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Číslo: 8                                                   Báčsky Petrovec                              
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O    B    S    A  H 
 
 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
130. -  Uznesenie Právnom zastupiteľstve Obce Báčsky Petrovec, 
 
131. - Uznesenie o zrušení Uznesenia o začatí postupu scudzenia nehnuteľnosti  
 z verejného  vlastníctva Obce Báčsky Petrovec, 
 
132. -  Uznesenie o novelizácii Uznesenia o Cene obce a iných verejných uznaniach 
 Obce Báčsky Petrovec, 
 
133. -  Uznesenie o miestnych spoločenstvách na území Obce Báčsky Petrovec 
 (prečistený text), 
 
134. -  Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Uzneseniu o  I. novelizácii Štatútu 
 Verejného podniku Direkcija za izgradnju Bački Petrovac, Báčsky Petrovec, 
 
135. -  Rozhodnutie o odvolaní úradujúcej riaditeľky Slovenského vojvodinského  
 divadla v Báčskom Petrovci,   
 
136. -  Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľky Slovenského vojvodinského divadla 
 v Báčskom Petrovci,  
 
137. -  Rozhodnutie o odvolaní úradujúceho riaditeľa Zdravotníckej ustanovizne 
 Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,  
 
138. -  Rozhodnutie o vymenovaní úradujúceho riaditeľa Zdravotníckej 
 ustanovizne  Dom zdravia  Báčsky  Petrovec, Báčsky Petrovec, 
 
139. -  Rozhodnutie o zániku mandátu členky Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,  
 
 
 



140. -  Rozhodnutie o voľbe nového člena Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,  
 
 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 

 
141. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  
 016-4/183-2014, 
 
142. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  
 016-4/183a-2014, 
 
143. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  
 016-4/192-2014, 
 
144. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  
 016-4/243-2014, 
 
145. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  
 016-4/244-2014, 
 
146. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  
 016-4/245-2014, 
 
147. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  
 016-4/246-2014, 
 
148. -  Rozhodnutie o  úhrade  osobám  angažovaným  na  uskutočnení   
            protiľadovcovej ochrany,  
 
149. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  
 016-4/260-2014, 
 
150. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  
 016-4/261-2014, 
 
151. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  
 016-4/262-2014, 
 
152. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  
 016-4/263-2014, 
 
153. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  
 016-4/264-2014, 
 
154. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  
 016-4/265-2014, 
 



155. -  Rozhodnutie o prvej zmene Rozhodnutia o rozdelení prostriedkov určených  
 financovaniu manifestácií, ktoré svojou kvalitou prispievajú k afirmácii 
 umeleckej a kultúrnej tvorby a k zachovaniu tradícií a obyčajov prostredia, 
 
 

III. NÁČELNÍK OBECNEJ  SPRÁVY 
         OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 

156. -   Pravidlá o organizácii rozpočtového účtovníctva. 
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 130. 

 Podľa článku 2 odsek 4 Zákona o právnom  zastupiteľstve  (Úradný vestník RS, č. 
55/2014)  a článku 146 odsek 4, resp. článku 34 bod 7 Štatútu Obce Báčsky (prečistený text) 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), 
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XXII.  zasadnutí, ktoré sa konalo 
28.11.2014,  v y n i e s l o 
 
 

U Z N  E  S E  N  I E 
 

O  PRÁVNOM  ZASTUPITEĽSTVE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 

  
I. VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 

 
 

Článok 1 
 

 Uznesenie  o  Právnom zastupiteľstve Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: 
uznesenie)  upravuje  pôsobnosť a postavenie, založenie, príslušnosť,  zriadenie a organizáciu  
Právneho  zastupiteľstva Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: Právne zastupiteľstvo 
obce).  

Článok 2 
 

 Právne zastupiteľstvo obce  koná práce právnej ochrany majetkových práv a záujmov 
Obce Báčsky Petrovec.  

Článok 3 
 

 Právne zastupiteľstvo obce   svoju  povinnosť  vykonáva v súlade s Ústavou, zákonom 
Štatútom Obce Báčsky Petrovec, týmto uznesením a inými  normatívnymi  právnymi aktami. 
 

Článok 4 
 

 Prostriedky pre prácu Právneho zastupiteľstva obce   sa zabezpečujú v rozpočte Obce 
Báčsky Petrovec. 
 
 Náklady zastupovania v  konaní pred súdom, orgánom správy a  iným  príslušným  
orgánom uznávajú sa Právnemu zastupiteľstvu obce  podľa  predpisov o úhrade  a úhrade trov 
pre prácu advokátov.  
 
 Uskutočnené  príjmy v zastupovaní patria k príjmom Obce Báčsky Petrovec a vnášajú 
sa do jej rozpočtu.  

Článok 5 
 

 Právne zastupiteľstvo obce   je orgán lokálnej samosprávy, ktorý  podniká  právne 
úkony a používa  právne prostriedky kvôli  uskutočneniu a ochrane majetkových práv 
a záujmov Obce Báčsky Petrovec a koná iné práce určené zákonom, Štatútom Obce Báčsky 
Petrovec a týmto uznesením.  
 
 Sídlo  Právneho zastupiteľstva obce  je v Báčskom Petrovci.  
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Článok 6  
 

 Funkciu Právneho zastupiteľstva obce koná obecný právny zástupca. 
Článok 7 

 
 Právne zastupiteľstvo obce  má pečiatku okrúhleho tvaru s nasledujúcim textom  
vypísaným v koncentrických kruhoch: 

- prvý rad: Republika Srbsko, 
- druhý rad: Autonómna pokrajina Vojvodina, 
- tretí rad: Obec Báčsky Petrovec 
- štvrtý rad:  Obecné právne zastupiteľstvo, 
- v strede pečiatky: erb Republiky Srbsko.  

 
 Text pečiatky vypisuje sa v jazyku a písme, ktoré sú v úradnom  použití v Republike 
Srbsko a Obci Báčsky Petrovec v súlade s Ústavou, zákonom  a Štatútom  Obce Báčsky 
Petrovec. 
 Priemer pečiatky je 40 mm.  
 

Článok 8 
 

 Právne zastupiteľstvo obce má svoju podaciu pečiatku pravouhlého tvaru, rozmerov 
45 x 35 mm s textom, ktorý znie: 

- prvý rad: Правобранилаштво Општине Бачки Петровац – vypísaný v srbskom 
jazyku cyrilským písmom,  

- druhý rad: Právne zastupiteľstvo Obce Báčsky Petrovec – vypísaný v slovenskom  
jazyku latinským písmom, 

- pod druhým radom:  miesto pre zápis evidenčného  protokolu, 
- posledný rad:   Бачки Петровац -  Báčsky  Petrovec.  

 
 

II.  PRÍSLUŠNOSŤ PRÁVNEHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE 
 

Článok 9 
 

 Právne zastupiteľstvo obce  zastupuje Obec Báčsky Petrovec v právnych  konaniach 
pred súdmi, správnymi a inými  príslušnými orgánmi kvôli ochrane jej majetkových práv a 
záujmov.  
 
 Právne zastupiteľstvo obce pred súdmi, orgánmi správy a inými príslušnými orgánmi 
zastupuje orgány Obce Báčsky Petrovec, organizácie  a verejné ustanovizne, služby, verejné 
podniky, ktorých financovanie sa zabezpečuje z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec a miestne 
spoločenstvá z územia Obce Báčsky Petrovec v právnych konaniach, v ktorých  tieto subjekty 
účinkujú ako stránky alebo intervenienti, o čích majetkových právach a záväzkoch sa 
rozhoduje v tom konaní.  
 

Článok 10 
 

 V prípadoch, v ktorých  to charakter sporu dovoľuje, Právne zastupiteľstvo obce pred 
začatím  sporového konania alebo iného konania podniká  potrebné opatrenia kvôli riešeniu 
sporu  dohodou.  
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 Právnická alebo fyzická osoba, ktorá má za cieľ  začať konanie proti Obci Báčsky 
Petrovec a jej orgánov  alebo právnických  osôb, ktorých majetkové práva a záujmy zastupuje  
Právne zastupiteľstvo obce, môže sa  obrátiť  na obecného právneho zástupcu s návrhom  na  
riešenie sporu dohodou.  
 
 Právne zastupiteľstvo obce pripráva dohodu kvôli  riešeniu  sporu, ktorú povoľuje 
Obecná rada Obce Báčsky Petrovec.  
 
 O podniknutých opatreniach a ich výsledku ohľadom žiadosti právnickej alebo 
fyzickej osoby z odseku 2 tohto článku, Právne zastupiteľstvo obce je povinné oboznámiť  
podávateľa žiadosti v lehote 30 dní odo dňa prijatia žiadosti.  
 

Článok 11 
 

 Právne zastupiteľstvo obce sleduje a skúma právne otázky  podstatné pre prácu 
orgánov a právnických  osôb, ktoré zastupuje, najmä z oblasti ich príslušnosti, tiež otázky 
v súvislosti  s uplatnením zákona a podzákonných aktov, ktoré sú alebo môžu byť významné 
pre podnikanie  akéhokoľvek  právneho úkonu  orgánov a právnických osôb, ktoré zastupuje, 
najmä kvôli znemožneniu škodlivých majetkovo-právnych a spoločensko-negatívnych 
následkov pre právnické osoby, ktoré zastupuje.  
 
 Právne zastupiteľstvo obce  poskytuje právnickým osobám, ktorých majetkové práva 
a záujmy zastupuje na ich žiadosť, právne mienky v súvislosti s uzavretím majetkovo-
právnych zmlúv a právne mienky o iných majetkovo-právnych otázkach.  
 
 Mienku z odseku 1 tohto článku Právne zastupiteľstvo obce je povinné doručiť 
v lehote 30 dní odo dňa prijatia žiadosti. 
 
 V prípade, že  treba poskytnúť právnu mienku, resp. podniknúť  úkon v lehote kratšej 
ako je lehota z odseku 2 tohto článku, orgán,  ktorý sa obrátil na  Právne zastupiteľstvo obce 
je povinný zdôrazniť to zvlášť a odôvodniť v písomnej žiadosti s vyznačením, že sa žiadosť  
zasiela ako priorita, s presne vyznačenou lehotou pre konanie, ktorá nemôže byť kratšia než 
osem dní, resp.  tri dni, keď ide o žiadosť predsedu Obce Báčsky Petrovec a Obecnej rady 
Obce Báčsky Petrovec. 
 
 Právne zastupiteľstvo obce poskytuje aj právne  rady všetkým orgánom Obce Báčsky 
Petrovec ako aj iným  subjektom, ktoré zastupuje.  
 

Článok 12 
 

 Právne  zastupiteľstvo obce je oprávnené začať, resp. podať iniciatívu pre začatie 
konania  pred súdom alebo iným príslušným orgánom ohľadom  otázok zo svojej príslušnosti. 
 
 Keď zhodnotí, že sa príkazom alebo žiadosťou subjektu, ktorého zastupuje, porušuje 
Ústava, zákon alebo ohrozujú majetkové práva a záujmy Obce Báčsky Petrovec, Právne 
zastupiteľstvo obce o tom ihneď a najneskoršie v lehote  troch dní odo dňa  prijatia  príkazu 
alebo žiadosti, písomne  oboznámi  príkazcu, resp. podávateľa žiadosti s odôvodnením pre 
odmietnutie konania.  
 
 Ak  zastúpený subjekt aj po  oboznámení z odseku 2 tohto článku  zotrvá pri  
vydanom príkaze alebo podanej žiadosti,  Právne zastupiteľstvo obce bude konať po tom 
príkaze alebo žiadosti.  
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 Obecný právny zástupca nemôže  trpieť  škodlivé následky, ak koná v súlade 
s ustanoveniami odseku 1 až 3 tohto článku.  
 

Článok 13 
 
 Orgány Obce Báčsky Petrovec a právnické osoby, ktoré  zastupuje  Právne 
zastupiteľstvo obce , sú povinné na jeho žiadosť  doručiť všetky potrebné spisy a oznámenia, 
resp. poskytnúť údaje a vysvetlenia pre podnikanie úkonov, pre ktoré je Právne zastupiteľstvo 
obce  príslušné.  
 
 Keď Právne zastupiteľstvo obce  zaväzuje zákonná lehota  pre konanie, orgány 
a organizácie z odseku 1 tohto článku sú povinné údaje a oznámenia neodkladne doručiť, 
resp. údaje a vysvetlenia poskytnúť priamo.  
  
