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 21. 

Podľa článku 11  a  článku 32 bod 1)  Zákona o lokálnej  samospráve  (Úradný 
vestník  Republiky Srbsko,  č. 129/07, 83/14 – iný zákon, 101/16 – iný zákon a 47/2018) a 
 článku 34  bod 1 Štatútu Obce Báčsky Petrovec – prečistený text  (Úradný  vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec na svojom  XXVI.  
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 27.03.2019,   po zadováženej  mienke Ministerstva pre štátnu  
správu  a lokálnu  samosprávu,  číslo 110-00-00394/2018-24  z  01.02.2019,  resp.  
18.03.2019,  v y n i e s l o  
 
 

Š  T  A T  Ú  T 
 

OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 

I. VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 
 

Predmet úpravy 
Článok 1 

 
 Tento štatút, v súlade so zákonom, upravuje najmä: práva a povinnosti Obce Báčsky 
Petrovec (ďalej: obec) a  spôsob ich uskutočňovania, počet výborníkov Zhromaždenia obce 
Báčsky Petrovec (ďalej: zhromaždenie obce), organizáciu a prácu  orgánov a služieb,  spôsob 
spravovania  občanov, keď ide o úkony z príslušnosti obce, podmienky pre uskutočnenie 
foriem priamej samosprávy, uskutočnenie  postupu verejnej rozpravy  v rámci príprav 
normatívnych aktov určených týmto štatútom,  založenie, spôsob voľby orgánov a prácu  
miestneho spoločenstva a iných foriem miestnej samosprávy, podmienky a formy 
uskutočnenia spolupráce a združovania obce, ochranu lokálnej samosprávy, úradné 
používanie jazykov  a písem národnostných menšín na území obce a iné otázky významné 
pre obec.  
 Všetky pojmy v tomto  štatúte použité v gramatickom mužskom rode sa  rozumejú 
v prirodzenom  mužskom a ženskom rode.   
 

Postavenie obce 
Článok 2 

 
 Obec je základná územná jednotka, v ktorej občania uskutočňujú právo  na lokálnu 
samosprávu v súlade s ústavou, zákonom a týmto štatútom. 
 Občania, ktorí majú volebné právo a bydlisko na území obce, spravujú úkony obce 
v súlade so zákonom a týmto štatútom.  
 Občania  účinkujú v uskutočnení lokálnej  samosprávy  prostredníctvom   občianskej 
iniciatívy, zhromaždenia občanov, referenda a iných foriem účasti občanov vo  vykonávaní  
úkonov obce a prostredníctvom svojich výborníkov v zhromaždení obce, v súlade s ústavou, 
zákonom a týmto  štatútom.  
 

Územie 
Článok 3 

 
Územie obce, určené  zákonom,  tvoria osady, ktoré  patria do jej zloženia, a to: Báčsky 
Petrovec (osídlenie mestského charakteru), Kulpín,  Hložany a Maglić s územiami 
rovnomenných katastrálnych obcí.   
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Status právnickej osoby 
Článok 4 

 
 Obec  má status právnickej osoby. 
Sídlo obce je v osade Báčsky Petrovec,  Ulica Kollárova  6. 
Obec má svoju úradnú internetovú prezentáciu.  
 

Pečiatka 
Článok 5 

 
 Orgány obce majú pečiatku. 
 Pečiatka je okrúhleho tvaru  s textom vypísaným v koncentrických  kruhoch vôkol  
erbu  Republiky Srbsko v srbskom jazyku a v cyrilskom písme  a v pokračovaní 
v slovenskom jazyku a v jeho písme, a to:  

- v prvom kruhu: Republika Srbsko, 
- v druhom kruhu: Autonómna pokrajina Vojvodina, 
- v treťom kruhu: Obec Báčsky Petrovec, 
- v štvrtom kruhu: názov  a sídlo orgánu obce. 

Priemer pečiatky obce je  40 až 60 milimeter.  
 Súhlas na výzor a obsah  pečiatky obce  poskytuje príslušný orgán AP Vojvodiny.  
 

Jazyk a písmo 
Článok 6 

 
 Na území obci v rovnoprávnom úradnom používaní sú srbský jazyk a cyrilské  písmo 
a slovenský  jazyk a jeho písmo v súlade so zákonom.  
 

Symboly obce  
Článok 7 

 
 Obec má svoje symboly (erb a vlajku). 
 Výzor a použitie symbolov obce sa určuje osobitným uznesením zhromaždenia obce, 
po predbežnom súhlase ministerstva príslušného pre úkony lokálnej samosprávy.  
 Symboly  obce  môžu  byť  vyvesené  iba  vedľa  štátnych  symbolov.  
 V úradných  miestnostiach  obce môžu byť vyvesené iba štátne symboly, symboly AP 
Vojvodiny,  symboly slovenskej národnostnej menšiny a symboly obce. 
Osady v obci  si môžu  určiť svoje symboly (erb a vlajku), po predbežnom  súhlase 
zhromaždenia obce. 
 

Sviatok obce 
Článok 8 

 
 Obec má sviatok - Deň  obce. 
 Sviatok obce upravuje sa osobitným uznesením, ktoré vynáša  zhromaždenie obce, 
po predbežnom súhlase pokrajinského  orgánu  príslušného pre lokálne samosprávy.  
 

Ceny a verejné uznania 
Článok 9 

 
 Obec stanovuje odmeny a iné verejné  uznania organizáciám a občanom za významné  
úspechy v hospodárstve, vede, umení, športe a v iných spoločenských oblastiach. 
 Obec udeľuje titul čestný občan osobe,  ktorej práca a úspechy  sú osobitného 
významu pre obec.  
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 Zhromaždenie obce  rozhoduje  o udelení  titulu čestný občan, len po predbežnom 
súhlase ministerstva príslušného pre  úkony lokálnej samosprávy.  
 Ceny a iné verejné uznania a titul čestný občan sa udeľuje  pri príležitosti  sviatku  
obce – Dňa obce.  
 Druhy cien a iných verejných uznaní, postup, podmienky a kritériá na udelenie 
verejných uznaní a titulu čestný občan  sa upravuje  osobitným uznesením zhromaždenia 
obce.  

Určovanie názvov častí osád 
Článok 10 

 
 Obec určuje názvy ulíc, námestí, vidiekov a iných častí osád na svojom území 
osobitným uznesením zhromaždenia obce, s predbežným  súhlasom pokrajinského orgánu 
príslušného pre úkony lokálnej samosprávy.  
 V postupe zmeny  názvov ulíc, námestí, vidiekov a iných častí osád zabezpečuje sa 
mienka Národnostnej rady  slovenskej národnostnej menšiny a Rady pre medzinacionálne 
vzťahy zhromaždenia obce.   
 

Verejnosť práce 
Článok 11 

 
 Práca obce je verejná. 
Verejnosť práce sa spravidla zabezpečuje: 

1) prostredníctvom vydávania  bulletinu, informátora, cez verejné informovanie, 
prezentovanie uznesení a iných aktov verejnosti a vytvorením internetových 
prezentácií; 

2) organizovaním verejných  rozpráv v súlade so zákonom, týmto štatútom 
a uzneseniami orgánov obce;  

3) organizovaním verejných vypočutí v súlade s týmto štatútom a rokovacím  
poriadkom  Zhromaždenia obce a 

4) v iných prípadoch určených týmto štatútom a inými aktami orgánov obce.  
Obec svoje informácie a oznámenia  zverejňuje aj v jazyku a písme  slovenskej národnostnej 
menšiny.   

 
Majetok obce 

Článok 12 
 

 Obec má svoj majetok. 
 Majetok obce samostatne spravujú a s ním nakladajú orgány obce v súlade so 
zákonom, týmto štatútom a inými aktmi  obce.  
 Do verejného vlastníctva obce v súlade so zákonom  patria: 

- statky všeobecného použitia na území obce  (obecné cesty, nekategorizované 
cesty, ulice, ktoré netvoria časť diaľnice alebo štátnej cesty I. a II. triedy, 
námestia, verejné parky a iné); 

- komunálna sieť na území obce; 
- nehnuteľné a hnuteľné veci a iné majetkové práva, ktoré používajú orgány 

a organizácie obce; 
- veci vo verejnom vlastníctve, na ktorých užívacie právo majú  miestne 

spoločenstvá na území obce, ustanovizne, verejné  agentúry a iné organizácie, 
ktorých zakladateľ je obec; 

- iné  nehnuteľné a hnuteľné veci a majetkové práva v súlade so zákonom, ktorými 
sa spravuje verejné  vlastníctvo.  
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 II.     PRÍSLUŠNOSTI OBCE 
 

Príslušnosť obce 
Článok 13 

 
 Obec koná úkony zo svojej príslušnosti, určené ústavou a zákonom, úkony z rámca 
práv a povinností republiky, ktoré sú jej zákonom zverené, ako i úkony, ktoré jej zverí 
autonómna pokrajina svojím uznesením.  
 

Príslušnosť určená  ústavou a zákonom  
Článok 14 

 
 Obec prostredníctvom svojich orgánov, v súlade s ústavou a zákonom: 
 

1) vynáša štatút, rozpočet a účtovnú závierku, územný a urbanistický plán a plán rozvoja 
obce, strategické plány a programy lokálneho ekonomického rozvoja; 

2) upravuje a zabezpečuje vykonávanie a rozvoj  komunálnych činností, lokálnu  
prepravu, používanie stavebného pozemku a podnikateľského priestoru; 

3) stará sa o výstavbu, rekonštrukciu, údržbu a používanie nekategorizovaných 
a obecných ciest, ulíc a iných verejných  objektov všeobecného významu; 

4) stará sa o uspokojenie potrieb občanov v oblasti osvety (predškolská výchova 
a vzdelávanie, základné a stredné vzdelávanie a výchova), vedeckovýskumných 
a inovačných  činností, kultúry, zdravotnej a sociálnej ochrany, detskej ochrany, 
športu a telesnej kultúry; 

5) zabezpečuje uskutočnenie osobitných potrieb osôb so zdravotným postihnutím 
a ochranu práv citlivých skupín; 

6) stará sa o rozvoj a zveľadenie turistiky, remesiel, pohostinstva a obchodu; 
7) vynáša a realizuje  programy pre podnietenie lokálneho ekonomického rozvoja, 

podniká aktivity na údržbe jestvujúcich a prilákanie nových investícií, tiež zlepšuje 
všeobecné podmienky hospodárenia; 

8) stará sa o ochranu životného prostredia, ochranu pred živelnými  a inými pohromami,  
ochranu kultúrnych statkov významných pre obec; 

9) stará sa o ochranu, zlepšenie a používanie poľnohospodárskeho  pozemku 
a uskutočňuje politiku vidieckeho rozvoja; 

10) stará sa  o uskutočnenie, ochranu a zlepšenie ľudských a menšinových práv, o rodovú 
rovnosť a  verejné informovanie v obci; 

11) utvára a upravuje organizáciu a prácu orgánov, organizácií a služieb pre potreby obce, 
organizuje službu právnej pomoci občanom a  upravuje organizáciu a prácu 
zmierovacích rád; 

12) určuje symboly obce a ich  použitie; 
13) nakladá s obecným majetkom  a určuje sadzby pôvodných príjmov, tiež výšku 

lokálnych poplatkov; 
14) predpisuje priestupky pre porušenie obecných predpisov; 
15) koná aj iné úkony lokálneho významu určené zákonom, úkony priameho záujmu pre 

občanov, v súlade s ústavou, zákonom a týmto štatútom.  
 
