁČSKY PETROVEC 
             Služba Zhromaždenia obce 

       R e d a k c i a 
                     Úradného vestníka Obce Báčsky Petrovec 
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