 Ak v dôsledku  nekonania, resp. nevčasného konania orgánov a organizácií z odsekov 
1 a 2 tohto článku vznikne škoda pre Obec Báčsky Petrovec alebo iné subjekty, ktoré  
zastupuje, Právne zastupiteľstvo obce o tom informuje Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec 
a od zodpovednej osoby v tom orgáne alebo organizácii bude sa dožadovať náhrady za 
spôsobenú škodu.  

Článok 14 
 

 Obecný právny zástupca môže  zveriť právnemu zastupiteľstvu inej jednotky lokálnej 
samosprávy podnikanie  určitých úkonov v konaní pred súdom, orgánom správy alebo iným 
príslušným orgánom.  
 
 Osoby z odseku 1 tohto článku  konajú v hraniciach daného písomného 
splnomocnenia. 
 
 Pomocník a praktikant v Právnom zastupiteľstve obce môžu  podnikať úkony 
zastupovania v konaní pred súdom, orgánom správy alebo iným príslušným orgánom, 
v hraniciach oprávnenia obecného právneho zástupcu. 

 
Článok 15 

 
 Právne zastupiteľstvo obce môže konať  jednotlivé práce a úkony v konaní pred 
súdom, ktoré mu zverí Štátne právne zastupiteľstvo Republiky  Srbsko. 
 

Článok 16 
 

 Určité ustanovenia o pôsobnosti práce  Štátneho právneho  zastupiteľstva zo Zákona 
o právnom zastupiteľstve úmerne sa uplatňujú aj v práci Právneho zastupiteľstva obce 
(podnikanie určitých  opatrení  kvôli riešeniu sporov dohodou, poskytovanie právnych 
mienok o predbežných právnych úkonoch, ktoré uzavierajú subjekty, ktoré zastupuje, 
poskytovanie právnej pomoci, poskytovanie odbornej pomoci alebo preberanie zastupovania 
na žiadosť iného právneho zastupiteľstva).  
 

Článok 17 
 

 Právne zastupiteľstvo obce najneskoršie do  31. marca bežného roku podáva 
Zhromaždeniu obce správu o práci za predošlý rok.  
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Článok 18 
 

 Obecné právne zastupiteľstvo obce doručuje správu o konaniach v jednotlivých 
predmetoch predsedovi Obce Báčsky Petrovec, Obecnej rade Obce Báčsky Petrovec 
a subjektom, ktoré zastupuje, na ich žiadosť.  

 
III.   ZRIADENIE  PRÁVNEHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE 

 
Článok 19 

 
 Práce z  príslušnosti   Právneho  zastupiteľstva   obce  koná  obecný  právny  zástupca.  
 V Právnom zastupiteľstve obce môžu pracovať pomocník a praktikant (v súlade 
s potrebami a finančnými možnosťami Obce Báčsky Petrovec).  
 
 Administratívne, účtovnícke, informačné a iné  sprievodné práce podstatné pre Právne 
zastupiteľstvo obce  vykonávajú zodpovedajúci úradníci  a zamestnanci  Obecnej správy  
Obce Báčsky Petrovec.  
 
 Náčelník Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec je zodpovedný za náležité  
vykonávanie prác z odseku 3 tohto článku.  
 
 V prípade  nesvedomitého a nepresného vykonávania prác z odseku 3 tohto článku, 
obecný právny zástupca o tom informuje predsedu  Obce Báčsky Petrovec, Obecnú radu 
Obce Báčsky Petrovec a Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec.  
 
 Obecný  právny  zástupca je zodpovedný za svoju prácu a prácu  Právneho 
zastupiteľstva obce Zhromaždeniu obce Báčsky Petrovec. 
 

Článok 20 
 

 Pomocník v Právnom zastupiteľstve obce  môže  pomáhať  obecnému právnemu  
zástupcovi vo vykonávaní prác z pôsobnosti  Právneho zastupiteľstva obce, vypracovať  
podania  a akty Právneho zastupiteľstva obce, podnikať  zastupovacie činnosti  na 
pojednávaniach pred súdom,  orgánom správy alebo iným  príslušným orgánom  a konať iné  
práce stanovené zákonom. 
 
 Práce  praktikanta v Právnom zastupiteľstve obce môže  konať osoba, ktorá skončila 
právnickú fakultu a spĺňa všeobecné podmienky pre prácu  v štátnych orgánoch. Praktikant 
môže byť  v pracovnom pomere tri  roky.  
 
 Diplomovaný právnik môže byť  prijatý na zdokonalenie v Právnom zastupiteľstve 
obce kvôli  získaniu pracovnej skúsenosti a  podmienok pre skladanie súdnej skúšky 
(volontér).  

Článok 21 
 

 Obecný právny zástupca môže  zamestnancovi v subjektoch z článku 9 odsek 2 tohto 
uznesenia zveriť podnikanie určitých  úkonov v konaniach pred súdom, orgánom správy 
alebo iným príslušným orgánom.  
 
 Osoba, ktorej sa  zveruje  zastupovanie  v zmysle odseku 1 tohto článku, musí byť 
diplomovaný právnik so zloženou súdnou skúškou.  
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 Štátny právny zástupca a zástupca štátneho právneho zástupcu môžu zveriť Právnemu 
zastupiteľstvu obce podnikanie určitých úkonov v konaniach pred súdom, orgánom správy 
alebo iným príslušným orgánom.  
 Osoby z odsekov 1 a 3 tohto článku  konajú v hraniciach daného písomného 
splnomocnenia. 

Článok 22 
 

 Pomocník a praktikant v Právnom zastupiteľstve obce môžu podnikať úkony 
zastupovania v konaniach pred súdom, orgánom správy alebo iným príslušným orgánom, 
v hraniciach písomného oprávnenia obecného právneho zástupcu.  
 

Článok 23 
 

 Obecný právny zástupca vedie prácu Právneho zastupiteľstva obce a je zodpovedný za 
riadnu a načas vykonanú prácu Právneho zastupiteľstva obce.  
 

Článok 24 
 

 Dozor nad prácou Právneho zastupiteľstva obce koná Zhromaždenie obce Báčsky 
Petrovec prostredníctvom  Komisie pre predpisy, podania a sťažnosti a odovzdanie 
a prevzatie  funkcie a úradných aktov (rozšírenej o troch právnikov, ktorí  pracujú v Obecnej 
správe Obce Báčsky Petrovec) z úradnej povinnosti, na návrh subjektov z článku 9 odsek 2 
tohto  uznesenia alebo na  iniciatívu stránok a účastníkov konania.  
 
 Pri vykonávaní dozoru členovia Komisie pre predpisy, podania a sťažnosti 
a odovzdanie a prevzatie  funkcie a úradných aktov z odseku 1 tohto článku môžu  
nahliadnuť  do predmetov, evidencie a spisov Právneho zastupiteľstva obce a žiadať  si 
potrebné údaje.  
 
 Pri vykonávaní dozoru členovia Komisie pre predpisy, podania a sťažnosti 
a odovzdanie a prevzatie  funkcie a úradných aktov môžu navrhnúť Zhromaždeniu obce 
Báčsky Petrovec  vyniesť opatrenia na odstránenie nedostatkov v práci Právneho 
zastupiteľstva obce,  navrhnúť lehotu  pre postupovanie podľa opatrení a tiež navrhnúť 
začatie disciplinárneho alebo iného konania.  
 

IV.   POSTAVENIE OBECNÉHO PRÁVNEHO ZÁSTUPCU 
 

Článok 25 
 

 Pri organizácii a práci  Právneho zastupiteľstva obce úmerne sa uplatňujú ustanovenia 
republikového Zákona o právnom zastupiteľstve.  
 
 Pre zamestnancov v Právnom zastupiteľstve obce úmerne sa uplatňujú ustanovenia 
Zákona o pracovných pomeroch v štátnych orgánoch.  
 

V. USTANOVENIE OBECNÉHO  PRÁVNEHO ZÁSTUPCU 
 

Článok 26 
 

 Obecného právneho zástupcu na návrh Obecnej rady ustanovuje  Zhromaždenie obce 
Báčsky Petrovec  na  obdobie piatich rokov. Tá istá osoba môže byť znovu ustanovená do  
funkcie obecného právneho zástupcu. 
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Článok 27 
 

 Za obecného právneho zástupcu môže byť  ustanovený štátny občan Republiky 
Srbsko, ktorý spĺňa všeobecné podmienky pre prácu v štátnych orgánoch, ktorý skončil 
právnickú  fakultu, zložil  súdnu skúšku a dôveryhodný je funkcie právneho zástupcu.  
 
 Vedľa všeobecných podmienok z odseku 1 tohto článku za obecného právneho 
zástupcu môže byť ustanovená osoba, ktorá má skúsenosť v právnom odbore po zloženej 
súdnej skúške, a to v trvaní piatich rokov, so znalosťou slovenského jazyka.  
 
 

VI. PRECHODNÉ  A  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 

Článok 28 
 

 Dňom uplatnenia tohto uznesenia Obecné verejné právne zastupiteľstvo Obce Báčsky 
Petrovec pokračuje v práci ako Právne zastupiteľstvo Obce Báčsky Petrovec, v súlade 
s týmto uznesením.  
 
 Ustanovenie obecného  právneho  zástupcu vykoná sa najneskoršie po uplynutí 
štvorročného mandátu, na ktorý  bol ustanovený  doterajší  verejný právny zástupca Obce 
Báčsky Petrovec (záverečne s 05.06.2015), resp. jeho odchodom do starobného dôchodku.  
 

Článok 29 
 

 Uplatnením tohto uznesenia stráca platnosť Uznesenie o Obecnom verejnom  
právnom  zastupiteľstve (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec vestník Obce Báčsky 
Petrovec, č. 8/1992).  

Článok 30 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-92/2014-02 
Dňa:   28. 11. 2014 
Báčsky Petrovec 
                               P R E D S E D A  

     ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                      Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r. 
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  131. 

 Podľa   článku  34 bod 7 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (prečistený text) (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014) Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom 
XXII. zasadnutí, ktoré sa konalo 28.11.2014,  v y n i e s l o  
 
 

U Z N  E  S E  N  I E 
 

O ZRUŠENÍ UZNESENIA O ZAČATÍ POSTUPU SCUDZENIA   
NEHNUTEĽNOSTI Z VEREJNÉHO VLASTNÍCTVA  

OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 

Článok 1 
 

 Týmto uznesením  ruší sa Uznesenie  o začatí  postupu scudzenia nehnuteľnosti 
z verejného vlastníctva  Obce  Báčsky  Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, 
číslo 7/2014) v dôsledku vzájomných neregulovaných formálno-právnych vzťahov medzi  
prenajímateľom a nájomcom  na  predmetnej nehnuteľnosti - byte, ktorý  sa nachádza 
v Maglići,  na Ulici Radivoja Ćirpanova číslo 30, vybudovaný na parcele číslo 1015, 
zapísaný do listu vlastníctva číslo 13 k.o. Maglić.  
 
 

Článok 2 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011- 93/2014-02 
Dňa:   28. 11. 2014 
Báčsky Petrovec 
                               P R E D S E D A  

     ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                      Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r. 
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  132.   

 
  Podľa článku 34 bod 7 Štatútu  Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec na svojom XXII. zasadnutí, ktoré 
sa konalo 28. 11. 2014,   v y n i e s l o  
 
 

U  Z  N  E  S  E  N  I  E  
 

O NOVELIZÁCII  UZNESENIA O CENE  OBCE  A INÝCH  VEREJNÝCH 
UZNANIACH OBCE  BÁČSKY PETROVEC 

 
 

Článok 1 
 
 
 Týmto uznesením koná sa novelizácia Uznesenia o Cene obce a iných verejných 
uznaniach  Obce Báčsky Petrovec (prečistený text), ktoré je  uverejnené v  Úradnom vestníku 
Obce Báčsky Petrovec, č. 10/2013, (v ďalšom texte: uznesenie). 
 
 

Článok 2 
 
 

 Článok  7  uznesenia  sa mení a znie: 
 
 „Článok  7 c: 
 
 Jednotlivcom sa  vedľa plakety a diplomu z článku  6 tohto uznesenia  udeľuje  
aj peňažná suma vo výške jedného priemerného zárobku  vyplateného  v Republike 
Srbsko a podľa posledného údaju, uverejneného v Úradnom vestníku Republiky 
Srbsko.“ 
 

Článok 3 
 
 

 Článok 14 c uznesenia sa mení a znie: 
 
 „Článok 14 c: 
 
 Odmena za športové uznanie pozostáva z plakety a osobitného diplomu, ktorý 
znie na meno športovca jednotlivca - športového  robotníka, resp.  športového kolektívu, 
ktorému sa udeľuje športové uznanie. 
 