Úkony z príslušnosti obce určené ústavnou a zákonom sú bližšie určené  jednotným 

súpisom úkonov jednotiek lokálnej samosprávy, ktorý zabezpečuje ministerstvo príslušné pre 
lokálnu samosprávu v súlade so zákonom.  
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Verejné služby obce 

Článok 15 
 
 Pre uskutočňovanie  svojich práv a povinností a pre uspokojenie potrieb lokálneho 
obyvateľstva obec môže osobitným uznesením zakladať podniky, ustanovizne a iné 
organizácie, ktoré konajú verejnú službu, v súlade so zákonom a týmto štatútom.  
 Zhromaždenie obce osobitným uznesením zakladá  podniky, ustanovizne a iné 
organizácie, ktorí konajú verejnú službu a uskutočňuje práva zakladateľa ak zákonom alebo 
týmto štatútom pre vykonávanie jednotlivých práv zakladateľa nie je  určená príslušnosť 
iného orgánu obce.  
 

Zverenie úkonov právnickej alebo fyzickej osobe 
Článok 16 

 
 Obec môže zmluvou, na princípoch  konkurencie, verejnosti, ekonomickosti, 
účinnosti a ochrany životného  prostredia zveriť právnickej alebo fyzickej osobe vykonávanie 
jednotlivých úkonov zo svojej príslušnosti v súlade so zákonom.  
 Zverenie úkonov z odseku 1 tohto článku sa upravuje uznesením Zhromaždenia obce.  
 
 

III.    FINANCOVANIE ÚKONOV OBCE 
  

Prostriedky na vykonávanie úkonov a zdroje  prostriedkov 
Článok 17 

 
 Za vykonávanie úkonov obce určených ústavou a zákonom, za vykonávanie  zákonom 
zverených  úkonov v rámci práv a povinností republiky a za vykonávanie jednotlivých 
úkonov,  ktoré jej  zo svojej  príslušnosti uznesením zverí autonómna pokrajina, obci patria 
príjmy a zisky určené zákonom.  
Úkony obce sa financujú z pôvodných a pripísaných príjmov, transferov, príjmov na základe 
zadlženia a iných príjmova a ziskov určených zákonom.  
 

Neúčelový charakter  prostriedkov  
Článok 18 

 
 Všetky príjmy obce činia  celkový príjem rozpočtu  a môžu sa použiť na akýkoľvek 
účel, okrem tých príjmov,  ktorým je  účelový charakter  určený zákonom.  
 

Rozpočet a účtovná závierka 
Článok 19 

 
 Zhromaždenie obce vynáša rozpočet obce  za každý kalendárny rok, v ktorom sa 
vykazujú všetky príjmy a zisky, zadlženia a iné  finančné transakcie, výdavky a iné náklady 
v súlade so  zákonom, ktorý upravuje rozpočtový systém.  
 Po uplynutí roka, pre ktorý sa vynáša  rozpočet,  zhotovuje sa účtovná závierka 
o realizácii rozpočtu obce.  
 

Zodpovednosť za realizáciu  rozpočtu a upovedomenie 
Článok 20 

 
 Za realizáciu rozpočtu obce predseda obce zodpovedá zhromaždeniu obce. 
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 Obecná správa  má záväzok pravidelne sledovať realizáciu rozpočtu a podľa potreby 
najmenej dva razy ročne informovať  predsedu obce a záväzne v lehote 15 dní  po uplynutí 
šesťmesačného, resp.  deväťmesačného obdobia.  
 Predseda obce v lehote 15 dní odo dňa doručenia správy z odseku  2 tohto článku 
schvaľuje a doručuje  správu zhromaždeniu obce.  
 

Samozdanenie 
Článok 21 

 
 Za uspokojenie  potrieb občanov v obci  alebo jej časti prostriedky sa môžu zozbierať 
samozdanením.  
 Uznesenie o uvádzaní samozdanenia  vynášajú občania  referendom, v súlade so 
zákonom, ktorým sa  upravuje priame vyjadrovanie sa občanov. 
 
 

IV.  ORGÁNY OBCE 
 

Orgány obce 
Článok 22 

 
 Orgány obce sú: zhromaždenie obce, predseda obce, obecná rada a obecná správa. 
 

Prezumpcia príslušností 
Článok 23 

 
 Úkony obce konajú orgány obce v rámci svojej  príslušnosti, určenej zákonom a týmto 
štatútom. 
 Zhromaždenie obce vynáša akty všeobecného charakteru.  
 Ak zákonom alebo iným predpisom nie je  určené, ktorý orgán je  príslušný pre 
vykonávanie úkonov z príslušnosti obce, všetky úkony, ktoré sa vzťahujú na upravenie  
vzťahov z príslušnosti obce, koná zhromaždenie obce  a úkony, ktoré sú podľa svojej povahy 
výkonné, koná predseda obce.  
 Ak sa podľa charakteru  úkonov nemôže určiť príslušnosť v súlade s odsekom 2 tohto 
článku, príslušné je zhromaždenie obce.  
 
 

1. Zhromaždenie obce 
 

Postavenie zhromaždenia obce 
Článok 24 

 
 Zhromaždenie obce je najvyšší orgán obce, ktorý koná základné funkcie lokálnej 
moci, určené ústavou, zákonom a týmto štatútom.  
 

Zloženie zhromaždenia obce 
Článok 25 

 
 Zhromaždenie obce tvoria výborníci, ktorých volia občania na priamych voľbách, 
tajným hlasovaním, v súlade so zákonom a týmto štatútom.  
 Zhromaždenie sa považuje za  konštituované voľbou predsedu zhromaždenia obce a 
 ustanovením  tajomníka zhromaždenia  obce. 
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Počet výborníkov 

Článok 26 
 
 Zhromaždenie obce má 25 výborníkov.  
 

Mandát 
Článok 27 

 
 Výborníci sa volia na štyri roky. 
 Výborníkovi začína a zaniká výbornícky mandát pod podmienkami a na spôsob 
určený zákonom.  
 

Nezlučiteľnosť funkcií 
Článok 28 

 
 Výborník nemôže byť zamestnaný v obecnej správe a tiež osoba, ktorú vymenúva, 
resp. ustanovuje zhromaždenie obce.  
 Ak  zamestnanec obecnej správy bude zvolený za výborníka, práva a záväzky na 
podklade  práce mu spočívajú, kým trvá jeho výbornícky mandát. 
 Dňom potvrdenia  výborníckeho mandátu osobám, ktoré vymenovalo, resp. 
ustanovilo Zhromaždenie obce zaniká funkcia, do ktorej boli vymenovaní, resp.  ustanovení.  
 

Imunita výborníka 
Článok 29 

 
 Výborník nemôže byť predvolaný na trestnú  zodpovednosť, zatknutý alebo trestaný 
v dôsledku vyjadrenej mienky alebo preto, že poskytol svoj hlas na zasadnutiach 
zhromaždenia obce a pracovných telies.  
 

Práva a povinnosti výborníka 
Článok 29 

 
 Práva a povinnosti výborníka sa bližšie určujú rokovacím poriadkom   zhromaždenia 
obce.  
 

Úhrady a iné príjmy výborníkov 
Článok 31 

 
 Právo výborníka na ušlý zárobok, cestovné náklady za  príchod na  zasadnutie 
a odchod zo zasadnutia zhromaždenia obce a jeho  pracovných telies, diéty a na úhradu iných  
trov súvisiace s výkonom výborníckej funkcie sa upravuje osobitným uznesením 
zhromaždenia obce.  
 

Príslušnosť zhromaždenia obce 
Článok 32 

 
 Zhromaždenie obce  v súlade so zákonom: 

1) vynáša štatút obce a rokovací poriadok zhromaždenia obce; 
2) vynáša rozpočet a schvaľuje účtovnú závierku rozpočtu; 
3) schvaľuje kádrový plán; 
4) určuje sadzby základných príjmov obce, spôsob a meradlá na určovanie výšky 

lokálnych poplatkov a úhrad; 
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5) vynáša plán rozvoja obce, plánovacie dokumenty verejných politík, strednodobé 
plány a iné  plánovacie dokumenty v súlade so zákonom, 

6) vynáša územný a urbanistický plán obce, 
7) vynáša predpisy a iné normatívne akty z príslušnosti obce; 
8) volí a odvoláva predsedu zhromaždenia a zástupcu  predsedu zhromaždenia; 
9) ustanovuje a odvoláva tajomníka  a zástupcu tajomníka zhromaždenia; 
10) volí a odvoláva predsedu obce a na návrh predsedu obce volí zástupcu predsedu obce 

a členov obecnej rady; 
11) ustanovuje obecného právneho zástupcu; 
12) vymenúva Volebnú komisiu pre uskutočnenie  volieb výborníkov zhromaždenia obce 

v súlade so zákonom; 
13) vypisuje obecné referendum a referendum pre časť územia obce, vyjadruje sa 

o návrhoch obsiahnutých v občianskej iniciatíve a ustaľuje návrh uznesenia 
o samozdanení; 

14) utvára a upravuje organizáciu a prácu organizácií a služieb  pre potreby obce; 
15) zakladá verejné podniky a kapitálové spoločnosti pre vykonávanie činnosti vo 

všeobecnom záujme v súlade so zákonom a týmto štatútom, poskytuje súhlas 
k zákonom určených normatívnych a iných právnych aktov a k činnosti verejného 
podniku, resp. kapitálovej spoločnosti, kvôli ochrane  všeobecného záujmu, pre ktoré 
nie je týmto štatútom určené, že sú v príslušnosti obecnej rady; 

16) zakladá ustanovizne a organizácie v oblasti predškolského  vzdelávania a výchovy, 
základného vzdelávania a kultúry, ktoré sú dôležité pre obec a pre príslušníkov 
všetkých národných spoločenstiev, sociálnej ochrany, primárnej zdravotnej ochrany, 
telesnej kultúry, športu, mládeže, detskej ochrany a turistiky, sleduje a  zabezpečuje 
ich fungovanie;  

17) vymenúva a odvoláva dozornú radu a riaditeľa verejného podniku, ktorého  je 
zakladateľ, poskytuje súhlas k štatútu verejného podniku a koná iné práva  
zakladateľa v súlade so zákonom a zakladateľským aktom; 

18) vymenúva a odvoláva správnu radu, dozornú radu a riaditeľa ustanovizne, organizácie 
a služby, ktorej  je zakladateľ a  poskytuje súhlas k ich štatútu v súlade so zákonom; 

19) posudzuje správy o práci a poskytuje  súhlas k programu práce  užívateľov rozpočtu; 
20) posudzuje a schvaľuje ročné správy o práci a finančné  správy o strovených  

prostriedkoch z rozpočtu obce verejných podnikov, ustanovizní a iných  verejných 
služieb, ktorých je zakladateľ alebo väčšinový majiteľ obec; 

21) upravuje podmienky a spôsob vykonávania komunálnych činností, práv a záväzkov 
užívateľov komunálnych služieb, objem a kvalitu komunálnych  služieb a spôsob 
konania dozoru  nad vykonávaním komunálnych činností, zakladá  verejné podniky 
pre vykonávanie komunálnych činností, resp.  zveruje vykonávanie tých činností 
kapitálovej spoločnosti alebo podnikateľovi, predpisuje všeobecné podmienky 
udržiavania komunálneho poriadku a opatrení pre ich uskutočnenie; 

22) vynáša ročné a strednodobé programy úpravy staveného pozemku; rozhoduje 
o scudzení staveného pozemku v súlade so zákonom a predpisom obce; 

23) vynáša lokálnu bytovú stratégiu v súlade s národnou bytovou stratégiou, akčným 
plánom pre jej realizáciu a programy bytovej podpory, môže založiť verejnú bytovú 
agentúru v súlade so zákonom, tiež právnickú osobu pre vykonávanie  úkonov 
verejného  významu v oblasti bývania; 