 Prihliadajúc na oblasť športu – športové aktivity, na návrh  komisie z článku 5 
tohto uznesenia, Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec ustaľuje  aj výšku  peňažnej 
sumy, ktorá sa udeľuje  s plaketou a diplomom z odseku 1 tohto článku.“ 
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Článok 4 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011- 94/2014-02 
Dňa:   28. 11. 2014 
Báčsky Petrovec 
                               P R E D S E D A  

     ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                      Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r. 
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  133. 
 

Podľa článku 45 odsek 1 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (prečistený text)  (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  1/2014) a v súlade s článkom 3 Uznesenia o štvrtej 
novelizácii Uznesenia o miestnych spoločenstvách na území Obce Báčsky Petrovec (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 7/2014), Komisia   pre predpisy, podania a sťažnosti 
a odovzdanie a prevzatie funkcie a úradných aktov Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na 
svojom IV. zasadnutí, ktoré sa konala 24.10.2014  ustálila  prečistený text Uznesenia 
o miestnych spoločenstvách na území Obce Báčsky Petrovec. 

Prečistený text Uznesenia o miestnych spoločenstvách na území Obce Báčsky 
Petrovec zahŕňa: Uznesenie o novelizácii Uznesenia o miestnych spoločenstvách na území 
Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 3/2009), Uznesenie 
o druhej  novelizácii Uznesenia o miestnych spoločenstvách na území Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 7/2009), Uznesenie o tretej novelizácii Uznesenia 
o miestnych spoločenstvách na území Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, č. 14/2013) a Uznesenie o štvrtej novelizácii Uznesenia o miestnych 
spoločenstvách na území Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
7/2014). 

 
              PREDSEDNÍČKA KOMISIE 
                      Milota Tótová, v.r. 

 
 
 

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

OBCE BÁČSKY PETROVEC 
(prečistený text) 

 
 

 I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

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

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

 
Článok 3 

 
 Miestne  spoločenstvá sú záujmové, nestranícke spoločenstvá občanov a ich združení.  
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Článok 4 
 
 Za účelom uspokojovania potrieb a záujmov občanov v osadách obce utvorené sú:  

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

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

 
 
 II.  VZNIK, ZÁNIK A  ZMENA ÚZEMIA MIESTNYCH          
       SPOLOČENSTIEV 
 

Článok 5 
 

 Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: Zhromaždenie obce) 
rozhoduje, s predbežne zadováženou mienkou občanov, o vzniku nových miestnych 
spoločenstiev, územia, pre ktoré vzniká nové miestne spoločenstvo a zániku miestnych 
spoločenstiev na území obce.  
 Mienka občanov z predošlého odseku sa získava prostredníctvom ich priameho 
vyjadrovania sa o území, na ktoré sa návrh vzťahuje. 
 O otázkach z odseku 1 tohto článku Zhromaždenie obce rozhoduje väčšinou hlasov 
z celkového počtu výborníkov.  
 

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

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

Článok 8 
 

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

Článok 9 
 

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

Článok 10 
 

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

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

 
Článok 12 

 
 V miestnom spoločenstve občania priamo alebo prostredníctvom orgánov miestneho 
spoločenstva:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 IV.  PROSTRIEDKY PRE PRÁCU MIESTNEHO SPOLOČENSTVA 
 

Článok 16 
 
 Prostriedky pre prácu miestneho spoločenstva sa zabezpečujú z:  

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

prenajímanie podnikateľských priestorov a pod.).  
 
 Prostriedky, ktoré obec prenáša miestnemu spoločenstvu, zabezpečujú sa v rozpočte 
obce, osobitne pre každé miestne spoločenstvo podľa účelov: 
     1.   prostriedky pre prácu a bežné hospodárenie orgánov miestneho spoločenstva, 

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

v ktorom účinkujú občania. 
 

Článok 17 
 
 Miestne spoločenstvo používa prostriedky pre prácu v súlade so svojím finančným 
plánom, na ktorý súhlas poskytuje Zhromaždenie obce.  
 Konečné vyúčtovanie všetkých prostriedkov miestneho spoločenstva koná sa 
záverečným účtom, v súlade so zákonom.  
 

Článok 18 
 

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

Článok 19 
 
 Rada miestneho spoločenstva je záväzná Zhromaždeniu obce raz ročne, najneskoršie 
do 31. marca za predošlý rok podať správu o svojej práci a finančnom hospodárení.  



       Strana 15 z 56       04. decembra 2014      ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČSKY  PETROVEC    Číslo  8 
 

 Na žiadosť  Zhromaždenia obce správa o práci a finančnom hospodárení miestneho 
spoločenstva sa môže podávať aj častejšie.  
 
 
 V.  ORGANIZOVANIE A ROZHODOVANIE V MIESTNOM  
       SPOLOČENSTVE 
 

Článok 20 
 

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

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

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

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

Článok 23 
 

 Právo navrhovať kandidátov na členov rady miestneho spoločenstva majú občania 
z územia miestneho spoločenstva s volebným právom  na tom území.  
 Každý občan môže podporiť návrh iba na jedného kandidáta. 
 Navrhovaním kandidáta na člena rady miestneho spoločenstva koná sa na tlačive 
predpísanom zo strany komisie.  
 Každého kandidáta na člena rady miestneho spoločenstva svojimi podpismi musia 
podporiť najmenej 20 občania.    
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Článok 24 
 
 Návrhy kandidátov do rady miestneho spoločenstva doručujú sa komisii z článku 22 
tohto uznesenia a musia obsahovať tieto údaje:  

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

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

Článok 25 
 
 Komisia je povinná najneskoršie v lehote 5 dní po vypršaní lehoty na navrhovanie 
kandidátov zostaviť a ustáliť kandidátnu listinu na voľbu členov rady miestneho 
spoločenstva, kde vnesie všetkých kandidátov, ktorí sú navrhnutí v súlade s ustanoveniami 
tohto uznesenia 
 Poradie kandidátov na listine určuje sa podľa azbukového poradia priezvisk a mien.  
 Volebná komisia má záväzok verejne prezentovať kandidátnu listinu na oznamovacej 
tabuli miestneho spoločenstva najneskoršie v nasledujúci deň po jej ustálení a najneskoršie 10 
dní pred dňom konania volieb.  
 

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

Článok 26 a. 
 
 Ustanovujúce zasadnutie rady miestneho spoločenstva zvoláva predseda rady 
miestneho spoločenstva z predošlého zloženia v lehote 15 dní odo dňa  uverejnenia 
výsledkov volieb nových členov rady miestneho spoločenstva. 
 

Článok 27 
 
 Rada miestneho spoločenstva má predsedu a zástupcu predsedu, ktorí sa volia z radov 
členov rady na obdobie, na ktoré sa  rada volí.  
 V závislosti od veľkosti miestneho spoločenstva, rada miestneho spoločenstva môže 
zvoliť dvoch zástupcov predsedu za účelom  efektívnejšej a kvalitnejšej  práce miestneho 
spoločenstva.  
 Za predsedu a zástupcu predsedu rady miestneho spoločenstva zvolení sú členovia  
rady, ktorí  získali najväčší počet hlasov. 
 Predseda  rady miestneho spoločenstva zatupuje radu a miestne spoločenstvo, 
organizuje prácu  rady, zvoláva a predsedá  jeho zasadnutiam, stará sa o verejnosť práce, 
podpisuje akty, ktoré  vynáša  rada,  je príkazca na realizáciu finančného plánu miestneho 
spoločenstva a koná iné práce, ktorými ho rada poverí.  
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 Zástupca predsedu zastupuje predsedu rady  počas jeho  neprítomnosti alebo  
znemožnenia, resp. vykonáva úlohy z príslušnosti  predsedu rady, ktorými ho poverí. 
 

Článok 28 
 
 Rada miestneho spoločenstva: 

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

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

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

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

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

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

obce, keď ide o otázky v spoločnom záujme; 
13. utvára stále alebo občasné pracovné telesá – komisie a zmierovacie rady s cieľom  

pripraviť, posudzovať a riešiť otázky z príslušnosti miestneho spoločenstva 
a vymenúva ich členov; 

14. zabezpečuje podmienky pre vykonávanie povinností výborníkov Zhromaždenia obce; 
15. spolupracuje so združeniami občanov a mimovládnymi organizáciami, keď ide 

o otázky v záujme občanov miestneho spoločenstva; 
16.  stará sa o realizáciu uznesení a iných aktov Zhromaždenia obce, ktoré sa vzťahujú na 

miestne  spoločenstvá a podáva správu Zhromaždeniu obce o stave a problémoch vo 
vykonávaní poverených úloh obce; 

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

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

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

miestneho spoločenstva.  
Článok 29 

 
 Členstvo  v rade miestneho spoločenstva zaniká:  

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

miestneho spoločenstva; 
3. vynesením uznesenia o predčasných voľbách; 
4. v dôsledku bezpodmienečného odsúdenia na trest väzenia; 
5. v dôsledku úplnej alebo čiastočnej straty spôsobilosti na právne úkony; 
6. v dôsledku  zániku štátneho občianstva Republiky Srbsko; 
7. zmeny bydliska mimo územia miestneho spoločenstva; 
8. v prípade úmrtia.  
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Článok 30 
 
 V prípadoch, keď členovi rady miestneho spoločenstva zanikne mandát pred dobou, 
na ktorú bol zvolený a na základe článku 29 tohto uznesenia (vyjmúc prípadu z bodu 3 
rovnakého článku), mandát člena v rade miestneho spoločenstva udeľuje sa ďalšiemu 
kandidátovi z kandidátnej listiny, ktorý na uskutočnených voľbách členov rady miestneho 
spoločenstva získal najväčší počet hlasov.  
 

Článok 30a 
 
 Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec môže vyniesť uznesenie o rozpustení rady 
miestneho spoločenstva pred dobou, na ktorú bola rada zvolená, v nasledujúcich prípadoch: 

1. ak rada miestneho spoločenstva nevykonáva práce určené týmto uznesením, resp. 
štatútom miestneho spoločenstva dlhšie než tri mesiace; 

2. ak sa v miestnom spoločenstve nekonajú voľby členov rady miestneho spoločenstva 
na základe uznesenia predsedu Zhromaždenia obce o vypísaní volieb na členov rady 
miestneho spoločenstva; 

3. ak sa po uskutočnených voľbách na členov rady miestneho spoločenstva 
nekonštituuje rada miestneho spoločenstva v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
uverejnenia výsledkov volieb v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec; 

4. ak v lehote, určenej týmto uznesením, rada miestneho spoločenstiev nezladí štatút 
miestneho spoločenstva s ustanoveniami tohto uznesenia; 

5. ak v lehote, určenej týmto uznesením, rada miestneho spoločenstva neinformuje 
iniciatívny výbor pre uskutočnenie občianskej iniciatívy o neprijatí návrhu, 
obsiahnutého v občianskej iniciatíve. 

  
Článok 30b 

 
 Obecná rada Obce Báčsky Petrovec v prípadoch uvedených v článku 30a tohto 
uznesenia vymenuje dočasnú radu miestneho spoločenstva, ktorú tvoria predseda a dvaja 
členovia. 
 Dočasná rada miestneho spoločenstva koná bežné a neodkladné práce z príslušnosti 
miestneho spoločenstva a rady miestneho spoločenstva. 
 

Článok 30c 
 
 Predseda Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec v lehote jedného mesiaca odo dňa 
rozpustenia rady miestneho spoločenstva vynesie uznesenie o vypísaní nových volieb na 
členov rady miestneho spoločenstva. 
 

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

Článok 32 
 

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

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

Článok 34 
 
 

 Zhromaždenie občanov sa zvoláva pre osadu alebo časť osady  (vidiek, ulica...). 
 Návrh na zvolávanie zhromaždenia občanov môže podať najmenej 50 občanov 
miestneho spoločenstva, resp. výborník  Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. 
 Zhromaždenie občanov zvoláva predseda rady miestneho spoločenstva na základe 
uznesenia tohto orgánu o zvolávaní zhromaždenia a ustaľovaní otázok, ktoré sa na  
zhromaždení budú posudzovať.  
 Zhromaždenie občanov posudzuje a dáva návrhy o otázkach z príslušnosti miestneho 
spoločenstva. 
 

Článok 34a 
 
 Zhromaždenie občanov môže zvolať aj predseda obce, predseda Zhromaždenia obce, 
najmenej 50 občanov s bydliskom na území, pre ktoré sa zhromaždenie občanov zvoláva 
a najmenej ¼ výborníkov Zhromaždenia obce, o otázkach zo základnej pôsobnosti orgánov 
obce.  
 Návrh na zvolávanie zhromaždenia občanov môže podať aj orgán obce, príslušný pre 
rozhodovanie o otázke, ktorá sa posudzuje na zhromaždení. 
 
 

Článok 34b 
 
 Zhromaždenie občanov sa zvoláva najmenej 8 dní pred dňom jeho konania. 
 
 

Článok 35 
 
 Zhromaždenie občanov verejným hlasovaním, väčšinou hlasov prítomných plnoletých 
občanov, ktorí majú bydlisko na území, pre ktoré je zhromaždenie zvolané a občania, ktorí 
majú majetok na tom území, schvaľuje žiadosti a návrhy a zasiela ich rade miestneho 
spoločenstva, jednotlivým orgánom alebo službám obce. 
 Rada miestneho spoločenstva, orgány a služby obce sú povinné v lehote 60 dní odo 
dňa uskutočnenia zhromaždenia občanov posúdiť žiadosti a  návrhy občanov, zaujať 
stanoviská o nich, resp. vyniesť zodpovedajúce uznesenie alebo opatrenie a o tom informovať 
občanov. 
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Článok 36 
 
 Zvolávanie, spôsob práce a uskutočnenie zhromaždenia, vynesenie uznesenia 
a ustálenie stanovísk na zhromaždeniach, upravuje sa štatútom miestneho spoločenstva 
a v súlade so štatútom obce a osobitným uznesením Zhromaždenia obce.  
 
 
 R e f e r e n d u m  
 

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

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

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

Článok 40 
 

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

Článok 41 
 

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

 
Článok 42 

 
 Občania, ktorí majú volebné právo a bydlisko na území miestneho spoločenstva majú 
právo prostredníctvom občianskej iniciatívy navrhovať rade miestneho spoločenstva 
vynesenie aktov, ktorými sa reguluje otázka pôsobnosti miestneho spoločenstva.  
 Aby sa pohla občianska iniciatíva o otázkach z pôsobnosti miestneho spoločenstva, 
malo by ju podpísať najmenej 10 % voličov z územia miestneho spoločenstva, na ktorom sa 
iniciatíva pohýna.  
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 Ak rada miestneho spoločenstva neschváli návrh obsiahnutý v občianskej iniciatíve, je 
povinná o tom oboznámiť iniciatívny výbor pre uskutočnenie občianskej iniciatívy v lehote 
60 dní odo dňa vynesenia uznesenia o jeho  neschvaľovaní.  
 
 
 VI.    VYKONANIE  ODBORNÝCH, ADMINISTRATÍVNO-         
                     TECHNICKÝCH A FINANČNÝCH PRÁC PRE POTREBY  
                     MIESTNEHO  SPOLOČENSTVA 
 

Článok 43 
 
 Odborné, administratívno-technické, finančné a iné práce miestne spoločenstvo koná 
prostredníctvom svojich služieb alebo poverením týchto prác inej organizácii alebo orgánu. 
 O potrebe a spôsobe vykonávaní týchto prác a o počte vykonávateľov rozhoduje rada 
miestneho spoločenstva v rámci disponovateľných prostriedkov potrebných pre realizáciu 
prác miestneho spoločenstva.  
 Aktom o systematizácii prác a pracovných úloh rada miestneho spoločenstva určuje 
práce, počet vykonávateľov a podmienky, ktoré musia spĺňať pre vykonávanie prác z odseku 
1 tohto článku, pričom súhlas na počet vykonávateľov, ktorí vykonávajú práce z príslušnosti 
obce, ako i úhradu pre vykonávanie tých prác poskytuje Obecná rada obce.  
 Práva, záväzky a zodpovednosti robotníci služby miestneho spoločenstva uskutočňujú 
v súlade so Zákonom o práci. 
 Prácu miestneho spoločenstva vedie tajomník miestneho spoločenstva, ktorého volí 
Rada miestneho spoločenstva na neurčitú dobu a na základe vypísaného verejného oznamu.  
 O právach, záväzkoch a zodpovednostiach zamestnaných v službe miestneho 
spoločenstva v prvom stupni rozhoduje tajomník miestneho spoločenstva a v druhom rada 
miestneho spoločenstva.  
 

Článok 44 
 

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

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

 
Článok 46 

 
 Už utvorené miestne spoločenstvá a rady miestnych spoločenstiev, zvolené v súlade 
s predpismi, ktoré boli platné po nadobudnutie platnosti tohto uznesenia, pokračujú s prácou 
podľa ustanovení štatútu obce, týmto uznesením a jestvujúcimi aktami miestneho 
spoločenstva.  
 Ak sú ustanovenia jednotlivých aktov miestneho spoločenstva v rozpore so štatútom 
obce, resp. týmto uznesením, budú sa uplatňovať ustanovenia štatútu obce, resp. tohto 
uznesenia.  
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Článok 47 
 
 Rady miestnych spoločenstiev sú povinné zladiť štatúty miestnych spoločenstiev 
s ustanoveniami tohto uznesenia, najneskoršie v lehote 60 dní odo dňa jeho uplatnenia. 
 

Článok 48 
 

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

Článok 49 
 

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

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-84/2014-02 
Dňa:  26.09.2014                                     P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                             Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r. 
 
 

 
Samostatný článok 

Uznesenia o novelizácii Uznesenia o miestnych spoločenstvách  
na území Obce Báčsky Petrovec 

 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  3/2009) 
 

Článok 8 
 

 V článku 47 uznesenia  lehote 60 dní určená pre zlaďovanie štatútov miestnych 
spoločenstiev s uznesením, predlžuje sa  o dodatočnú lehotu v trvaní 45 dní odo dňa 
nadobudnutia platnosti Uznesenie o novelizácii Uznesenia  o miestnych spoločenstvách na 
území Obce Báčsky Petrovec. 
 

Článok 9 
 

 Toto uznesenie nadobúda platnosť ôsmym dňom po uverejnení v Úradnom vestníku 
Obce Báčsky Petrovec.  
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Samostatný článok 
Uznesenia o druhej  novelizácii Uznesenia o miestnych spoločenstvách  

na území Obce Báčsky Petrovec 
 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  7/2009) 

 
 

Článok 3 
 

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

 
Samostatný článok 

Uznesenia o tretej  novelizácii Uznesenia o miestnych spoločenstvách  
na území Obce Báčsky Petrovec 

 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  14/2013) 
 

Článok 3 
 

 Rady  miestnych spoločenstiev majú záväzok zladiť  ustanovenia štatútov svojich 
miestnych spoločenstiev  s týmto uznesením v lehote 60 dní odo dňa uplatnenia tohto 
uznesenia. 
 

Článok 4 
 

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

 
 

 
Samostatný článok 

Uznesenia o štvrtej novelizácii Uznesenia o miestnych spoločenstvách  
na území Obce Báčsky Petrovec 

 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  7/2014) 
 
 

Článok 3 
 

 Po uplatnení tohto uznesenia,  Komisia pre predpisy,  podania a sťažnosti 
a odovzdanie a prevzatie funkcie a úradných aktov, v súlade so svojimi kompetenciami,  
ustáli prečistený text uznesenia.  
 

Článok 4 
 

 Toto uznesenia nadobúda platnosť ôsmym dňom  po uverejnení v Úradnom vestníku 
Obce Báčsky Petrovec.  
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 134. 
     
 V súlade s článkom 60 odsek 1 bod 1  Zákona o verejných  podnikoch (Úradný 
vestník  RS, č.  119/2012), článku 28  alinea 7  Uznesenia o založení Verejného podniku 
Direkcija  za  izgradnju  Bački  Petrovac,  Báčsky Petrovec (Úradný vestník  Obce Báčsky 
Petrovec, č. 4/2014 a 7/2014)  a článku  34 bod 10  Štatútu  Obce  Báčsky Petrovec (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec na svojom  
XXII. zasadnutí, ktoré  sa  konalo dňa 28. 11. 2014, v y n i e s l o  
 
 

R  O Z  H  O D  N  U T  I  E  
 

O POSKYTNUTÍ   SÚHLASU   
K UZNESENIU O  I. NOVELIZÁCII  ŠTATÚTU VEREJNÉHO 

PODNIKU  DIREKCIJA  ZA  IZGRADNJU  BAČKI PETROVAC,   
BÁČSKY  PETROVEC   

 
 

I. 
 
 
 P o s  k  y t u  j e   s a   s ú h l a s   k  Uzneseniu  o  I. novelizácii Štatútu   Verejného 
podniku Direkcija za  izgradnju  Bački Petrovac,  Báčsky Petrovec,  ktorý  schválila  Dozorná  
rada Verejného podniku Direkcija za  izgradnju  Bački Petrovac, Báčsky Petrovec  na 
zasadnutí, ktoré sa konalo  dňa  27.10.2014. 
 
  

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

Republika Srbsko 
Autonómna  pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 
 
Číslo:  011-100/2014-02 
Dňa:  28.11.2014 
Báčsky Petrovec 
                P R E D S E D A  
                   ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                                   Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r. 
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  135. 
 
  Podľa článku  34 odsek 2 Zákona o kultúre (Úradný vestník Republiky Srbsko, čísla 
72/2009), článku 10 Uznesenia o novelizácii Uznesenia o rozšírenia činnosti a zmene názvu 
a orgánov Domu kultúry Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, 4/2012) 
a článku 34 bod 10 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník obce Báčsky Petrovec, č. 
1/2014), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XXII. zasadnutí, ktoré sa konalo 
28.11.2014,  v y n i e s l o  
 

R  O Z  H O D  N  U T  I E 
 

O ODVOLANÍ  ÚRADUJÚCEJ  RIADITEĽKY SLOVENSKÉHO  
VOJVODINSKÉHO DIVADLA V BÁČSKOM  PETROVCI 

 
 

I. 
 

 VIERA  KRSTOVSKÁ, master učiteľka  z   Báčskeho  Petrovca,  Ulica   
hontianska číslo 16,  o d v o l á v a   s a  z  funkcie  úradujúcej  riaditeľky  Slovenského 
vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci záverečne s  28.11.2014, do ktorej bola 
vymenovaná Rozhodnutím Zhromaždenia  obce Báčsky Petrovec, č. 011-19/2014-02 
z 09.05.2014  (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 4/2014) a v dôsledku uplynutia 
mandátu, na ktorý bola vymenovaná.  

II. 
 
 Odovzdanie a prevzatie funkcie medzi doterajšou úradujúcou  riaditeľkou 
Slovenského vojvodinského divadla a novovymenovaným úradujúcim riaditeľom divadla 
vykoná sa na spôsob, podľa postupu a v lehote  určenej  ustanoveniami Protokolu o postupe  
odovzdania a prevzatia  funkcie a úradných aktov (Úradný  vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
4/2007).  

III. 
 

 Proti tomuto rozhodnutiu možno podať sťažnosť Základnému súdu v Novom Sade.  
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHAROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-95/2014-02 
Dňa:  28.11.2014 
Báčsky  Petrovec                                                                          P R E D S E D A  
                                                           ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                          Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r.  
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     136. 
 
  Podľa článku  34 odsek 2 Zákona o kultúre (Úradný vestník Republiky Srbsko, čísla 
72/2009), článku 10 Uznesenia o novelizácii Uznesenia o rozšírenia činnosti a zmene názvu 
a orgánov Domu kultúry Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, 4/2012) 
a článku 34 bod 10 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník obce Báčsky Petrovec, č. 
1/2014), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XXII. zasadnutí, ktoré sa konalo 
28.11.2014,  v y n i e s l o  
 
 
 

R  O Z  H O D  N  U T  I E 
 

O VYMENOVANÍ   RIADITEĽKY SLOVENSKÉHO  VOJVODINSKÉHO  
DIVADLA V BÁČSKOM  PETROVCI 

 
 

I. 
 

 VIERA  KRSTOVSKÁ, master učiteľka  z   Báčskeho  Petrovca,  Ulica   
hontianska číslo 16,  v y m e n ú v a   s a   za   riaditeľku Slovenského vojvodinského divadla 
v Báčskom Petrovci  na obdobie štyroch  rokov.  
 
 

II. 
 

 Proti tomuto rozhodnutiu možno podať sťažnosť Základnému súdu v Novom Sade.  
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHAROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 

 
 
Číslo:  011-96/2014-02 
Dňa:  28.11.2014 
Báčsky Petrovec                                                                          P R E D S E D A  
                                                           ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                          Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r.  
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   137. 
 