24) bližšie  upravuje používanie, údržbu a spravovanie vecí vo verejnom vlastníctve obce; 
25) upravuje bližšie podmienky pre vykonávanie taxislužby; 
26) vynáša programy  využívania a ochrany prírodných hodnôt a programy ochrany 

životného prostredia, resp. lokálne akčné a sanačné plány v súlade so strategickými 
dokumentami a záujmami a špecifickosťami obce a určuje osobitnú úhradu za 
ochranu a zlepšenie  životného prostredia; 
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27) vynáša  ročný program ochrany, úpravy a používania poľnohospodárskeho pozemku, 
určuje protierózne opatrenia a ich uskutočnenie, rozhoduje o účelovom zameraní 
pasienkov; 

28) vynáša program rozvoja turistiky v súlade so stratégiou a určuje výšku pobytového 
poplatku na území obce; 

29) vynáša lokálny akčný plán pre  boj proti  korupcii na úrovni obce; 
30) vynáša program kontroly a zníženia  populácie  opustených psov a mačiek; 
31) upravuje držanie a ochranu domácich zvierat a domácich  miláčikov v súlade so 

zákonom; 
32) vynáša operatívny plán pre  vody II. triedy, určuje miesto a spôsob  používania 

rekreačnej vody, vrátane aj kúpanie; 
33) vynáša akčný plán pre  realizáciu národnej stratégie pre mladých na území obce, 

zakladá kanceláriu pre mladých; 
34) vynáša program a plán  energetickej účinnosti; 
35) rozhoduje o zaobstaraní a scudzení nehnuteľnosti z verejného vlastníctva obce, 

založení  hypotéky na  nehnuteľnosti vo verejnom  vlastníctve obce a o  prevode 
vlastníckeho práva na iného nositeľa práv verejného vlastníctva; 

36) rozhoduje o vkladaní vecí vo verejnom vlastníctve obce a práv do kapitálu verejného 
podniku a kapitálovej spoločnosti, ktorých je zakladateľ, v súlade so zákonom; 

37) rozhoduje o poskytnutí koncesie, keď sú  verejné telesá a predmet koncesie 
v príslušnosti obce,  udeľuje súhlas na koncesný akt; 

38) poskytuje súhlas a schvaľuje  návrh projektu verejno-súkromného partnerstva, 
poskytuje súhlas  k predbežnému návrhu  verejnej zmluvy v projekte  verejno-
súkromného partnerstva a poskytuje oprávnenie  predsedovi obce na podpísanie 
verejnej zmluvy v mene obce; 

39) utvára štáb pre mimoriadne situácie, vynáša plán a program rozvoja ochranného a 
záchranného systému; 

40) vynáša obranný plán obce, ktorý je súčasťou obranného plánu Republiky Srbsko, 
zlaďuje prípravu pre obranu právnických osôb v činnostiach z príslušnosti obce 
s obrannými prípravami autonómnej pokrajiny a s Plánom obrany Republiky Srbsko, 
vynáša uznesenie o organizovaní a fungovaní civilnej ochrany všeobecného účelu; 

41) utvára tovarové  rezervy a určuje ich objem a štruktúru; 
42) stanovuje obecné poplatky a iné lokálne príjmy, ktoré patria  obci podľa zákona; 
43) stanovuje výšku príspevkov na úpravu stavebného pozemku; 
44) určuje kritériá a postup pre subvencovanie nákladov pobytu v predškolskej 

ustanovizni  pre deti z materiálno ohrozených rodín; 
45) vynáša akt o verejnom zadlžení obce v súlade so zákonom, ktorým sa upravuje 

verejný  dlh; 
46) predpisuje  pracovný čas  pohostinských, obchodných a remeselníckych objektov; 
47) poskytuje  mienku o republikovom, pokrajinskom a regionálnom  územnom pláne; 
48) zakladá stále, občasné a osobitné pracovné telesá pre posúdenie otázok z jeho 

príslušnosti, ktoré sú upravené  rokovacím poriadkom zhromaždenia; 
49) podáva iniciatívu k začatiu postupu pre založenie,  zrušenie alebo zmenu územia 

obce; 
50) navrhuje vláde Republiky Srbsko určenie verejného záujmu   pre expropriáciu 

v prospech obce; 
51) poskytuje mienku o zákonoch, ktorými sa upravujú otázky v záujme pre lokálnu 

samosprávu;  
52) rozhoduje o spolupráci a  združení s mestami a  obcami, združeniami, humanitárnymi  

a  inými organizáciami; 
53) informuje verejnosť o svojej práci; 
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54) začína postup zhodnotenia ústavnosti a zákonnosti zákona alebo  iného normatívneho 
aktu Republiky Srbsko alebo autonómnej pokrajiny, ktorým sa porušuje právo na 
lokálnu samosprávu; 

55) organizuje službu právnej pomoci občanom; 
56) upravuje organizáciu a prácu zmierovacích rád; 
57) určuje  sviatok obce; 
58) poskytuje súhlas k používaniu mena, erbu a iného znaku obce; 
59) upravuje postup, podmienky a kritériá pre udelenie verejných uznaní a čestných 

titulov, ktoré udeľuje obec a rozhoduje o udelení verejných  uznaní a čestných titulov; 
60) rozhoduje o názvoch ulíc, námestí, vidiekov a iných častí osád; 
61) posudzuje správy Rady pre medzinacionálne vzťahy; 
62) posudzuje správu o práci lokálneho  vereného ochrancu práv občanov; 
63) posudzuje správu o práci obecného právneho zastupiteľstva; 
64) schvaľuje Etický kódex správania sa funkcionárov (v ďalšom  texte: etický kódex); 
65) vynáša opatrenia a schvaľuje odporúčania pre  zveľadenie  ľudských a menšinových 

práv; 
66) koná aj iné práce určené zákonom a týmto štatútom. 

 
Kvórum pre prácu a rozhodovanie 

Článok 33 
 
 Zhromaždenie obce rozhoduje ak je na zasadnutí prítomná väčšina z celkového počtu 
výborníkov. 
 Zhromaždenie obce rozhoduje väčšinou hlasov prítomných výborníkov, ak zákonom 
alebo týmto štatútom nie je inak určené.  
 Zhromaždenia obce väčšinou hlasov z celkového počtu výborníkov: 

1) vynáša štatút; 
2) vynáša rozpočet a schvaľuje účtovnú závierku rozpočtu; 
3) vynáša plán rozvoja obce a  stratégie, ktorými sa určujú smery pôsobenia obce 

v určitej oblasti; 
4) vynáša územný plán; 
5) vynáša urbanistické plány;  
6) rozhoduje o verejnom zadlžení obce; 
7) rozhoduje o voľbe predsedu  a zástupcu predsedu zhromaždenia obce; 
8) rozhoduje o voľbe predsedu, zástupcu predsedu obce a o voľbe členov obecnej  rady; 
9) rozhoduje o spolupráci a združovaní s inými jednotkami lokálnej samosprávy 

a o spolupráci s jednotkami lokálnej samosprávy v iných štátoch; 
10) rozhoduje o utvorení, území, pre ktoré sa utvára,  zmene územia a zrušení miestnych 

spoločenstiev a iných foriem miestnej samosprávy; 
11) rozhoduje o názvoch ulíc, námestí, vidiekov a iných častí osád; 
12) určuje sviatok obce; 
13) rozhoduje o udelení  titulu čestného občana obce; 
14) vynáša  uznesenie o pôsobnosti, zložení, voľbe členov a spôsobe práce Rady pre 

medzinacionálne vzťahy; 
15) schvaľuje etický kódex a  
16) rozhoduje aj o iných prípadoch určených zákonom a týmto štatútom.  

 
Zvolávanie 
Článok 34 

 
 Zasadnutie zhromaždenia obce zvoláva predseda zhromaždenia obce podľa potreby 
a najmenej raz v priebehu troch mesiacov.  
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 Predseda zhromaždenia obce je povinný zvolať zasadnutie na žiadosť predsedu obce, 
obecnej rady alebo jednej tretiny výborníkov v lehote sedem dní odo dňa podania žiadosti 
tak, aby deň uskutočnenia zasadnutia bol  najneskoršie v lehote 15 dní odo dňa  podania 
žiadosti.  
 V situáciách, ktoré  zdôvodňujú  súrnosť zvolania zasadnutia, predseda  zhromaždenia 
obce môže zvolať zasadnutie v lehote, ktorá nie je kratšia ako 24 hodín od prijatia žiadosti.  
 Žiadosť o zvolanie zasadnutia z odseku 3 tohto článku musí obsahovať dôvody, ktoré  
zdôvodňujú súrnosť zvolania zasadnutia a odôvodnenie následkov, ktoré by vznikli v prípade 
jeho nezvolania.  
 Minimálna lehota na zvolanie zasadnutia zhromaždenia obce z odseku 3 tohto článku 
sa nevzťahuje na zasadnutia zhromaždenia obce v podmienkach vyhlásenia mimoriadnej 
situácie. 
 Ak predseda zhromaždenia obce nezvolá zasadnutie v lehote  z odseku 2 tohto článku, 
zasadnutie môže  zvolať podávateľ žiadosti a ním predsedá výborník, ktorého  určí podávateľ 
žiadosti.  
 Predseda zhromaždenia obce môže odročiť zasadnutie, ktoré zvolal, iba v prípade, že 
nieto kvórum pre prácu a v iných prípadoch o odročení zasadnutia rozhoduje zhromaždenie 
obce.  
 

Verejnosť práce 
Článok 35 

 
 Zasadnutia zhromaždenia obce sú verejné. 
 Zhromaždenie obce môže rozhodnúť, aby zasadnutie zhromaždenia nebolo  verejné 
z bezpečnostných a iných dôvodov stanovených zákonom.  
 

Pracovné telesá zhromaždenia obce 
Článok 36 

 
 Zhromaždenie obce zakladá stále a občasné pracovné telesá pre posúdenie otázok 
z jeho príslušnosti.  
 Pracovné telesá poskytujú mienku (návrhy, poznámky a sugescie)  o návrhu predpisov 
a uznesení, ktoré vynáša zhromaždenie obce a konajú iné práce stanovené týmto štatútom, 
uzneseniami a rokovacím poriadkom zhromaždenia obce.  
 Počet a úlohy stálych pracovných telies zhromaždenia obce, spôsob  navrhovania 
a voľba členov,  práva  a povinnosti predsedu a členov, zvolávanie zasadnutia, prácu na 
zasadnutiach a iné otázky  súvisiace so stálymi  pracovnými telesami zhromaždenia obce sa 
regulujú   rokovacím poriadkom  zhromaždenia obce.  
 Aktom o utvorení občasného  pracovného telesa sa určuje jeho názov a oblasť, pre 
ktorú sa zakladá, úlohy  pracovného telesa, počet  členov  pracovného telesa, lehota na výkon 
úloh, práv a povinností predsedu a členov pracovného telesa a iné otázky významné pre prácu 
pracovného telesa.  
 

Verejné vypočutie 
Článok 37 

 
 Pracovné teleso môže  usporiadať verejné vypočutie o návrhoch uznesení a iných 
predpisov, o ktorých  rozhoduje zhromaždenie obce.  
 Organizovanie a uskutočnenie verejného vypočutia a informovanie predsedu 
zhromaždenia obce a verejnosti o vyjadrených mienkach a stanoviskách na verejnom 
vypočutí sa bližšie upravuje  rokovacím poriadkom zhromaždenia obce.  
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Osobitné pracovné telesá zhromaždenia obce 
Článok 38 

 
 Okrem stálych a občasných pracovných telies určených rokovacím poriadkom 
zhromaždenie obce, zhromaždenie obce zakladá i svoje osobitné pracovné telesá, ako sú:  

- Rada pre sledovanie uplatnenia etického kódexu,  
- Rada pre mladých, 
- Rada pre rodovú rovnosť,  
- Rada pre zdravie,  
- Rada pre medzinacionálne vzťahy,  
- Obecná rada rodičov,  
- Komisia pre  uskutočnenie volieb členov rád miestnych spoločenstiev  
- Druhostupňová komisia pre uskutočnenie volieb členov rád miestnych 

spoločenstiev.  
 Okrem osobitných pracovných telies z odseku 1 tohto článku, zhromaždenie obce 
zakladá aj iné osobitné pracovné telesá, ktoré  stanoví zákon.  
 Podmienky pre prácu  osobitných pracovných telies z odseku 1 tohto článku 
a vykonávanie  odborných a administratívno-technických úkonov zabezpečuje Obecná 
správa.  
 