 Analogicky článku 132 odsek 6  Zákona o zdravotnej ochrane  (Úradný vestník RS, č. 
45/2013), článku 32 bod 9 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník RS, č. 129/2007) 
a  článku 34 bod 10  Štatútu  Obce Báčsky Petrovec  (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, 
č.  1/2014),   Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec na svojom XII. zasadnutí, ktoré sa  konalo  
28.11.2014,  v y n i e s l o  
 

R  O Z  H  O D  N  U T I E 
 

O ODVOLANÍ  ÚRADUJÚCEHO RIADITEĽA ZDRAVOTNÍCKEJ USTANOVIZNE 
DOM ZDRAVIA BÁČSKY PETROVEC,  

BÁČSKY PETROVEC 
 

I. 
  

 Dr. JAROSLAV DANKO,  doktor medicíny  z Báčskeho Petrovca,   Ulica 
partizánska číslo 68,  o d v o l á v a   s a  z funkcie úradujúceho  riaditeľa Zdravotníckej 
ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrove, Báčsky Petrovec záverečne s 28.11.2014, do 
ktorej  bol vymenovaný Rozhodnutím  Zhromaždenia obce  Báčsky Petrovec, č. 011-
17/2014-02  zo  09.05.2014  (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec vestník Obce Báčsky 
Petrovec, č. 4/2014)  v dôsledku vypršania mandátu, na ktorý bol vymenovaný.  
 

II. 
 

 Odovzdanie a prevzatie funkcie medzi doterajším úradujúcim riaditeľom 
Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec  a 
novovymenovaným úradujúcim  riaditeľom  tejto zdravotníckej ustanovizne  vykoná sa na 
spôsob, podľa postupu a v lehote  určenej   ustanoveniami  Protokolu  o  postupe  odovzdania 
a  prevzatia   funkcie  a úradných  aktov (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 4/2007). 

III. 
 

 Proti tomuto rozhodnutiu možno podať sťažnosť Základnému súdu v Novom Sade.  
 

IV.  
 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-97/2014-02 
Dňa:   28. 11. 2014              P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec                ZHROMAŽDENIA OBCE 

                         
                      Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r. 
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  138. 
 
 
 Podľa článku 134 odsek 1  Zákona o zdravotnej ochrane  (Úradný vestník RS, č. 
45/2013), článku 32 bod 9 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník RS, č. 129/2007) 
a  článku 34 bod 10  Štatútu  Obce Báčsky Petrovec  (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, 
č.  1/2014),   Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec na svojom XXII. zasadnutí, ktoré sa  
konalo  28. 11. 2014,  v y n i e s l o  
 
 

R  O Z  H  O D  N  U T I E 
 

O VYMENOVANÍ ÚRADUJÚCEHO RIADITEĽA ZDRAVOTNÍCKEJ 
USTANOVIZNE DOM ZDRAVIA BÁČSKY PETROVEC, 

 BÁČSKY PETROVEC 
 
 

I. 
 

 Dr. JAROSLAV DANKO,  doktor medicíny  z Báčskeho Petrovca,   Ulica 
partizánska číslo 68,   v y m e n ú v a   s a   za  úradujúceho riaditeľa Zdravotníckej 
ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec  na  obdobie nie dlhšie ako šesť 
mesiacov, počnúc od  28.11.2014, so záväzkom, aby v uvedenom období Správna rada tejto 
zdravotníckej ustanovizne znovu vypísala  verejný súbeh na voľbu riaditeľa.  
 

II. 
 

 Proti tomuto rozhodnutiu možno podať sťažnosť Základnému súdu v Novom Sade.  
 

III.  
 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 

 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-98/2014-02 
Dňa:   28. 11. 2014                    P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 

       
                                  Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r. 
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  139. 
 
 Analogicky  článku 46 odsek 4  Zákona o lokálnych  voľbách  (Úradný vestník 
Republiky Srbsko, č. 129/2007) a v súlade s článkom 34 bod 13  Štatútu Obce Báčsky 
Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce  Báčsky   
Petrovec na  svojom XXII.  zasadnutí,  ktoré sa  konalo  dňa  28. 11. 2014,  v y n i e s l o  
 

 
R  O Z  H  O D  N  U T  I E 

 
O ZÁNIKU MANDÁTU  

ČLENKY OBECNEJ  RADY OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 

I. 
 
 K o n š t a t u j e  s a,  že   MILENE NIŠIĆ, odborovej ekonómke z Maglića,  
zanikol mandát  členky Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec  (v ďalšom texte: Obecná rada) 
poverenej pre oblasť - šport a mládež a spoločenská starostlivosť o deti predškolského veku 
lokálnej samosprávy, na ktorý bola zvolená Rozhodnutím Zhromaždenia Obce Báčsky 
Petrovec, č. 011-33/2014-02 z 12.06.2014, záverečne s 28.11.2014 a v dôsledku podanej 
písomnej  d e m i s i e.   
 
 Do zvolenia nového člena Obecnej rady, povereného pre oblasť uvedenú v odseku 1 
tohto rozhodnutia, menovaná bude konať bežné práce v súlade so zákonom.  
 
  

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-99/2014-02 
Dňa:   28. 11. 2014 
Báčsky Petrovec 
                               P R E D S E D A  

     ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                       Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r. 
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   140.  
 
 Podľa  článku  45 odsek 1 Zákona o lokálnej  samospráve  (Úradný  vestník  RS, č. 
129/2007)  a článku  85  odsek 2  Štatútu  Obce  Báčsky  Petrovec – prečistený text   (Úradný  
vestník  Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014),  Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec na svojom 
XXII. zasadnutí,  ktoré sa  konalo dňa  28.11.2014,  v y n i e s l o 
 
 

R  O Z  H  O D  N  U  T  I  E 
 

O  VOĽBE  NOVÉHO ČLENA OBECNEJ RADY  
OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 

I. 
 
 Za  nového člena Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec podľa postupu  stanoveného 
Zákonom na voľbu členov Obecnej rady, zvolený je:  
 

- GAVRA  GOVORČIN, dôchodca z Kulpína, Ul. republiková 6, poverený pre 
oblasť -  lokálna samospráva a šport. 
 
 

II. 
 
 Mandát nového člena  Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec trvá po uplynutie  
mandátu  ostatných členov  Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec, ktorí  do tejto funkcie   boli 
zvolení Rozhodnutím Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, č. 011-43/2012-02 z 05.07.2012, 
resp.  do chvíle  vzniku prípadov stanovených  Zákonom o lokálnej samospráve. 

 
III. 

 
 Toto rozhodnutie  sa  uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-101/2014-02 
Dňa:  28. 11. 2014 
Báčsky Petrovec            P R E D S E D A  
                                                              ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                            Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r. 
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  141. 
 
 Podľa článku 70 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava a 108/2013)  a  článku 11  
Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2014 (Úradný vestník Obce  Báčsky 
Petrovec, č. 15/2013) po posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej 
rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 52. zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 11.09.2014,  jednohlasne vyniesla  nasledujúce 
 

 
R  O Z H  O D  N  U T  I E 

 
O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV BEŽNEJ  ROZPOČTOVEJ  REZERVY 

 
 

 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na 
rok 2014   oddiel 2  kapitola 02  pozícia 28  ekonomická  klasifikácia 499 – Bežná 
rozpočtová rezerva   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  vo  výške 164.000,00 
dinárov na zvýšenie  apropriácie  v oddiele 3 kapitola 07 -  Dom zdravia Báčsky Petrovec, 
pozícia 68, ek. klasifikácia 463 – Transfery iným úrovniam moci, za práce ohľadom sanácie 
stropu.  
 
 2.  Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 

Číslo: 016-4/183-2014 
Dátum: 11.09.2014 
Báčsky Petrovec       PREDSEDA OBCE 
       
                 Pavel  Marčok, prof.,  v.r. 
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    142. 
 
 Podľa článku 70 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava a 108/2013)  a  článku 11  
Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2014 (Úradný vestník Obce  Báčsky 
Petrovec, č. 15/2013) po posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej 
rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 52. zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 11.09.2014,  jednohlasne vyniesla  nasledujúce 
 

 
R  O Z H  O D  N  U T  I E 

 
O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV BEŽNEJ  ROZPOČTOVEJ  REZERVY 

 
 

 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na 
rok 2014   oddiel 2  kapitola 02  pozícia 28  ekonomická  klasifikácia 499 – Bežná 
rozpočtová rezerva   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  vo  výške 340.000,00 
dinárov na zvýšenie  apropriácie  v oddiele 3 kapitola 01 -  Obecná správa, pozícia 42,   ek. 
klasifikácia  463 – Peňažné tresty a penále podľa  rozhodnutia súdov, za náklady vymáhania 
platby – náklady  žalobného konania, náklady  sporového konania  a náklady náhrady  trov 
nehmotnej škody  za  pretrpené bolesti a strach Nikolić Radmily z Hložian  v dôsledku 
uhryznutia  túlavého psa a na základe rozsudku Vyššieho súdu v Novom Sade, úradné číslo: 
3852/13 z dňa 04.06.2014.  
 
 2.  Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 

Číslo: 016-4/183a-2014 
Dátum: 11.09.2014 
Báčsky Petrovec       PREDSEDA OBCE 
       
                 Pavel  Marčok, prof.,  v.r. 
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  143. 
 
 Podľa článku 70 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava a 108/2013)  a  článku 11  
Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2014 (Úradný vestník Obce  Báčsky 
Petrovec, č. 15/2013) po posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej 
rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 53. zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 18.09.2014,  jednohlasne vyniesla  nasledujúce 
 

 
R  O Z H  O D  N  U T  I E 

 
O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV BEŽNEJ  ROZPOČTOVEJ  REZERVY 

 
 

 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na 
rok 2014   oddiel 2  kapitola 02  pozícia 28  ekonomická  klasifikácia 499 – Bežná 
rozpočtová rezerva   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  vo  výške 975.000,00 
dinárov na zvýšenie  apropriácie  v oddiele 3 kapitola 01 -  Obec Báčsky Petrovec, pozícia 
37, ek. klasifikácia 423 – Služby podľa zmluvy, za zaplatenie   ročného  členského  
Regionálnej rozvojovej agentúre Báčka, s.r.o. Nový Sad, číslo  262/2014 z dňa 08.05.2014.  
 
 2.  Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 

Číslo: 016-4/192-2014 
Dátum: 18.09.2014 
Báčsky Petrovec       PREDSEDA OBCE 
       
                 Pavel  Marčok, prof.,  v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Strana 34 z 56       04. decembra 2014      ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČSKY  PETROVEC    Číslo  8 
 

 144. 
 
 Podľa článku 70 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava a 108/2013)  a  článku 11  
Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2014 (Úradný vestník Obce  Báčsky 
Petrovec, č. 15/2013) po posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej 
rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 57. zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 13.11.2014,  jednohlasne vyniesla  nasledujúce 
 

 
R  O Z H  O D  N  U T  I E 

 
O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV BEŽNEJ  ROZPOČTOVEJ  REZERVY 

 
 

 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na 
rok 2014   oddiel 2  kapitola 02  pozícia 28  ekonomická  klasifikácia 499 – Bežná 
rozpočtová rezerva   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  vo  výške  91.000,00 dinárov 
na zvýšenie  apropriácie  v oddiele 3 kapitola 10 -  Základná škola  Jozefa Marčoka 
Dragutína v Hložanocu,  pozícia 93, ek. klasifikácia 463 – Transfery iným úrovniam moci a 
za   zvýšenie analytiky 416 – Odmeny zamestnancom a iné osobitné výdavky, za výplatu 
jubilejných odmien zamestnancom.  
 
 2.  Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 

Číslo: 016-4/243-2014 
Dátum: 13.11.2014 
Báčsky Petrovec       PREDSEDA OBCE 
       
                 Pavel  Marčok, prof.,  v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Strana 35 z 56       04. decembra 2014      ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČSKY  PETROVEC    Číslo  8 
 

  145. 
 
 Podľa článku 70 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava a 108/2013)  a  článku 11  
Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2014 (Úradný vestník Obce  Báčsky 
Petrovec, č. 15/2013) po posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej 
rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 57. zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 13.11.2014,  jednohlasne vyniesla  nasledujúce 
 

 
R  O Z H  O D  N  U T  I E 

 
O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV BEŽNEJ  ROZPOČTOVEJ  REZERVY 

 
 

 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na 
rok 2014   oddiel 2  kapitola 02  pozícia 28  ekonomická  klasifikácia 499 – Bežná 
rozpočtová rezerva   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  vo  výške  135.000,00 
dinárov na zvýšenie  apropriácie  v oddiele 3 kapitola 08 -  Lekárske služby,  pozícia 69, ek. 
klasifikácia 424 – Špecializované služby, za úhradu mzdy za prácu špecialistu pulmológa 
v Zdravotníckej ustanovizni Dom zdravia v Báčskom Petrovci.  
 