Rada pre sledovanie uplatnenia etického kódexu 
Článok 39 

 
 Rada pre sledovanie uplatnenia etického kódexu: 

1) sleduje či  funkcionári dodržiavajú ustanovenia  etického kódexu; 
2) zhromažďuje informácie, ktoré sa vzťahujú na správanie sa funkcionárov keď ide 

o etický kódex; 
3) sleduje a analyzuje udalosti a javy významné pre úspešné uplatnenie etického 

kódexu; 
4) prezentuje uplatnenie etického kódexu v obci a širšie; 
5) navrhuje a samostatne uskutočňuje úkony, ktoré vedú k zveľadeniu uplatnenia 

etického kódexu; 
6) poskytuje rady a mienky funkcionárom, občanom, prostriedkom verejného 

informovania, orgánom a organizáciám v súvislosti s uplatnením etického kódexu; 
7) uskutočňuje spoluprácu s inštitúciami pôsobiacimi v podobných činnostiach; 
8) koná aj iné práce určené týmto štatútom a inými predpismi; 
9) vedie register osôb, ktoré sa považujú za funkcionárov obce v zmysle etického 

kódexu a ktorý obsahuje údaje o: funkciách v obci, pri ktorých sa etický kódex  
uplatňuje, menách a základných  osobných údajoch funkcionárov, ktorí konajú tú 
funkciu a dôležitých  údajoch, ktoré sa vzťahujú na  uctievanie etického kódexu 
zo strany jednotlivých funkcionárov.  

Členovia rady nemôžu byť výborníci ani zvolené, ustanovené a menované osoby v obci.  
Počet členov, spôsob práce, oprávnenia rady a obsah registra upravuje sa aktom 
zhromaždenia obce.  
 

Rada pre mladých 
Článok 40 

 
 Rada pre mladých: 

1) iniciuje a účinkuje vo vypracovaní lokálnej mládežníckej politiky v oblasti 
vzdelávania, športu, využívania voľného času, zvýšenia zamestnanosti, 
informovania, aktívnej účasti, zabezpečovania rovnakých možností, zdravotníctva, 
kultúry, rodovej rovnosti, znemožňovania násilia a kriminality, prístupu k právam, 
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udržateľného rozvoja a životného prostredia a v iných oblastiach podstatných pre 
mladých; 

2) účinkuje vo vypracovaní osobitných lokálnych akčných plánov, programov 
a politiky v súlade s národnou stratégiou pre mladých a sleduje ich 
uskutočňovanie; 

3) poskytuje mienku o otázkach dôležitých pre mladých a o nich oboznamuje orgány 
obce; 

4) poskytuje mienku na predbežný návrh predpisov a uznesení, ktoré vynáša  
zhromaždenie obce v oblastiach významných pre mladých; 

5) schvaľuje ročné a periodické správy o  uskutočnení  lokálnej  mládežníckej 
politiky a lokálnych akčných plánov a programov pre mladých a podáva ich 
zhromaždeniu obce, predsedovi obce a obecnej rade; 

6) iniciuje uplatnenie projektov alebo účasť obce v programoch a projektoch pre 
mladých s cieľom zveľadenia postavenia mladých a zabezpečenia  ich práv, ktoré 
sú v kompetencii obce; 

7) podnecuje spoluprácu medzi obcou a  mládežníckymi organizáciami 
a združeniami a podporuje realizáciu ich aktivít; 

8) podnecuje uskutočnenie medziobecnej spolupráce, vzťahujúcej sa na mládež 
a o tom informuje obecné orgány; 

9) poskytuje mienku o návrhoch projektov významných pre mladých, ktoré sa 
čiastočne alebo v plnosti financujú z rozpočtu obce, sleduje ich realizáciu 
a poskytuje svoju mienku príslušnému obecnému orgánu. 

 
Článok 41 

 
 Rada pre mladých má 7 členov. 
 Predseda a členovia Rady pre mladých sa volia na obdobie štyroch rokov a po 
vypršaní   mandátu  môžu  byť znovu zvolení.  

 
Článok 42 

 
 Členov Rady pre mladých volí zhromaždenie obce na návrh, predsedu Zhromaždenia 
obce, predsedu obce,  výborníckych skupín, miestnych spoločenstiev, združení občanov, 
mládežníckych organizácií a združení, škôl a iných verejných služieb.   
 Zhromaždenie obce volí členov Rady pre mladých z radov občanov, odborníkov, 
predstaviteľov združení, predstaviteľov škôl a iných verejných služieb, prihliadajúc pritom na 
rodovú rovnosť a zastúpenie príslušníkov národnostných menšín. 
 Najmenej polovicu členov Rady pre mladých  tvoria mladí vo veku 15 až 30 rokov, 
ktorí svojimi aktivitami  a konaním značne afirmovali pozitívnu úlohu a význam mladých 
v lokálnom spoločenstve, resp. ktorí sa stali nositeľmi školskej,  fakultnej,  vedeckej, resp.  
inej  odmeny významnej pre rôzne oblasti záujmu mladých.  
 Ostatných členov Rady pre mladých volí zhromaždenie obce  pod podmienkou, že 
majú  viacročnú skúsenosť v práci s problémami mladých, dokázanú odbornosť, resp.  že sa 
aktívne zúčastnili vo väčšom počte aktivít významných pre mladých.  
 

Rada pre  rodovú rovnosť 
Článok 43 

 
Rada pre rodovú rovnosť posudzuje  návrhy uznesení a iných  normatívnych aktov, 

ktoré vynáša zhromaždenie obce, sleduje uskutočňovanie  rodovej rovnosti, navrhuje aktivity 
a podnikanie opatrení, najmä tých,  ktorými sa uskutočňuje politika rovnakých  možností na 
úrovni obce. 
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 V práci Rady pre rodovú  rovnosť môžu, na pozvanie, účinkovať aj iné osoby bez 
práva rozhodovať.  
 Aktom o utvorení rady určuje sa počet a zloženie členov, mandát, úlohy, spôsob práce 
a iné otázky dôležité pre prácu rady. 
 

Rada pre zdravie 
Článok 44 

 Rada pre zdravie: 
1) sleduje a koordinuje prácu ustanovizní primárnej zdravotnej ochrany, ktorej 

zakladateľ je  lokálna samospráva; 
2) realizuje opatrenia v oblasti ochrany práv pacientov, a to:  
3) posudzuje námietky o porušení práv pacientov na základe  doručených a zozbieraných 

dôkazov a zistených faktov; 
4) o zistených  faktoch informuje podávateľa námietky a riaditeľa zdravotníckej  

ustanovizne, resp.  zakladateľa súkromnej praxe, na ktorú sa námietka vzťahuje 
a dáva zodpovedajúce  odporúčania; 

5) posudzuje správy poradcu pre pacientov, sleduje uskutočnenie práv pacientov 
a navrhuje opatrenia na ochranu a promóciu práv pacientov; 

6) podáva  ročnú správu o práci a podniká opatrenia na ochranu práv  pacientov obecnej 
rade obce a ministerstvu príslušnému pre zdravotnú starostlivosť a kvôli informovaniu 
a uskutočneniu  potrebnej spolupráce správu doručuje aj ochrancovi občanov; 

7) podnecuje spoluprácu všetkých zdravotníckych ustanovizní na území obce  
a medzisektorovú  spoluprácu; 

8) sleduje zdravotný stav obyvateľstva a vynáša  Stratégiu verejného zdravia Obce 
Báčsky Petrovec; 

9) zveľaďuje vzťahy s republikovými a regionálnymi inštitúciami v oblasti 
zdravotníctva, s ustanovizňami a organizáciami; 

10) podniká iné aktivity s cieľom zlepšenia systému zdravotnej ochrany  a zdravia 
obyvateľstva v súlade s Rokovacím poriadkom  Rady pre zdravie; 

11) koná aj určité práce z oblasti pôsobenia verejného zdravia určené Zákonom 
o verejnom zdraví.  

Aktom o utvorení rady určuje sa počet a zloženie členov, mandát,  spôsob práce a iné otázky 
dôležité pre prácu rady, v súlade  so zákonom.  
 Radu pre zdravie vedľa  predstaviteľov lokálnej samosprávy tvoria aj  predstavitelia 
združení občanov z radov pacientov, zdravotníckych ustanovizní z územia  jednotky lokálnej 
samosprávy a príslušnej filiálky Republikového fondu pre zdravotné poistenie.  
 

Obecná rada rodičov 
Článok 45 

 
 Obecná rada rodičov pozostáva z jedného  predstaviteľa a jeho zástupcu rady rodičov 
všetkých  vzdelávaco-výchovných  ustanovizní z územia obce Báčsky Petrovec. 
Predstaviteľov a ich zástupcov do Obecnej rady rodičov každý školský rok vymenúva 
zhromaždenie obce na návrh riaditeľov  výchovno-vzdelávacích ustanovizní z územia obce 
Báčsky Petrovec. 
 
 Obecná rada rodičov: 

1) poskytuje mienku, iniciuje akcie a  navrhuje opatrenia pre uskutočnenie práv dieťaťa, 
zlepšenie vzdelávania, výchovy a bezpečnosti  detí, resp. žiakov v obci; 

2) účinkuje v stanovení obecných  plánov a  programov, významných pre uskutočnenie 
vzdelávania, výchovy a bezpečnosti detí; 
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3) sleduje a posudzuje  možnosti  na zveľadenie rovnakého  prístupu, dostupnosti 
a možnosti vzdelávania a výchovy pre deti, resp. žiakov;  zamedzuje sociálne 
vylúčenia  detí, resp. žiakov z ohrozených a citlivých skupín na území obce; 

4) poskytuje  podporu  rade rodičov  všetkých výchovné-vzdelávacích ustanovizní na 
území obce v súvislosti s otázkami z ich príslušnosti; 

5) zastupuje záujmy detí a žiakov obce v situáciách, ktoré  sú  významné pre zlepšenie 
ich vzdelávania, výchovy, bezpečnosti a blahobytu na území  obce; 

6) spolupracuje s organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania výchovy, ochrany 
zdravia, sociálnej ochrany, kultúry, ochrany a zlepšenie práv dieťaťa a ľudských práv; 

7) koná aj iné práce v súvislosti so vzdelávaním a výchovou na území obce.   
 
 

Komisia pre  uskutočnenie  volieb členov rád miestnych spoločenstiev 
Článok 46 

 
 Komisiu pre uskutočnenie volieb členov  rád miestnych spoločenstiev tvoria predseda 
a dvaja členovia, ktorých vymenúva zhromaždenie obce.  
 Komisia pre uskutočnenie  volieb členov rád miestnych spoločenstiev má tajomníka, 
ktorého vymenúva zhromaždenie obce a ktorý účinkuje v práci volebnej komisie bez práva 
rozhodovať.  
 Predseda, členovia a tajomník Komisie pre uskutočnenie volieb členov  rád miestnych 
spoločenstiev sa vymenúvajú na štyri roky a po uplynutí mandátu môžu byť znovu 
vymenovaní. 
 Predseda, členovia Komisie pre uskutočnenie volieb členov  rád miestnych 
spoločenstiev a jej tajomník majú zástupcov.  
 Za predsedu, zástupcu predsedu, tajomníka a zástupcu tajomníka Komisie pre 
uskutočnenie volieb členov  rád miestnych spoločenstiev sa vymenúvajú osoby, ktoré  majú  
vysokoškolské vzdelanie z vedeckej  oblasti právnych vied na základných akademických 
štúdiách, pričom musia mať najmenej 240 kreditov (ECTS),  na  master akademických 
štúdiách, master odborových štúdiách,  špecializovaných akademických štúdiách, 
špecializovaných odborových štúdiách, resp.  na základných štúdiách v trvaní najmenej  
štyroch rokov alebo špecializovaných štúdiách na fakulte, s najmenej  trojročnou pracovnou 
skúsenosťou v odbore.  
 Komisie pre uskutočnenie volieb členov  rád miestnych spoločenstiev voľby členov 
rady miestneho spoločenstva uskutočňuje iba v stálom zložení.  
 Členovia Komisie pre uskutočnenie volieb členov  rád miestnych spoločenstiev a ich 
zástupcovia môžu byť iba občania, ktorí majú volebné právo a bydlisko na území obce.  
 Úlohy a oprávnenia Komisie pre uskutočnenie volieb členov  rád miestnych 
spoločenstiev a spôsob práce a rozhodovania sa bližšie určujú uznesením zhromaždenia obce, 
ktorým sa zriaďujú miestne spoločenstvá.  
 

Článok 47 
 

 Komisie pre uskutočnenie volieb členov  rád miestnych spoločenstiev pri  uskutočnení 
volieb do rady miestneho spoločenstva:  

1) sa stará o zákonitosť uskutočnenia volieb členov rady miestneho spoločenstva; 
2) určuje  volebné miesta; 
3) určuje  volebné výbory  a vymenúva ich členov; 
4) dáva  pokyny volebných výborom v zmysle  uskutočnenia postupu volieb členov  rady 

miestneho spoločenstva; 
5) podpisuje tlačivá a organizuje technické prípravy na uskutočnenie volieb; 
6) zisťuje či sú volebné listiny zhotovené a  podané v súlade  s pokynmi pre 

uskutočnenie volieb členov  rady miestneho  spoločenstva; 
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7) vyhlasuje listinu kandidátov; 
8) určuje  tvar a vzhľad  hlasovacieho lístka, počet hlasovacích lístkov pre volebné 

miesta a zápisnične  ich odovzdáva volebným výborom; 
9) rozhoduje o námietkach podaných  v postupe volieb členov  rady miestneho 

spoločenstva; 
10)  zisťuje a zverejňuje výsledky volieb členov rady miestneho spoločenstva; 
11)  podáva správu zhromaždeniu  obce o uskutočnených voľbách členov  rady miestneho 

spoločenstva.  
 

Druhostupňová komisia pre uskutočnenie volieb  
členov rád miestnych spoločenstiev 

Článok 48 
 

Druhostupňová komisia pre uskutočnenie volieb členov rád miestnych spoločenstiev 
je orgán  pre uskutočnenie  volieb, ktorý v druhom stupni  rozhoduje o námietkach na 
rozhodnutia komisie pre uskutočnenie volieb členov rád miestnych spoločenstiev. 

Druhostupňovú komisiu  pre uskutočnenie volieb členov rád  miestnych spoločenstiev 
tvoria  predseda a dvaja členovia, ktorých vymenúva zhromaždenie obce.  

Druhostupňová komisia pre uskutočnenie volieb členov rád miestnych spoločenstiev 
má tajomníka, ktorého  vymenúva zhromaždenie obce a ktorý  účinkuje v práci 
druhostupňovej volebnej komisie  pre uskutočnenie volieb členov rád miestnych 
spoločenstiev bez práva rozhodovať. 

Druhostupňová komisia pre uskutočnenie volieb členov rád miestnych spoločenstiev 
rozhoduje väčšinou  hlasov z celkového  počtu členov. 
Predseda a tajomník Druhostupňovej komisie pre uskutočnenie volieb členov rád miestnych 
spoločenstiev musia mať vysokoškolské vzdelanie z vedeckej  oblasti právnych vied na 
základných akademických štúdiách, pričom musia mať najmenej 240 kreditov (ECTS),  na  
master akademických štúdiách, master odborových štúdiách, špecializovaných akademických 
štúdiách, špecializovaných odborových štúdiách, resp.  na základných štúdiách v trvaní 
najmenej  štyroch rokov alebo špecializovaných štúdiách na fakulte, s najmenej  päťročnou 
pracovnou skúsenosťou v odbore.  
 Predseda, členovia  Druhostupňovej komisie pre uskutočnenie volieb členov rád 
miestnych spoločenstiev a tajomník sa vymenúvajú na štyri roky a môžu byť znovu 
vymenovaní.  
 Úlohy a oprávnenia Druhostupňovej komisie pre uskutočnenie volieb členov rád 
miestnych spoločenstiev, spôsob  práce a rozhodovania sa bližšie určuje  uznesením 
zhromaždenia obce, ktorým sa zriaďujú miestne spoločenstvá. 
 

Predseda zhromaždenia obce 
Článok 49 

 
 Zhromaždenie obce má predsedu zhromaždenia obce.  
 Predseda zhromaždenia obce  organizuje prácu zhromaždenia obce, zvoláva a 
predsedá zasadnutiam, uskutočňuje spoluprácu s predsedom obce a obecnej rady, stará sa o  
uskutočnenie verejnosti práce, podpisuje akty, ktoré vynáša zhromaždenie obce  a vykonáva 
iné úkony stanovené zákonom a týmto štatútom. 
 Predseda  zhromaždenia obce  môže byť na  stálej práci v obci. 
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Voľba predsedu zhromaždenia obce 

Článok 50 
 
 Predseda Zhromaždenia obce sa volí z radov výborníkov na návrh najmenej tretiny 
výborníkov, na obdobie štyroch rokov, tajným hlasovaním, väčšinou hlasov z celkového 
počtu výborníkov zhromaždenia obce.  
 Výborník môže účinkovať v navrhovaní  iba jedného kandidáta.  
 Ak  je navrhnutých viacej kandidátov a ani jeden z navrhnutých kandidátov nezíska 
potrebnú väčšinu hlasov, opakuje sa postup kandidovania a voľby. 
  

Odvolanie predsedu zhromaždenia obce 
Článok 51 

 
 Predseda zhromaždenia obce  môže byť  odvolaný aj pred uplynutím mandátu: 

1. na vlastnú žiadosť, 
2. na návrh najmenej tretiny výborníkov. 

 Návrh sa podáva v písanej forme a musí byť odôvodnený. 
 Odvolanie sa koná na spôsob a podľa postupu, ktorý je  určený pre jeho voľbu.  
 

Zástupca predsedu zhromaždenia 
Článok 52 

 
 Predseda zhromaždenia obce má zástupcu, ktorý ho zastupuje v prípade jeho 
neprítomnosti a znemožnenia vykonávať svoju funkciu.  
 Zástupca predsedu zhromaždenia obce sa volí a odvoláva na rovnaký  spôsob ako  
predseda zhromaždenia obce. 
 Ak zástupcovi predsedu zhromaždenia obce spočívajú práva z pracovného pomeru 
v dôsledku volieb  do tej funkcie, on môže byť na stálej práci v obci.  
 

Tajomník  zhromaždenia obce 
Článok 53 

 
 Zhromaždenie obce má tajomníka, ktorý sa stará o vykonávanie odborných prác 
vzťahujúcich sa na zvolávanie a uskutočnenie zasadnutí zhromaždenia obce a jeho 
pracovných telies a vedie administratívne práce vzťahujúce sa na ich činnosť. 
 Tajomník zhromaždenia obce sa ustanovuje na štyri roky na návrh predsedu 
zhromaždenia obce  a môže byť znovu poverený touto funkciou. 
 Za tajomníka zhromaždenia obce sa ustanovuje osoba so získaným  vysokoškolským 
vzdelaním z vedeckej oblasti právnych vied na základných akademických štúdiách, pričom 
musia mať najmenej 240 kreditov (ECTS),  na  master akademických štúdiách, 
špecializovaných akademických štúdiách, špecializovaných odborových štúdiách, resp.  na 
základných štúdiách v trvaní najmenej  štyroch rokov alebo špecializovaných štúdiách na 
fakulte, so zloženou odbornou skúškou pre práce v orgánoch správy  a  s najmenej  
trojročnou pracovnou skúsenosťou v odbore.  
 Zhromaždenie obce môže, na odôvodnený návrh predsedu zhromaždenia, odvolať  
tajomníka aj pred vypršaním mandátu.  
 Tajomník zhromaždenia je zodpovedný za včasné doručovanie údajov, aktov 
a dokladov, keď si to žiada príslušný republikový orgán, resp. orgán autonómnej pokrajiny, 
ktorý koná dozor nad prácou a aktmi zhromaždenia obce.  
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Rokovací poriadok zhromaždenia obce 

Článok  54 
 
 Spôsob prípravy, vedenia a práca zasadnutia zhromaždenia obce a jeho pracovných 
telies a iné otázky, súvisiace s ich prácou, upravujú sa rokovacím poriadkom zhromaždenia 
obce.   
 Rokovací poriadok vynáša zhromaždenie obce väčšinou z celkového počtu 
výborníkov.  
 
 2.  Výkonné orgány obce 
 

Článok 55 
 
 Výkonné orgány obce  sú predseda obce a obecná rada.  
 

a) Predseda obce 
 

Voľba predsedu  a zástupcu predsedu obce 
Článok 56 

 
 Predsedu obce volí zhromaždenie obce  z radov výborníkov na obdobie štyroch rokov, 
tajným hlasovaním, väčšinou hlasov z celkového počtu výborníkov Zhromaždenia obce.  
 Predseda obce má zástupcu, ktorý ho zastupuje v prípade jeho neprítomnosti 
a znemožnenia vykonávať svoju povinnosť.  
 Predseda zhromaždenia obce navrhuje kandidáta na predsedu obce. 
 Kandidát na predsedu obce navrhuje kandidáta na zástupcu predsedu obce z radov 
výborníkov, ktorého volí zhromaždenie obce na rovnaký spôsob ako predsedu obce.  
 

Nezlučiteľnosť funkcií 
Článok 57 

 
 Predsedovi obce a zástupcovi predsedu obce voľbou na tieto funkcie zaniká mandát 
výborníkov v zhromaždení obce.  
 Predseda obce a zástupca predsedu obce  sú na stálej práci v obci.  
 