 2.  Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 

Číslo: 016-4/244-2014 
Dátum: 13.11.2014 
Báčsky Petrovec       PREDSEDA OBCE 
       
                 Pavel  Marčok, prof.,  v.r. 
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   146. 

 Podľa článku 70 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava a 108/2013)  a  článku 11  
Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2014 (Úradný vestník Obce  Báčsky 
Petrovec, č. 15/2013) po posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej 
rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 57. zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 13.11.2014,  jednohlasne vyniesla  nasledujúce 
 

 
R  O Z H  O D  N  U T  I E 

 
O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV BEŽNEJ  ROZPOČTOVEJ  REZERVY 

 
 

 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na 
rok 2014   oddiel 2  kapitola 02  pozícia 28  ekonomická  klasifikácia 499 – Bežná 
rozpočtová rezerva   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  vo  výške  105.000,00 
dinárov na zvýšenie  apropriácie  v oddiele 3 kapitola 07 -  Dom zdravia Báčsky Petrovec, 
pozícia 68, ek. klasifikácia 463 – Transfery iným úrovniam moci, za  náklady opravy vozidla 
za vykonávanie sanitnej prepravy. 
 
 2.  Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 

Číslo: 016-4/245-2014 
Dátum: 13.11.2014 
Báčsky Petrovec       PREDSEDA OBCE 
       
                 Pavel  Marčok, prof.,  v.r. 
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  147.  

 Podľa článku 70 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava a 108/2013)  a  článku 11  
Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2014 (Úradný vestník Obce  Báčsky 
Petrovec, č. 15/2013) po posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej 
rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 57. zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 13.11.2014,  jednohlasne vyniesla  nasledujúce 
 

 
R  O Z H  O D  N  U T  I E 

 
O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV BEŽNEJ  ROZPOČTOVEJ  REZERVY 

 
 

 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na 
rok 2014   oddiel 2  kapitola 02  pozícia 28  ekonomická  klasifikácia 499 – Bežná 
rozpočtová rezerva   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  vo  výške  700.000,00 
dinárov na zvýšenie  apropriácie  v oddiele 3 kapitola 02 -  Sprievodné  trovy  zadlženia sa, 
za   výplatu  negatívnych  kurzových rozdielov podľa  splatných anuít dlhoročných úverov 
Banky Intesa, Belehrad v sume  500.000,00 dinárov, ako i za trovy  úhrady za povolenie  
stiahnutej sumy dlhoročného úveru Komerčnej banky Belehrad v sume  200.000,00 dinárov.  
 
 2.  Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 

Číslo: 016-4/246-2014 
Dátum: 13.11.2014 
Báčsky Petrovec       PREDSEDA OBCE 
       
                 Pavel  Marčok, prof.,  v.r. 
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  148. 

Podľa článku 131 odsek I. bod 1 Zákona i mimoriadnych situáciách (Úradný vestník 
Obce Báčsky Petrovec vestník RS, č. 111/09, 92/11, 93/12), článku 20 odsek 19 Zákona 
o lokálnej samospráve (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec vestník RS, č. 129/08) 
a článku  87 Štatútu obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014 
– prečistený text) po posúdení  návrhu Rozhodnutia o úhrade osobám angažovaným na  
uskutočnení  protiľadovcovej  ochrany, Obecná rada Obce Báčsky Petrovec  na  svojom  57. 
zasadnutí,  ktoré sa konalo  13.11.2014  jednohlasne  vyniesla nasledujúce 
 
 

R  O  Z  H  O D  N   U  T  I  E   
 

O ÚHRADE OSOBÁM  ANGAŽOVANÝM  NA USKUTOČNENÍ 
PROTIĽADOVCOVEJ OCHRANY 

 
 

I. 
 
 Osobám, angažovaným zo strany  Republikového  hydrometeorologického ústavu na 
uskutočnení opatrení protiľadovcovej ochrany na území Obce Báčsky Petrovec,  patrí úhrada 
za ich angažovanie. 
 
 Úhrada z predošlého odseku vynáša 4.000,00 dinárov   mesačne za obdobie 
angažovania, a to od 1. mája do  15. októbra 2014 ( päť a pol mesicov). 
 
  Prostriedky sa zabezpečujú  v rozpočte Obce Báčsky Petrovec v oddiel 1 kapitola 02 
FOND PRE OCHRANU A ZVEĽADENIE POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU 
pozícia 13 ekonomická  klasifikácia 424 – špecializované služby.  
 

II. 
 
 Osoby, ktorým za angažovanie  na uskutočnení protiľadovcovej ochrany patrí úhrada 
z predošlého bodu, sú nasledovné: 
 

1. HNILICA  JÁN, rodné číslo: 0309953800099,  Kosovská 8, Báčsky Petrovec, 
2. HNILICA MÁRIA, rodné číslo: 0412959805071, Kosovská 8, Báčsky Petrovec, 
3. MRAVÍK JÁN, rodné číslo:  0908956800074, Masarykova 37,  Hložany, 
4. MURTÍNOVÁ DANIELA, rodné číslo: 1707993809500,  Masarykova 44, 

Hložany, 
5. MYJAVCOVÁ  ZUZANA, rodné číslo:  2806943805085, Komenského  52, 

Kulpín, 
6. LOMIANSKY  JÁN, rodné číslo: 1111995800144, Prvomájová 64, Kulpín, 
7. BARANJI  IŠTVAN, rodné číslo:  0509967800112,  Bore Prodanovića, Maglić, 
8. BARANJI  DRAGAN, rodné číslo:  1511992800023, Bore Prodanovića, Maglić. 

 
III. 

 
Uskutočnenie tohto rozhodnutia bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, financie  

a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec. 
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IV. 
 
   Toto rozhodnutie sa uverejní v  Úradnom vestníku Obce  Báčsky Petrovec. 

 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
 OBEC  BÁČSKY  PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 
 

 
Číslo: 016-4/247-2014 
Dňa:  13. 11. 2014 
BÁČSKY  PETROVEC    

                          PREDSEDA OBCE 
  

                                                                                               Pavel Marčok, prof., v.r. 
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  149. 

 Podľa článku 70 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava a 108/2013)  a  článku 11  
Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2014 (Úradný vestník Obce  Báčsky 
Petrovec, č. 15/2013) po posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej 
rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 58. zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 27.11.2014,  jednohlasne vyniesla  nasledujúce 
 

 
R  O Z H  O D  N  U T  I E 

 
O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV BEŽNEJ  ROZPOČTOVEJ  REZERVY 

 
 

 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na 
rok 2014   oddiel 2  kapitola 02  pozícia 28  ekonomická  klasifikácia 499 – Bežná 
rozpočtová rezerva   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  vo  výške  700.000,00 
dinárov na zvýšenie  apropriácie  v oddiele 3 kapitola 02 -  Fond pre ochranu a zlepšenie 
poľnohospodárstva, pozícia 9, ek. klasifikácia 416 – Odmeny zamestnancom a iné osobitné 
výdavky,  za výplatu  úhrad členom Komisie  pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov 
v Obci Báčsky Petrovec k.o. Báčsky Petrovec pre obdobie október 2014 a prvá časť 
novembra 2014. 
 
 2.  Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 
 

Číslo: 016-4/260-2014 
Dátum: 27.11.2014 
Báčsky Petrovec       PREDSEDA OBCE 
       
                 Pavel  Marčok, prof.,  v.r. 
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   150.  

 Podľa článku 70 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava a 108/2013)  a  článku 11  
Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2014 (Úradný vestník Obce  Báčsky 
Petrovec, č. 15/2013) po posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej 
rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 58. zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 27.11.2014,  jednohlasne vyniesla  nasledujúce 
 

 
R  O Z H  O D  N  U T  I E 

 
O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV BEŽNEJ  ROZPOČTOVEJ  REZERVY 

 
 

 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na 
rok 2014   oddiel 2  kapitola 02  pozícia 28  ekonomická  klasifikácia 499 – Bežná 
rozpočtová rezerva   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  vo  výške  350.000,00 
dinárov na zvýšenie  apropriácie  v oddiele 2 kapitola 01 -  Predseda obce a Obecná rada, 
pozícia 19, ek. klasifikácia 416 – Odmeny zamestnancom a iné osobitné výdavky,  za výplatu  
úhrad členom komisií, rád a Organizačného výboru Petrovského maratónu.  
 
 2.  Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 

Číslo: 016-4/261-2014 
Dátum: 27.11.2014 
Báčsky Petrovec       PREDSEDA OBCE 
       
                 Pavel  Marčok, prof.,  v.r. 
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   151.  

 Podľa článku 70 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava a 108/2013)  a  článku 11  
Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2014 (Úradný vestník Obce  Báčsky 
Petrovec, č. 15/2013) po posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej 
rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 58. zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 27.11.2014,  jednohlasne vyniesla  nasledujúce 
 

 
R  O Z H  O D  N  U T  I E 

 
O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV BEŽNEJ  ROZPOČTOVEJ  REZERVY 

 
 

 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na 
rok 2014   oddiel 2  kapitola 02  pozícia 28  ekonomická  klasifikácia 499 – Bežná 
rozpočtová rezerva   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  vo  výške  150.000,00 
dinárov na zvýšenie  apropriácie  v oddiele 2 kapitola 01 -  Predseda obce a Obecná rada, 
pozícia  21, ek. klasifikácia 422 – Cestovné,  za úhradu nákladov  úradnej cesty v krajine 
a zahraničí. 
  
 2.  Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 

Číslo: 016-4/262-2014 
Dátum: 27.11.2014 
Báčsky Petrovec       PREDSEDA OBCE 
       
                 Pavel  Marčok, prof.,  v.r. 
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  152.   

 Podľa článku 70 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava a 108/2013)  a  článku 11  
Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2014 (Úradný vestník Obce  Báčsky 
Petrovec, č. 15/2013) po posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej 
rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 58. zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 27.11.2014,  jednohlasne vyniesla  nasledujúce 
 

 
R  O Z H  O D  N  U T  I E 

 
O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV BEŽNEJ  ROZPOČTOVEJ  REZERVY 

 
 

 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na 
rok 2014   oddiel 2  kapitola 02  pozícia 28  ekonomická  klasifikácia 499 – Bežná 
rozpočtová rezerva   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  vo  výške  600.000,00 
dinárov na zvýšenie  apropriácie  v oddiele 2 kapitola 01 -  Predseda obce a Obecná rada, 
pozícia  22, ek. klasifikácia 423 – Služby podľa zmluvy,  za úhradu nákladov  odborných 
a administratívnych  služieb.  
  
 2.  Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 
 

Číslo: 016-4/263-2014 
Dátum: 27.11.2014 
Báčsky Petrovec       PREDSEDA OBCE 
       
                 Pavel  Marčok, prof.,  v.r. 
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  153. 

 Podľa článku 70 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava a 108/2013)  a  článku 11  
Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2014 (Úradný vestník Obce  Báčsky 
Petrovec, č. 15/2013) po posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej 
rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 58. zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 27.11.2014,  jednohlasne vyniesla  nasledujúce 
 

 
R  O Z H  O D  N  U T  I E 

 
O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV BEŽNEJ  ROZPOČTOVEJ  REZERVY 

 
 

 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na 
rok 2014   oddiel 2  kapitola 02  pozícia 28  ekonomická  klasifikácia 499 – Bežná 
rozpočtová rezerva   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  vo  výške  200.000,00 
dinárov na zvýšenie  apropriácie  v oddiele 3 kapitola 01 -  Obecná správa, pozícia  39, ek. 
klasifikácia 425 – Bežné opravy a údržba, za úhradu nákladov opravy úradných vozidiel 
a ústredného  kúrenia.  
  
 2.  Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 

Číslo: 016-4/264-2014 
Dátum: 27.11.2014 
Báčsky Petrovec       PREDSEDA OBCE 
       
                 Pavel  Marčok, prof.,  v.r. 
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  154. 

 Podľa článku 70 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava a 108/2013)  a  článku 11  
Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2014 (Úradný vestník Obce  Báčsky 
Petrovec, č. 15/2013) po posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej 
rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 58. zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 27.11.2014,  jednohlasne vyniesla  nasledujúce 
 

 
R  O Z H  O D  N  U T  I E 

 
O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV BEŽNEJ  ROZPOČTOVEJ  REZERVY 

 
 

 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na 
rok 2014   oddiel 2  kapitola 02  pozícia 28  ekonomická  klasifikácia 499 – Bežná 
rozpočtová rezerva   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  vo  výške  45.000,00 dinárov 
na zvýšenie  apropriácie  v oddiele 3 kapitola 28 -  Podnikateľské a inovačné centrum, s.r.o. 
Báčsky Petrovec,  pozícia  224, ek. klasifikácia 451 – Subvencie  verejným nefinančným 
podnikom a organizáciám, za úhradu nákladov vypracovania projektového návrhu podľa 
súbehu Pokrajinského sekretariátu pre medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu.  
  