Príslušnosť predsedu obce 
Článok 58 

 
 Predseda obce: 

1) zastupuje obec, 
2) navrhuje spôsob riešiť otázky, o ktorých rozhoduje zhromaždenie obce, 
3) je príkazca výkonu rozpočtu obce, 
4) schvaľuje  správy o realizácii  rozpočtu obce  a doručuje ich zhromaždeniu obce, 
5) usmerňuje a zlaďuje prácu obecnej správy, 
6) zastupuje  obecnú radu, zvoláva a vedie jej zasadnutia,  
7) vynáša jednotlivé akty, na ktoré je oprávnený zákonom, týmto štatútom alebo 

osobitným uznesením zhromaždenia obce, 
8) rozhoduje o používaní prepravných prostriedkov a ich  riadení, o predmetoch 

osobitnej  historicko-dokumentárnej, kultúrnej alebo umeleckej hodnoty, 
9) rozhoduje o nakladaní,  používaní a spravovaní vybavenia a spotrebného 

materiálu; 
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10) uzaviera zmluvy v mene obce na základe  oprávnení zo zákona, štatútu 
a uznesenia zhromaždenia obce, 

11) v mene obce uzaviera kolektívne zmluvy pre podniky, ustanovizne a iné verejné  
služby, ktorých zakladateľ je obec, 

12) uzaviera  zmluvu o donácii od fyzických  alebo právnických osôb, 
13) je veliteľ obecného štábu pre mimoriadne situácie na základe postavenia, na návrh 

obecného štábu pre mimoriadne situácie, 
14) informuje verejnosť o svojej práci, 
15) podáva sťažnosť  Ústavnému súdu Republiky Srbsko ak sa  jednotlivým aktom 

alebo  úkonom  štátneho orgánu alebo obecného  orgánu znemožní výkon  
príslušnosti  obce, 

16) utvára  odborné poradenské telesá pre jednotlivé úkony zo svojej príslušnosti, 
17) ustanovuje a odvoláva  námestníka predsedu obce, 
18) vynáša akty z príslušnosti Zhromaždenia obce v prípade  vojnového stavu alebo 

živelných pohrôm, pričom je povinný ich podať  na dosvedčenie zhromaždeniu, 
čím ono  bude   mať možnosť sa stretnúť,  

19) koná aj iné úkony stanovené týmto štatútom a inými aktmi obce.  
 

Predseda obce je zodpovedný za včasné doručovania údajov, spisov a dokladov, keď 
si to žiada príslušný republikový orgán, resp. orgán autonómnej pokrajiny, ktorý koná dozor 
nad prácou a aktmi výkonných orgánov obce.  
 

Námestník predsedu obce 
Článok 59 

 
 Predseda obce môže mať jedného  námestníka, ktorý koná úkony z oblastí dôležitých  
pre lokálnu samosprávu (ekonomický rozvoj,  urbanizmus, primárna  zdravotná starostlivosť, 
ochrana životného prostredia, turistika, poľnohospodárstvo, komunálne činnosti, rozvoj 
miestnych spoločenstiev a iné). 
 Námestník predsedu obce  pohýna iniciatívy,  navrhuje projekty a poskytuje mienky 
v súvislosti s otázkami dôležitými pre rozvoj  obce v oblasti, za ktorú je určený a koná aj iné 
úkony na príkaz  predsedu obce.  
 Predseda obce  ustanovuje a odvoláva námestníka, ktorý  koná  úkony zatiaľ kým trvá  
funkcia predsedu obce.  
 Námestník predsedu obce sa ustanovuje v kabinete predsedu obce.  
 
 

b) Obecná rada 
Zloženie a voľba 

Článok 60 
 
 Obecnú radu tvoria predseda obce, zástupca predsedu obce a piati členovia obecnej 
rady. 
 Predseda obce je predseda obecnej rady.  
 Zástupca  predsedu obce je člen obecnej rady z funkcie. 
Členov obecnej rady volí zhromaždenie obce na obdobie štyroch rokov, tajným hlasovaním, 
väčšinou z celkového počtu výborníkov.  
Kandidátov na členov obecnej rady navrhuje kandidát na predsedu obce.  
Keď rozhoduje o voľbe predsedu obce, zhromaždenie obce súčasne rozhoduje i o voľbe 
zástupcu predsedu obce a členov obecnej rady.  
Členovia obecnej rady môžu byť na  stálej práci v obci.  
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Nezlučiteľnosť funkcií 
Článok 61 

 
 Členovia obecnej rady súčasne nemôžu byť aj výborníci a môže byť poverený  jednou 
alebo viacerými oblasťami  z príslušnosti obce.  
 Výborníkovi, ktorý sa zvolí za člena obecnej rady, zaniká výbornícky mandát.  
 

Príslušnosť 
Článok 62 

 
 Obecná rada: 

1) navrhuje štatút, rozpočet a iné uznesenia a akty, ktoré vynáša zhromaždenie, 
2) priamo realizuje a stará sa o realizáciu uznesení a iných aktov zhromaždenia obce, 
3) vynáša uznesenie o dočasnom financovaní v prípade, že zhromaždenie obce 

nevynesie rozpočet pred začiatkom fiškálneho roku, 
4) zakladá rozpočtový fond a ustaľuje program používania prostriedkov  rozpočtového 

fondu v súlade so zákonom, 
5) zakladá obecnú službu pre  inšpekciu používania rozpočtových prostriedkov a službu 

pre internú revíziu obce, 
6) stará sa o realizáciu  zverených príslušností z rámca práv a povinností republiky, resp. 

autonómnej pokrajiny, 
7) koná dozor nad prácou obecnej správy, zrušuje akty obecnej správy, ktoré nie sú 

v súlade so zákonom, štatútom a iným normatívnym aktom alebo uznesením, ktoré 
vynáša zhromaždenie obce, 

8) rieši v právnom konaní v druhom stupni o právach a záväzkoch občanov, podnikov 
a ustanovizní a iných organizácií v správnych veciach z príslušnosti obce, 

9) ustanovuje a uvoľňuje náčelníka obecnej správy, 
10) vynáša rozhodnutia o použití  prostriedkov  bežnej a stálej  rozpočtovej rezervy, 
11) vynáša interný akt o verejných obstarávaniach a plán  verejných obstarávaní v súlade 

s uznesením o rozpočte  a finančným plánom,  
12) vynáša zhodnotenie ohrozenosti a plán ochrany a záchrany v mimoriadnych situáciách 

a plán  ochrany pred nehodou, 
13) utvára odvolaciu komisiu,  
14) utvára odborné poradenské pracovné telesá pre jednotlivé úkony zo svojej 

príslušnosti,  
15) poskytuje súhlas k normatívnym aktom, ktorými sa určuje počet a štruktúra 

zamestnancov v ustanovizniach, ktoré sa financujú z rozpočtu obce a k počtu 
a štruktúre zamestnancov a iných osôb, ktoré sa angažujú v uskutočňovaní programu 
alebo časti programu užívateľov rozpočtu obce, 

16) určuje osobitné  prvky hodnotenia rizika a frekvenciu  výkonu inšpekčného dozoru na 
základe odhadu rizika  z pôvodnej príslušnosti obce, tiež  osobitné prvky plánu  
určitého inšpekčného dozoru z pôvodnej príslušnosti obce; 

17) sleduje realizáciu  programu hospodárenia a koná koordináciu práce verejných 
podnikov, ktorých zakladateľ je obec; 

18) vynáša  trojmesačnú správu o práci verejných podnikov zhromaždenia obce  kvôli 
ďalšiemu upovedomovaniu v súlade so zákonom, ktorým sa upravuje právne 
postavenie verejných podnikov,  

19) navrhuje akty, ktoré vynáša  zhromaždenie  obce, kvôli ochrane všeobecného záujmu 
vo verejnom podniku a kapitálovej spoločnosti, kde je zakladateľ obec, 

20) poskytuje  súhlas k uzneseniu o určení a zmene cien komunálnych a iných služieb, 
ktoré  poskytujú verejné podniky, ktorých zakladateľ je obec, poskytuje súhlas k aktu 
o všeobecných  podmienkach  pre dodávku  komunálnych  výrobkov a služieb 
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a navrhuje zhromaždeniu obce poskytnutie  súhlasu k uzneseniu o rozdelení ziskov 
verejných komunálnych podnikov, resp.  k spôsobu krytia strát, 

21) rozhoduje o prenájme, resp. používaní nehnuteľností vo verejnom  vlastníctve obce 
v súlade so zákonom  a predpisom obce,  

22) upravuje používanie podnikateľského priestoru, ktorý je vo verejnom vlastníctve 
obce, určuje  výšku  nájomného za podnikateľský priestor a koná iné úkony ohľadom 
používania podnikateľského  priestoru v súlade so zákonom a inými aktmi obce, 

23) určuje kritériá a postup prenajatia  bytov a ich kúpy, 
24) určuje výšku nájomného za užívanie  obytných  budov, bytov a garáž vo verejnom 

vlastníctve obce, 
25) rozhoduje o prevode užívacieho práva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve obce,  k 

ustanovizniam, verejným agentúram a iným organizáciám, ktorých zakladateľ je obec, 
26) poskytuje  predchádzajúci súhlas nositeľom užívacích práv k veciam vo verejnom 

vlastníctve obce (miestnych spoločenstvách, ustanovizniach a iných organizáciách)  
pre prenájom  tých vecí,  

27) rozhoduje o disponovaní s prepravnými prostriedkami, predmetmi osobitej historicko-
dokumentárnej, kultúrnej alebo umeleckej hodnoty, 

28) upravuje spôsob používania prepravných prostriedkov vo verejnom vlastníctve obce, 
29) vynáša uznesenie o vyhlásení  dňa smútku v obci,  
30) vynáša rokovací poriadok obecnej rady, 
31) informuje verejnosť o svojej práci, 
32) koná aj iné úkony v súlade so zákonom.  

Uznesenie  z bodu 3) tohto článku Obecná rada vynáša väčšinou hlasov z celkového  
počtu členov obecnej  rady.  

 
Postavenie predsedu obce v obecnej rade 

Článok 63 
  
 Predseda obce zastupuje obecnú radu, zvoláva a vedie jej zasadnutia. 
 Predseda obce je zodpovedný za zákonitosť práce obecnej rady.  
 Predseda obce je povinný obstaviť realizáciu uznesenia obecnej rady ak považuje, že 
nie je v súlade so zákonom.  

 
Kvórum pre prácu a rozhodovanie  

Článok 64 
 
 Obecná rada môže rozhodovať, ak je na zasadnutí prítomná väčšina z celkového počtu 
jej členov. 
 Obecná rada rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov, ak zákonom alebo týmto 
štatútom pre jednotlivé otázky nie je predvídaná iná väčšina. 
 

Rokovací poriadok obecnej rady 
Článok 65 

 
 Organizácia, spôsob práce a rozhodovania obecnej rady sa bližšie reguluje jej 
rokovacím poriadkom v súlade so zákonom a týmto štatútom.  
 

Podávanie správy zhromaždeniu obce 
Článok 66 

 
 Predseda obce a obecná rada sú povinní pravidelne informovať Zhromaždenie obce na 
vlastnú iniciatívu alebo na  jeho žiadosť o realizácii uznesení a iných aktov zhromaždenia 
obce. 
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 Obecná rada je povinná zhromaždeniu obce podať ročnú správu o práci.  
 

Odvolanie a demisia predsedu obce 
Článok 67 

 
 Predseda obce môže byť odvolaný  pred vypršaním  doby, na ktorú bol zvolený, na 
odôvodnený návrh najmenej tretiny výborníkov, na rovnaký spôsob, na ktorý bol zvolený.  
 O návrhu na odvolanie predsedu obce musí sa rokovať a rozhodovať v lehote 15 dní 
odo dňa doručenia návrhu predsedovi zhromaždenia obce s uplatnením  minimálnej lehoty na 
zvolanie zasadnutia z článku  34 odseky 3 a 5 tohto štatútu.  
 Ak zhromaždenie neodvolá predsedu obce, výborníci, ktorí podali návrh na odvolenie, 
nemôžu  navrhnúť odvolanie predsedu obce skôr než uplynie  šesť mesiacov od odmietnutia 
predošlého návrhu.  
 Predseda obce môže podať demisiu.  
 O podanej demisii predsedu obce predseda zhromaždenia obce  informuje výborníkov 
na začiatku prvého nasledujúceho zasadnutia zhromaždenia.  
 
 

Účinok  odvolania  a demisie predsedu obce 
Článok 68 

 
 Odvolaním, resp. demisiou predsedu obce zaniká mandát zástupcu predsedu obce 
a obecnej rady. 
 

Odvolanie a demisia  zástupcu predsedu obce,  
resp. člena obecnej rady 

Článok 69 
 
 Zástupca predsedu obce, resp. člen obecnej rady môže byť odvolaný pred uplynutím 
doby, na ktorú bol zvolený, na návrh predsedu obce alebo najmenej tretiny výborníkov, na 
rovnaký spôsob, na aký bol zvolený. 
 Súčasne s návrhom na uvoľnenie zástupcu predsedu obce alebo člena obecnej rady, 
predseda obce je povinný zhromaždeniu obce podať návrh na voľbu nového zástupcu 
predsedu obce alebo člena obecnej rady, ktoré zároveň vynáša uznesenie o odvolaní 
a o voľbe.  
 O podanej demisii  zástupcu predsedu obce alebo člena obecnej rady predseda 
zhromaždenia obce informuje  výborníkov na začiatku prvého nasledujúceho  zasadnutia 
zhromaždenia obce.  
 V prípade z odseku 3 tohto článku predseda obce je povinný na prvom nasledujúcom  
zasadnutí zhromaždenia obce   podať návrh na voľbu nového zástupcu predsedu obce, resp. 
člena obecnej rady.  
 
 

Vykonávanie bežných úkonov po zániku mandátu 
v dôsledku odvolania alebo  demisie 

Článok 70 
 
 Predseda obce, zástupca predsedu obce alebo člen obecnej rady, ktorí sú odvolaní 
alebo podali demisiu, zostávajú vo funkcii a konajú bežné úkony do voľby nového predsedu 
obce, zástupcu predsedu obce alebo člena  obecnej rady.  
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Zánik mandátu výkonných orgánov obce v dôsledku  

zániku  mandátu zhromaždenia 
Článok 71 

 
 Zánikom mandátu zhromaždenia obce zaniká mandát predsedu obce a obecnej  rady, 
pričom ďalej konajú  bežné úkony zo svojej príslušnosti po nástup do funkcie nového 
predsedu obce a obecnej rady, resp. predsedu a členov dočasného orgánu, ak  zhromaždeniu 
zanikol mandát v dôsledku rozpustenia zhromaždenia.  
 
 

3.   Obecná správa 
 

Všeobecné ustanovenia 
Článok 72 

 
 Správne úkony v rámci  práv a povinností a určité odborné a administratívno-
technické úkony pre potreby zhromaždenia obce, predsedu obce a obecnej rady koná obecná 
správa.  
  

Príslušnosť obecnej správy 
Článok 73 

 
 Obecná správa: 

1) pripráva predpisy a iné akty, ktoré vynáša zhromaždenie obce, predseda obce 
a obecná rada, 

2) realizuje uznesenia a iné akty zhromaždenia obce, predsedu obce a obecnej rady, 
3) rieši v správnom konaní v prvom stupni o právach a povinnostiach občanov, 

podnikov, ustanovizní a iných organizácií v správnych veciach z  príslušnosti obce, 
4) koná práce správneho dozoru nad výkonom predpisov a iných normatívnych aktov 

Zhromaždenia obce, 
5) realizujú zákony a iné predpisy, ktorých realizácia je zverená obci, 
6) vedie zákonom  predpísané evidencie a stará sa o ich údržbu,  
7) koná odborné a administratívno-technické úkony pre potreby  zhromaždenia obce, 

predsedu obce a obecnej rady, 
8) poskytuje pomoc miestnemu spoločenstvu vo vykonávaní administratívno-

technických  a finančno-materiálnych úkonov, 
9) doručuje správu o svojej práci v realizácii úkonov z príslušnosti obce a zverených 

úkonov predsedovi obce, obecnej rade a zhromaždeniu obce podľa potreby 
a najmenej raz ročne.  

 
Zásady činnosti obecnej správy 

Článok 74 
 
 Obecná správa koná podľa  pravidiel odboru, nestranne a politicky neutrálne a je 
povinná  umožniť každému rovnakú právnu ochranu v uskutočňovaní práv, záväzkov 
a právnych záujmov v súlade so zákonom.  
 Obecná  správa je povinná občanom umožniť  rýchle a účinné  uplatňovanie ich práv 
a právnych záujmov.  
 Obecná správa je povinná dať občanom  potrebné údaje a informácie a poskytnúť 
právnu pomoc.  
 Obecná správa je povinná spolupracovať s občanmi a uctievať osobnosť a dôstojnosť 
občanov. 
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Organizácia obecnej správy 

Článok 75 
 
 Obecná správa sa utvára ako jednotný orgán. 
 V obecnej správe sa utvárajú  vnútorné organizačné jednotky pre vykonávanie 
podobných správnych, odborných a iných úkonov.  
 

Spravovanie obecnej správy 
Článok 76 

 
 Obecnú správu spravuje náčelník.  
Za náčelníka obecnej správy môže byť vymenovaná osoba, ktorá má získané vysokoškolské 
vzdelanie z vedeckej  oblasti právnych vied na základných akademických štúdiách, pričom 
musia mať najmenej 240 kreditov (ECTS),  na  master akademických štúdiách, 
špecializovaných akademických štúdiách, špecializovaných odborových štúdiách, resp.  na 
základných štúdiách v trvaní najmenej  štyroch rokov alebo špecializovaných štúdiách na 
fakulte,  najmenej  päť rokov pracovnej skúsenosti v odbore a zložená  odborná skúška pre 
prácu v orgánoch štátnej správy.  
 

Ustanovenie náčelníka obecnej správy 
Článok 77 

 
 Náčelníka obecnej správy ustanovuje obecná rada na základe verejného oznamu na 
obdobie päť rokov.   
Vedúcich organizačných jednotiek v obecnej správe rozvrhuje náčelník obecnej správy. 

 
Zodpovednosť náčelníka obecnej správy 

Článok 78 
 
 Náčelník za svoju prácu a prácu obecnej správy zodpovedá obecnej rade. 
 

Zriadenie obecnej správy 
Článok 79 

 
 Uznesenie o obecnej správy vynáša  Zhromaždenie  obce na návrh obecnej rady. 
 Pravidlá o vnútornej organizácii a systematizácii obecnej správy, osobitných orgánov, 
služieb a organizácií zjednocuje náčelník obecnej správy a doručuje   obecnej  rade na 
schválenie.  
 

Oprávnenia pri výkone správneho dozoru 
Článok 80 

 
 Obecná správa pri výkone správneho dozoru môže: 

1) prikázať rozhodnutím realizáciu opatrení a úkonov v stanovenej lehote, 
2) uložiť peňažný trest,  
3) podať prihlášku príslušnému orgánu za spáchaný trestný čin alebo hospodárske 

previnenie a podať žiadosť o začatie trestného konania,  
4) vydať dočasný príkaz, resp. zákaz, 
5) oboznámiť iný orgán ak jestvujú dôvody na podnikanie opatrení, pre ktoré je ten  

orgán príslušný,  
6) podniknúť aj iné opatrenia, pre ktoré je oprávnená zákonom, predpisom alebo 

normatívnym aktom.  
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Oprávnenia a organizácia pri výkone prác z odseku 1 tohto článku sa bližšie určujú 
uznesením zhromaždenia obce.  
 

Uplatnenie predpisov o správnom konaní 
Článok 81 

 
 V konaní pred obecnou správou, v ktorej sa rieši o právach, záväzkoch a záujmoch 
občanov a právnických osôb, uplatňujú sa predpisy o správnom konaní.  
 

Kolízia príslušnosti 
Článok 82 

 
 Obecná rada rieši kolíziu príslušnosť medzi obecnou správou a inými podnikmi, 
ustanovizňami a organizáciami,  keď na základe uznesenia zhromaždenia obce rozhoduje o 
jednotlivých právach občanov, právnických osôb alebo iných stránok. 
 Náčelník obecnej správy rieši kolíziu príslušnosti medzi vnútornými  organizačnými 
jednotkami.  
 

Podmienky pre vykonávanie správnych úkonov 
Článok 83 

 
Úkony obecnej správy, ktoré sa vzťahujú na uskutočňovanie práv, záväzkov a záujmov 
občanov a právnických osôb môžu vykonávať osoby, ktoré majú predpísané školské 
vzdelanie, zloženú odbornú skúšku za prácu v orgánoch štátnej správy a zodpovedajúcu 
pracovnú skúsenosť v súlade so zákonom a iným predpisom. 
 

Vyňatie 
Článok 84 

 
 O vyňatí náčelníka obecnej správy rieši obecná rada. 
 O vyňatí úradnej osoby v obecnej správe rieši náčelník.  
 
 

V.   PRIAMA  ÚČASŤ OBČANOV  V  USKUTOČŇOVANÍ LOKÁLNEJ  
        SAMOSPRÁVY 

 
Všeobecné ustanovenia 

Článok 85 
 
 Právo občanov na lokálnu samosprávu sa uskutočňuje priamo a prostredníctvom 
slobodne zvolených predstaviteľov, riadením verejných úkonov v priamom, spoločnom a vo 
všeobecnom záujme pre lokálne obyvateľstvo v súlade s ústavnou, zákonom a týmto 
štatútom.  
 Občania, ktorí  majú voličské právo a bydlisko na území obce riadia  úkony  lokálnej 
samosprávy v súlade s ústavou, zákonom a týmto štatútom. 
 Cudzinci môžu mať niektoré práva v uskutočňovaní lokálnej samosprávy pod 
podmienkami a na spôsob stanovený zákonom.  
  

Formy priamej účasti občanov 
Článok 86 

 
 Občania obce priamo účinkujú v uskutočňovaní úkonov obce prostredníctvom  
občianskej iniciatívy, zhromaždenia občanov a referenda.   
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Občianska  iniciatíva 

Článok 87 
 
 Občania prostredníctvom občianskej iniciatívy navrhujú zhromaždeniu obce 
schválenie aktu, ktorým sa upraví určitá otázka z príslušnosti obce, zmenu štatútu alebo iných 
aktov a vypisovanie referenda v súlade so zákonom.  
 Obecná správa má záväzok poskytnúť odbornú pomoc občanom pri formovaní návrhu 
obsiahnutého v občianskej iniciatíve.  
 Občianska iniciatíva je právoplatne začatá ak je listina podpisovateľov občianskej 
iniciatívy zostavená v súlade so zákonom  a ak ju  podpíše 5 % z celkového počtu občanov 
obce s volebným právom.  
 O návrhu z odseku 1 tohto článku zhromaždenie obce je povinné uskutočniť rozpravu 
a doručiť odôvodnenú  odpoveď občanom v lehote 60 dní odo dňa prijatia návrhu. Príslušný 
orgán obce je povinný na internetovej prezentácii obce, resp. na iný zodpovedajúci spôsob 
informovať verejnosť, že sa začalo pracovať na príprave  predpisov, ktoré vynáša 
zhromaždenie.  
 Postup a procedúra uskutočnenia občianskej iniciatívy upravuje sa osobitným 
uznesením zhromaždenia obce. 
 

Zhromaždenie občanov 
Článok 88 

 
 Zhromaždenie občanov rozoberá a navrhuje otázky z príslušnosti orgánov obce.  
 

Zvolávanie  zhromaždenia  
Článok 89 

 
 Zhromaždenie občanov sa zvoláva pre osadu alebo časť osady, a to pre vidiek, ulicu, 
územie miestneho spoločenstva alebo inú formu miestnej samosprávy.  
 Zhromaždenie občanov  zvoláva predseda zhromaždenia obce, predseda obce, 
oprávnený predstaviteľ miestneho spoločenstva alebo inej formy miestnej samosprávy, 
najmenej 50 občanov s bydliskom na území, pre ktoré sa zhromaždenie zvoláva a najmenej 
jedna štvrtina výborníkov, najneskoršie 8 dní pred jeho uskutočnením.  
 Obecná správa má záväzok poskytnúť pomoc zvolávateľovi v zvolávaní a príprave 
uskutočnenia zhromaždenia občanov.  
 Návrh na zvolanie zhromaždenia občanov môže zaslať orgán obce príslušný pre 
rozhodovanie o otázke, ktorá sa rozoberá na zhromaždení.  
 Občania sa o zvolanom zhromaždení oboznamujú prostredníctvom vyvesenia aktu 
o jeho zvolaní na oznamovacej tabuli, prostredníctvom prostriedkov verejného informovania 
alebo na iný  obvyklý spôsob.  
 Zvolávateľ je záväzný oboznámiť obecnú správu o uskutočnení zhromaždenia. 
 