 2.  Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 

Číslo: 016-4/265-2014 
Dátum: 27.11.2014 
Báčsky Petrovec       PREDSEDA OBCE 
       
                 Pavel  Marčok, prof.,  v.r. 
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  155. 

 Podľa článku 87 Štatútu   Obce Báčky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, číslo  1/2014 - prečistený text)  Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na svojom 58. 
zasadnutí, ktoré sa konalo 27.11.2014, vynieslo 
 

R  O  Z  H  O D  N  U T  I  E  
 

O PRVEJ  ZMENE  ROZHODNUTIA  O ROZDELENÍ 
PROSTRIEDKOV URČENÝCH  FINANCOVANIU MANIFESTÁCIÍ, KTORÉ 

SVOJOU KVALITOU PRISPIEVAJÚ K AFIRMÁCII UMELECKEJ A KULTÚRNEJ 
TRVORBY A K ZACHOVANIU TRADÍCIÍ A OBYČAJOV  PROSTREDIA 

 
Článok 1 

 
 Týmto rozhodnutím mení sa rozhodnutie Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec, číslo 
016-4/50-2014 zo 14.04.2014. 

Článok 2 
 

 V článku 1 odsek 1  bod 1 v textovej  časti suma 1.880.000,00 dinárov sa mení  
v sumu 1.730.000,00 dinárov.  
 V článku 1 odsek 2  bod pod  1.1.  položka Slovenské národné slávnosti,  suma  
1.250.000,00 dinárov  sa mení v sumu 1.100.000,00 dinárov.  
 

Článok 3 
 

 V článku 1 bod 2 v textovej časti suma 1.370.000,00 dinárov sa mení  v sumu 
1.520.000,00 dinárov. 
 V článku 1 odsek 1 bod pod 3.1. položka Deň Obce  Báčsky Petrovec, suma 
267.000,00 dinárov sa mení v sumu 270.000,00 dinárov. 
 V článku 1 bod 1  bod pod 3.8. položka Vianočné trhy,  suma 45.000,00 dinárov,  sa 
mení v sumu  192.000,00 dinárov.  
 

Článok 4 
 

 Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Obce 
Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 

Číslo: 016-4/267-2014 
Dátum: 27.11.2014 
Báčsky Petrovec       PREDSEDA OBCE 
       
                 Pavel  Marčok, prof.,  v.r. 
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   156. 

 Podľa Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec vestník 
RS, č.  54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava 
a 108/2013), článku 16 odsek 9  Nariadenie o rozpočtovom účtovníctve (Úradný vestník 
Obce Báčsky Petrovec vestník RS, č.  125/2013 a 12/2006 – v ďalšom texte: nariadenie), 
článku 166 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  
1/2014) a článku 18 Uznesenia o organizácii Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 12/2008 a 5/2009), náčelník Obecnej správy  vyniesol 
 
 

P R A V I D L Á   
O  ORGANIZÁCII ROZPOČTOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA 

 
 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 1 
 

 Tieto Pravidlá o organizácii rozpočtového účtovníctva a účtovných  politikách (v 
ďalšom texte: pravidlá) upravujú: 

I. Vedenie rozpočtového účtovníctva 
1) Organizáciu rozpočtového účtovníctva 
2) Základy  pre vedenie  rozpočtového účtovníctva 
3) Účtovné knihy  
4) Účtovné doklady 

II. Určenie zodpovedných osôb 
III. Pohyb účtovných dokladov a lehoty ich zhotovenia i doručenia 
IV. Účtovné  politiky 
V. Zladenie účtovných kníh, súpis majetku a záväzkov a zosúladenie pohľadávok a 

záväzkov 
1) Zladenie účtovných kníh 
2) Súpis majetku a záväzkov 
3) Zosúladenie  pohľadávok a záväzkov 

VI. Uzavretie účtovných kníh a uschovávanie účtovných kníh a účtovných dokladov 
VII. Zhotovenie a doručenie  finančných správ 

VIII. Prechodné a záverečné ustanovenia 
 

 
I. VEDENIE ROZPOČTOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA 

 
1) Organizáciu rozpočtového účtovníctva 

 
Článok 2 

 
 Rozpočtové účtovníctvo sa vedie  podľa systému podvojného účtovníctva na 
predpísaných subanalytických (šesťmiestnych) kontách stanovených Pravidlami 
o štandardnom  klasifikačnom  rámci  a kontovom pláne pre rozpočtový systém (Úradný 
vestník RS, č. 120/2013 ...64/2014).  
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Článok 3 
 

 Rozpočtové účtovníctvo  sa organizuje tak, že sa zabezpečia údaje, z ktorých sa môžu  
stanoviť príjmy – zisky a výdavky – náklady, nahliadnuť  do stavu a pohybu majetku 
a záväzkov, určiť výsledky hospodárenia, vypracovať ročné a periodické finančné správy, 
zhotoviť analýza a informácia o hospodárení a práci  a iné správy podľa potreby. 
 

Článok 4 
 

 Práce rozpočtového účtovníctva sa konajú v rámci Oddelenia pre rozpočet, financie 
a lokálnu  daňovú administráciu (v ďalšom texte: Oddelenie pre rozpočet), ktorého prácu  
vedie vedúci Oddelenia pre rozpočet. 
 

2) Podklady  pre vedenie  rozpočtového účtovníctva 
 

Článok 5 
 

 Podklad pre  vedenie rozpočtového  účtovníctva je hotovostný  základ, podľa ktorého 
sa  transakcie a iné úradné úkony evidujú vo chvíli, keď sa hotovostné prostriedky príjmu, 
resp. vyplatia, v súlade s Medzinárodným účtovným štandardom pre verejný sektor, v časti, 
ktorá  sa vzťahuje na hotovostný základ. 
 Účtovné evidencie pre potreby interného informovania sa vedú podľa výpočtového 
základu, pod podmienkou, že sa finančné správy vypracúvajú na hotovostnom základe.  
 Podľa výpočtového základu sa najmä vedú evidencie pohľadávok a záväzkov a môžu 
sa aj iné potrebné údaje.  
 

3)  Účtovné knihy 
 

Článok 6 
 

 Účtovné knihy sú všestranné evidencie o finančných transakciách, ktorými sa 
zabezpečuje nahliadnutie do stavu a pohybu majetku, pohľadávok, záväzkov, prameňov 
financovania, výdavkov a nákladov, príjmov a ziskov a výsledkov hospodárenia. 
 Účtovné knihy sa  vedú podľa systému podvojného účtovníctva na predpísaných 
subanalytických (šesťmiestnych) kontách stanovených Pravidlami o štandardnom  
klasifikačnom  rámci  a kontovom pláne pre rozpočtový systém. 
 Analytické rozčlenenie predpísaných  subanalytických  kont koná  vedúci Oddelenia 
pre rozpočet. 

Článok 7 
 

 Účtovné knihy sú denník, hlavná kniha a pomocné knihy a evidencie. 
 Denník je  záväzná účtovní kniha, v ktorej sa chronologicky  a systematicky  evidujú 
všetky  vzniknuté  zmeny v hospodárení.  
 Hlavná kniha  obsahuje všetky hospodárske zmeny systematizované  na  predpísaných 
subanalytických (šesťmiestnych) kontách a v rámci konta chronologicky, podľa poradia ich 
vzniku  a v súlade s transakciami a hospodárskymi javmi evidovanými  v hlavnej knihe 
trezoru.  
       Pomocné knihy zahŕňajú:  

1) Pomocnú knihu kupujúceho 
2) Pomocnú  knihu dodávateľa  
3) Pomocnú knihu  základných prostriedkov 
4) Pomocnú knihu zásob 
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5) Pomocnú knihu  platov 
6) Iné pomocné knihy:  

- pokladničný denník 
- iné pomocné knihy podľa potreby.  

Pomocné evidencie  zahŕňajú:  
1)  Pomocnú evidenciu  vykonaných  výplat 
2)  Pomocnú evidenciu  uskutočnených prílevov 
3)  Pomocnú evidenciu odbytu  
4)  Pomocnú evidenciu dlhu 
5)  Iné pomocné evidencie: 

- evidencie donácií 
- iné pomocné evidencie.  

 
Článok 8 

 
 Účtovné knihy sa  musia viesť riadne, načas a majú zabezpečiť nahliadnutie do  
chronologicky  účtovanej  transakcie a hospodárskych javov.  
 

Článok 9 
 

 Účtovné knihy majú charakter  verejných dokladov.  
 Účtovné knihy sa vedú  pre obdobie jedného rozpočtového roka, vyjmúc  jednotlivých 
pomocných kníh, ktoré sa môžu viesť  pre obdobie  vyše roka.  
 Uzavretie účtovných kníh sa koná  záverečne so stavom ku dňu 31. decembra  a ich 
otvorenie sa koná k dňu 1. januára nasledujúceho hospodárskeho roka. Výnimkou sú  
analytické  evidencie nemateriálnych vkladov a základných prostriedkov, pri ktorých sa  
nekoná  ročné uzavretie a otvorenie účtovných kníh, lež sa raz otvorená  účtovná karta 
používa kým je  vklad alebo prostriedok v použití. 
 

Článok 10 
 

 Účtovné knihy sa vedú v elektronickej forme.  
 Záväzné je použitie  softvéru, ktorý zabezpečuje  zachovanie údajov o všetkých  
zúčtovaných transakciách a hospodárskych javov, umožňuje fungovanie systému interných 
účtovných kontrol a znemožňuje neoprávnené škrtanie  zúčtovaných hospodárskych zmien.  
 

4) Účtovné doklady 
 

Článok 11 
 

 Pod účtovným dokladom  rozumie sa písomný dôkaz o vzniknutej transakcii 
a hospodárskom jave, ktorý obsahuje všetky údaje, na základe ktorých sa koná účtovanie  v 
účtovných knihách.  
 Do účtovných kníh sa môžu vnášať transakcie a hospodárske javy iba na základe  
validných  účtovných dokladov (dokumentov), z ktorých sa môže určiť základ vzniknutej 
zmeny.  

Článok 12 
 

 Validný účtovný  doklad je aj doklad zaslaný  telekomunikačnou cestou, 
v elektronickej , magnetovej alebo inej forme, pričom je zasielateľ zodpovedný za to, aby 
údaje sprostredkované telekomunikačne boli založené na účtovných dokladoch  ako i  za 
uschovanie originálneho dokladu.  
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II.  URČENIE ZODPOVEDNÝCH OSÔB 

 
Článok 13 

 
 Vedúci Oddelenia pre rozpočet  je zodpovedný za vedenie  účtovných kníh, prípravu, 
zhotovenie, podanie finančných správ, organizáciu a uskutočnenie  finančného 
a materiálneho hospodárenia a pravidelné  uplatnenie predpisov z tejto oblasti. 
 

Článok 14 
 

 Za vzniknutú transakciu a hospodársky jav zodpovedný je zamestnanec, ktorý na 
základe rozhodnutia vedúceho užívateľa rozpočtových  prostriedkov priamo účinkuje pri 
vzniku  hospodárskej  zmeny alebo iného javu.  
 

Článok 15 
 

 Za zhotovenie účtovného dokladu zodpovedný je zamestnanec, ktorý na základe  
rozhodnutia  vedúceho užívateľa rozpočtových  prostriedkov priamo účinkuje pri zhotovení 
dokladu a je povinný svojím podpisom na doklade zaručiť, že je pravdivý a že  presne 
zobrazuje hospodársku zmenu.  

Článok 16 
 

 Za kontrolu zákonitosti a bezchybnosti účtovného dokladu pre vzniknutú transakciu 
a hospodársky jav  zodpovedný je zamestnanec, ktorý na  základe rozhodnutia vedúceho 
užívateľa rozpočtových  prostriedkov koná  kontrolu  dokladu a je povinný svojím podpisom 
na doklade zaručiť, že je pravdivý a že  presne zobrazuje hospodársku zmenu.  
 

Článok 17 
 

 Určenie funkcie zodpovednosti zamestnancov z čl. 13 až 16 týchto pravidiel sa nesmú 
stotožňovať.  
 
 

III.   POHYB ÚČTOVÝCH DOKLADOV A LEHOTY ICH ZHOTOVENIA 
 A DORUČENIA 

 
Článok 18 

 
 Účtovný doklad  zhotovuje sa na mieste a v čase vzniku hospodárskeho javu v dvoch 
vyhotoveniach, z ktorých si jedno vyhotovenie ponecháva osoba, ktorá doklad zhotovila 
a druhé  vyhotovenie sa  doručuje  účtovníctvu na účtovanie.  
 

Článok 19 
 

 Účtovný doklad pred účtovaním v účtovných knihách musí byť podpísaný zo strany  
osoby zodpovednej za vznik  transakcie a hospodársky jav, osoby, ktorá  doklad zhotovila 
a osoby, ktorá doklad  skontrolovala, ktorá svojím podpisom na doklade zaručuje, že je 
pravdivý a že  presne zobrazuje hospodársku zmenu.  
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Článok 20 
 
 Účtovný doklad doručuje sa na účtovanie v účtovných knihách nasledujúci deň 
a najneskoršie v lehote dvoch dní odo dňa vzniku transakcie a hospodárskeho javu 
prostredníctvom doručovacieho zošitu. 
 

Článok 21 
 

 Prijatý účtovný doklad z článku 20 týchto pravidiel  účtuje sa v účtovných knihách 
v deň prijatia a najneskoršie v nasledujúci deň odo dňa prijatia.  
 
 

IV.   ÚČTOVNÉ  POLITIKY 
 

Článok 22 
 

 Nefinančný  majetok sa eviduje podľa obstarávacej hodnoty. 
 Obstarávaciu hodnotu tvorí  faktúrová hodnota zvýšená  o závislé obstarávacie  
náklady a iní  náklady vzniknuté do chvíle použitia.  
 

Článok 23 
 

 Nehnuteľnosti, vybavenie a iné základné  prostriedky vo verejnom vlastníctve Obce 
Báčsky Petrovec, v účtovných knihách sa evidujú podľa  obstarávacej hodnoty zníženej 
o opravu hodnoty na základe amortizácie.  
 

Článok 24 
 

 Odpis (amortizácia) nehnuteľností, vybavenia a nehmotného majetku  koná sa  podľa 
sadzieb amortizácie určených  Pravidlami o nomenklatúre nehmotných vkladov a základných 
prostriedkov so sadzbami amortizácie  uplatnením  proporčnej metódy.  
 Účtovanie vyúčtovaného odpisu (amortizácie) nehnuteľnosti, vybavenia 
a nehmotného majetku koná sa na ťarchu prameňov prostriedkov (kapitálu).  

 
 

V.  ZLADENIE ÚČTOVNÝCH KNÍH, SÚPIS MAJETKU A ZÁVÄZKOV 
A ZOSÚLADENIE POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV 

 
1) Zladenie účtovných kníh 

 
Článok 25 

 
 Oddelenie  pre rozpočet koná  zladenie zmien a stavov pomocnej knihy s denníkom 
a pomocných kníh s hlavnou knihou a s hlavnou knihou trezoru pre súpis majetku a záväzkov 
a pred zhotovením ročnej finančnej správy – účtovnej závierky.  
 

Článok 26 
 

 Zlaďovanie stavu majetku a záväzkov v účtovnej evidencii so skutočným stavom, 
ktorý sa určuje  súpisom, koná sa na konci  rozpočtového roka so stavom ku dňu 31.  
decembra bežného roka.  
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2) Súpis  majetku a záväzkov 
 

Článok 27 
 

 Súpisom sa  určuje stav nefinančného majetku,  finančného majetku, záväzkov 
a kapitálu.  

Článok 28 
 

 Súpis  môže byť riadny a mimoriadny.  
 

Článok 29 
 

 Riadny súpis sa koná na konci  hospodárskeho roka, pre ktorý sa zhotovuje  finančná 
správa – účtovná závierka. 
 Zmena stavu  majetku a záväzkov počas súpisu vnáša sa do  súpisových listín na 
základe  hodnoverných  účtovných dokladov. 
 

Článok 30 
 

 Počas roka sa môže konať mimoriadny  súpis vo výnimočných prípadoch 
predpísaných zákonom (statusné  zmeny, zmeny  formy organizovania  a iné).   
 Výnimočne súpis kníh, filmov, fotiek a archívneho materiálu koná sa raz za päť 
rokov.  

Článok 31 
 

 Súpis cudzieho majetku sa koná v osobitných súpisových listín, ktoré sa najneskoršie 
do 20. januára nasledujúceho roka doručuje  majiteľom  súpisného majetku.  
 Majetok, ktorého hodnota je znížená v dôsledku poškodenia, nefunkčnosti, 
zastaranosti a podobného, súpis sa koná na  osobitných  súpisových listinách.  
 Majetok, ktorý v deň súpisu nie je na danom mieste (majetok nachádzajúci sa v ceste, 
v zahraničí, je prenajatý, na oprave a pod.) vnáša sa  do osobitných   súpisových listín 
právnických osôb, u ktorých sa majetok nachádza.   

 
Článok 32 

 
 Zistené manká nemožno  kryť  z prebytku.  
 

Článok 33 
 

 Spôsob a lehoty konania súpisu a zlaďovanie  účtovného  stavu so skutočným stavom 
koná sa v súlade s Pravidlami o spôsobe a lehotách konania súpisu a zlaďovania účtovného 
so skutočným  stavom  (Úradný vestník RS, číslo  118/2013), Nariadením o evidencii 
nehnuteľností vo  verejnom vlastníctve (Úradný vestník RS, číslo  70/2014) a interným 
aktom – Pravidlami o organizácii a uskutočnení súpisu majetku a záväzkov účtovného stavu 
so stavom  z 15.11.2007.  

 
3) Zosúladenie pohľadávok a záväzkov 

 
Článok 34 

 
 Zosúladenie stavu finančného odbytu, pohľadávok a záväzkov koná sa  v deň 
zhotovenia  ročnej  finančnej správy – účtovnej závierky (31. decembra bežného roka).  
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Článok 35 
 

 Veriteľ je povinný súpis nezaplatených pohľadávok doručiť svojmu dlžníkovi  
najneskoršie do 25. januára bežného roka so stavom  v deň zhotovenia finančnej správy (31. 
decembra predošlého roka) na tlačive IOP – Výpis otvorených položiek v dvoch 
vyhotoveniach.  

Článok 36 
 

 Po prijatí súpisu nerealizovaných záväzkov na tlačive IOP - Výpis otvorených 
položiek, dlžník je  záväzný  preveriť  svoj  záväzok  a o tom informovať  veriteľa na 
otvorenom   vyhotovení tlačiva IOP v lehote  piatich dní odo dňa prijatia tlačiva IOP.  
 
  

VI.  UZAVRETIE ÚČTOVNÝCH KNÍH A USCHOVÁVANIE  ÚČTOVNÝCH 
KNÍH A ÚČTOVNÝCH DOKLADOV 

 
Článok 37 

 
 Na konci rozpočtového  roka, po uskutočnených  evidenciách všetkých  
ekonomických transakcií, po  vypracovaní finančnej správy – účtovnej závierky za predošlý 
rok, uzavierajú sa účtovné knihy.  
 
 Hlavnú knihu trezoru otvára vedúci Oddelenia pre rozpočet.  
 

Článok 38 
 

 Účtovné knihy, účtovné doklady a finančné správy  sa uschovávajú: 
1. 50 rokov – finančné správy; 
2. 10 rokov – denník, hlavná kniha, pomocné knihy a evidencie; 
3. 5 rokov – pôvodná  a sprievodná dokumentácia; 
4. trvale – evidencia o zárobkoch  

a čas uschovávania sa začína v posledný deň rozpočtového roka, na ktorý sa uvedená 
dokumentácia vzťahuje.  

 Výnimkou sú účtovné knihy, ktoré sa používajú dva a viacej rokov a tieto sa  
neuzavierajú po ukončení roka, ale keď sa prestanú používať.  
 Účtovné knihy, účtovné  doklady a finančné správy sa  uschovávajú v origináli 
a v počítači alebo v inej forme archivovania. 
 Účtovné knihy, účtovné  doklady a finančné správy sa  uschovávajú v miestnostiach 
užívateľov rozpočtových prostriedkov a archíve. 
 

Článok 39 
 

 Zničenie  účtovných kníh, účtovných dokladov a finančných správ, ktorým  uplynula  
predpísaná lehota uschovávania,  koná komisia, ktorú utvoril náčelník Obecnej správy za 
prítomnosti vykonávateľa prác podateľne, archívu a administratívno-technické práce 
a vykonávateľa pre práce trezoru, vedúceho Oddelenia  pre rozpočet a za pomoci osoby, 
ktorá je poverená uschovávaním uvedenej dokumentácie.  
 Komisia zhotovuje zápisnicu o zničení účtovných kníh, účtovných dokladov 
a finančných správ. 
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VII. ZHOTOVENIE A DORUČENIE FINANČNÝCH SPRÁV 

 
 

Článok 40 
 

 Oddelenie pre rozpočet doručuje  predsedovi obce správu o uskutočnených príjmoch 
a ziskoch a realizovaných  platbách z účtu  rozpočtu každodenne, týždenne a mesačne.  
 

Článok 41 
 

 Oddelenie pre rozpočet zhotovuje  kvartálne periodické správy o realizácii finančného 
plánu na obdobie jánuár-marec,  jánuár-jún, január-september a január-december a na konci 
rozpočtového roka so stavom ku dňu  31. decembra ročnú správu o realizácii rozpočtu.  
 K týmto správam doručuje sa aj odôvodnenie pre veľké rozdiely (odstupy) medzi  
povolenými  prostriedkami a realizáciou a správa o prijatých domácich a zahraničných 
donáciách a úveroch a realizovaných splátkach dlhov.  
 

Článok 42 
 

 Kvartálne periodické správy o realizácii finančného plánu, resp. správy o realizácii 
rozpočtu za  určité obdobie  sa zhotovujú uplatnením hotovostného základu.  
 

Článok  43 
 

 Finančná služba  priameho užívateľa zhotovuje  kvartálne periodickú finančnú správu 
a ročnú  finančnú správu – účtovnú závierku  na základe evidencie zo svojej hlavnej knihy, 
ktorá je zosúladená  s evidenciami  priameho užívateľa, do ktorého príslušnosti patrí (hlavnou 
knihou trezoru).  
 Kvartálne periodické správy a ročnú finančnú správu – účtovnú závierku finančná 
služba priameho užívateľa zhotovuje na základe evidencie o prijatých prostriedkoch 
a realizovaných platbách, ktoré sú zosúladené s hlavnou knihou trezoru a na základe iných 
analytických evidencií, ktoré sa vedú.  
 

Článok 44 
 

 Kvartálna periodická správa a ročná finančná správa – účtovná závierka zhotovujú sa 
na základe návodov a inštrukcií na tlačivách, ktoré  predpisuje minister financií v súlade 
s oprávnením zo Zákona o rozpočtovom systéme.  
 

Článok 45 
 

 Kvartálne periodické správy priami užívatelia rozpočtových prostriedkov doručujú  
príslušnému  priamemu  užívateľovi v lehote desať dní po uplynutí kvartálu a ročnú finančnú 
správu – účtovnú závierku najneskoršie do 28. februára bežného roka. 
 Priami rozpočtoví užívatelia doručujú  kvartálne periodické správy trezoru 
najneskoršie v lehote 20 dní po uplynutí kvartálu a ročnú  finančnú správu – účtovnú 
závierku najneskoršie do 31. marca bežného roka. 
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VIII. PRECHODNÉ  A ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 
Článok 46 

 
 Novelizácia  predpisov o rozpočtovom účtovníctve bude sa uplatňovať priamo, po 
zlaďovaní ustanovení týchto pravidiel s tou novelizáciou.  
 Zlaďovanie Pravidiel o novelizácii predpisov o rozpočtovom účtovníctve z odseku 1 
tohto článku vykoná sa najneskoršie  v lehote 30 dní odo dňa uverejnenia  v úradných 
vestníkoch.  
 

Článok 47 
 

 Dňom uplatnenia  týchto pravidiel  strácajú platnosť Pravidlá o organizácii  
rozpočtového účtovníctva číslo 016-2/68-2006 z 01.03.2006.  
 
 

Článok 48 
 

 Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť ôsmym dňom po vynesení a uverejnia sa 
v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.   
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ SPRÁVA OBCE BÁČSKY PETROVEC 
NÁČELNÍK OBECNEJ SPRÁVY 

 
 
 

Číslo: 016-2/171-2014         
Dátum: 2. decembra 2014                                                           
Báčsky Petrovec                 NÁČELNÍK OBECNEJ SPRÁVY              
          Vladislav Tárnoci, dipl.práv., v.r.
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