Práca  a ustálenie stanovísk zhromaždenia občanov 
Článok 90 

 
 Zhromaždením občanov predsedá zvolávateľ alebo osoba, ktorú on splnomocní. 
 Zhromaždenie občanov posudzuje návrhy a zaujíma stanoviská o nich ak je 
prítomných 5 % voličov s volebným právom z územia, pre ktoré je  zhromaždenie občanov 
zvolané. 
 Právo účasti v posudzovaní otázok, podnietení iniciatívy a navrhovaní jednotlivých 
riešení majú všetci plnoletí občania obce.  
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Právo rozhodovať na zhromaždení občanov majú aj občania, ktorých bydlisko alebo 

majetok  je na území, pre ktoré sa zhromaždenie  zvoláva.  
 Uznesenia na zhromaždení občanov sa vynášajú väčšinou prítomných občanov 
s právom rozhodovať.  
 Obecná správa je povinná poskytnúť odbornú pomoc občanom pri formovaní návrhu, 
resp. žiadosti zhromaždenia občanov  pred ich doručením príslušným orgánom obce. 
 Spôsob práce a spôsob ustálenia stanovísk zhromaždenia občanov sa upravuje 
uznesením zhromaždenia obce.  
 

Postup príslušného orgánu obce po uskutočnenom zhromaždení občanov 
Článok 91 

 
 Orgány obce sú povinné v lehote 60 dní odo dňa uskutočňovanie zhromaždenia 
občanov posúdiť žiadosti a návrhy občanov, zaujať o nich stanovisko, resp. vyniesť 
zodpovedajúce uznesenie alebo opatrenie a o tom informovať občanov. 
 

Referendum 
Článok 92 

 
 Zhromaždenie obce môže na vlastnú iniciatívu, väčšinou hlasov z celkového počtu 
výborníkov,  vypísať referendum o otázkach zo svojej príslušnosti.  
 Zhromaždenie obce je povinné vypísať referendum o otázke zo  svojej príslušnosti na 
žiadosť občanov obce.  
 Žiadosť občanov z odseku 2 tohto článku je právoplatná ak  je listina podpisovateľov 
žiadosti zostavená  v súlade so zákonom a ak ju  podpísalo najmenej 10% občanov 
s volebným právom  na území  obce.  
 Uznesenie  je prostredníctvom referenda vynesené, keď  sa o ňom vyjadrila väčšina 
občanov s volebným právom  na území obce, ktorá hlasovala, pod podmienkou, že hlasovalo 
viacej než polovica z celkového počtu občanov s volebným právom  na území obce. 
 Uznesenie vynesené na referende je záväzné a zhromaždenie obce  ho nemôže 
vyhlásiť za neplatné, nemôže meniť a dopĺňať jeho podstatu v období jedného roka odo dňa 
jeho vynesenia.  
 Postup a procedúra uskutočnenia referenda sa upravuje osobitným uznesením 
Zhromaždenia obce v súlade so zákonom.     
 

Referendum na časti územia obce  
Článok 93 

 
 Zhromaždenie obce je  povinné vypísať referendum na časti územia obce o otázke, 
ktorá sa vzťahuje na potreby, resp.  záujmy obyvateľov  tej časti územia, ak je listina 
podpisovateľov  žiadosti  o vypísanie  referenda zostavená v súlade so zákonom  a ak ju  
podpísalo najmenej 10% voličov s bydliskom na časti  územia obce, pre ktorú sa žiada 
vypísanie referenda.  
 

Článok 94 
 

 Okrem foriem  priamej účasti občanov v uskutočňovaní  samosprávy uvedených 
v článku 86 tohto štatútu, občania obce  majú ústavné právo podávať petície, návrhy, podania 
a sťažnosti. 
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Návrhy občanov 
Článok 95 

 
 Návrh je  individuálna písomná forma prejavu,  ktorou občan žiada od orgánov obce, 
verených  podnikov,  ustanovizní a organizácií, ktorým sú zverené verejné oprávnenia na 
začatie postupu, ktorý sa vzťahuje len na niekoľko osôb a nie na otázky  širšieho 
spoločenského záujmu.  

Podania občanov  
Článok 96 

 
 Podanie je písomná forma prejavu, ktorú občan alebo viacej  osôb zasiela obecnému 
orgánu a v ktorom sa  uvádza nesúhlas týkajúci sa spôsobu práce a konania  orgánov alebo sa 
ich spôsob práce a konania kritizuje zo strany občanov.  

 
Petície občanov  

Článok 97 
 
 Petícia je písomná forma prejavu jednotlivca alebo skupiny občanov s bydliskom na 
území obce,  ktorou sa od  určitého  orgánu obce žiada, aby začal postup alebo podnikol  
opatrenie alebo úkon zo svojej príslušnosti.  
 Petícia záväzne  obsahuje: 

1) názov  orgánu, ktorému sa zasiela,  
2) právny podklad pre podanie petície so žiadosťou, aby sa na petíciu odpovedalo,  
3) zreteľne  formovaná žiadosť, resp.  návrh  žiadateľa, s odôvodnením, 
4) meno, priezvisko a bydlisko podávateľa petície a  
5) podpis podávateľa petície. 

Orgán obce, ktorému je zaslaná petícia je povinný v lehote 30 dní odo dňa doručenia 
oboznámiť podávateľa petície o svojom  stanovisku  ohľadom žiadosti, resp. návrhov 
obsiahnutých v petícii.  

Obecná správa je povinná občanom poskytnúť odbornú pomoc vo formovaní petície, 
poskytnúť potrebné údaje a oznámenia významné pre  formovanie  odôvodnenej žiadosti, 
resp. návrhov obsiahnutých v petícii.  
 

Sťažnosti občanov 
Článok  98 

 
Orgány obce sú povinné umožniť všetkým podávať sťažnosti na svoju prácu a  vzťah 

zamestnaných v obecnej správe.  
Orgány obce  sú povinné  preskúmať výroky dané v sťažnosti, ktoré poukazujú na  

prehliadnutia a nedopatrenia v ich práci a v súlade so zákonom  začať zodpovedajúci postup 
pre  sankcionovanie  a odstránenie prehliadnutí a nedopatrení.   

Orgány obce sú povinné poskytnúť podávateľovi sťažnosti odpovede a informácie 
o tom, či je a ako je  podľa sťažnosti konané v lehote 30 dní, ak si to podávateľ sťažnosti 
žiada. 
 
 

VI.   INÉ  FORMY  ÚČASTI  OBČANOV  V  ÚKONOCH OBCE  
 

Verejná anketa 
Článok 99 

 
 Orgány obce môžu konzultovať s občanmi o otázkach zo svojej  príslušnosti. 
 Konzultácie z odseku 1 tohto článku konajú sa prostredníctvom verejnej ankety. 
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Verejná rozprava 
Článok 100 

 
 Verejná rozprava predstavuje súhrn  rôznych aktivít podniknutých vo vopred  
stanovenom  časovom rámci, s cieľom  zoskupiť  návrhy a stanoviská občanov o predbežnom  
návrhu  nejakého aktu.  
 Verejná rozprava záväzne zahŕňa organizovanie aspoň jedného otvoreného stretnutia 
predstaviteľov príslušných orgánov obce, resp. verejných služieb so zainteresovanými  
občanmi, predstaviteľmi združení občanov a prostriedky verejného informovania (okrúhle 
stoly, tribúny, prezentácie a pod.) a zozbieranie  návrhov, sugescií a mienok občanov a iných 
účastníkov vo verejnej  rozprave v písanej  alebo elektronickej forme.  
 Organizátor  verejnej rozpravy je povinný občanom zo všetkých  častí obce umožniť 
účasť vo verejnej rozprave.  
 Spôsob a postup organizovania a uskutočnenia verejnej rozpravy sa bližšie  určuje 
osobitným uznesením zhromaždenia obce.  
 

Trvanie verejnej rozpravy  
Článok 101 

 
 Verejná rozprava trvá najmenej 20 dní.  
 

Uverejnenie začiatku prác na  príprave predpisov 
Článok 102 

 
 Príslušný orgán obce je povinný na  internetovej  prezentácii obce, resp. na  iný  
zodpovedajúci spôsob informovať verejnosť, že začali  práce na príprave predpisov, ktoré 
vynáša  zhromaždenie obce.  
 

Záväzná verejná rozprava 
Článok 103 

 
 Orgány obce sú povinné uskutočniť najmenej jednu verejnú rozpravu: 

1) v postupe prípravy štatútu obce, 
2) v  postupe prípravy uznesenia o rozpočte obce, 
3) v postupe prípravy strategických a akčných rozvojových plánov, 
4) v postupe  určenia  sadzieb  pôvodných príjmov obce, 
5) v postupe prípravy územných a urbanistických plánov,  
6) v iných prípadoch stanovených zákonom a  štatútom  obce.  
Verejná rozprava z odseku 1 tohto článku prebieha  o predbežnom návrhu aktu 

a výnimočne sa môže uskutočniť aj skôr na návrh  orgánu  príslušného pre  prípravu 
a ustálenie  predbežného návrhu.  

Verejnú rozpravu z odseku 1  tohto článku organizuje obecná rada na spôsob a v čase, 
ktorý navrhne  príslušný orgán pre  ustálenie predbežného návrhu, ak týmto štatútom nie je 
inak  určené.  

 
Verejná  rozprava na základe návrhu, resp. žiadosti 

Článok 104 
 

 Verejná rozprava sa môže  realizovať v postupe  vynesenia iných  normatívnych aktov 
z príslušnosti zhromaždenia obce, na základe  žiadosti navrhovateľa  normatívneho aktu, 
jednej tretiny  výborníkov  alebo na návrh 100 občanov.  
 Za  účelom realizácie verejnej rozpravy potrebné je, aby  návrh občanov svojimi 
podpismi podporilo najmenej 100 občanov s volebným právom  na území obce.  
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 Zozbieranie  podpisov občanov pre uskutočnenie  verejnej rozpravy z odseku 1 tohto 
článku sa  realizuje v súlade s predpismi, ktoré upravujú občiansku iniciatívu. 
 Obecná rada rozhoduje o prijatom  návrhu, resp. žiadosti z odseku 1 tohto článku 
a organizuje verejnú rozpravu spravidla na spôsob a v čase,  ktoré v tých podaniach  boli 
navrhnuté. 
 

Organizovanie verejnej rozpravy 
Článok 105 

 
 Obecná rada organizuje  verejnú rozpravu, určuje spôsob  jej uskutočnenia, miesto a  
trvanie verejnej rozpravy.  
 Obecná rada zasiela verejnú výzvu občanom, združenia, odbornej a inej verejnosti  na 
účasť vo verejnej  rozprave.  
 Verejná výzva na účasť vo verejnej rozprave sa uverejňuje na internetovej prezentácii 
obce a iný zodpovedajúci spôsob.  Spolu s verejnou výzvou záväzne sa uverejňuje program 
uskutočnenia verejnej rozpravy a predbežný návrh  normatívneho aktu, ktorý je predmet 
verejnej rozpravy.  
 Obecná rada môže  zaslať pozvanie na účasť  vo  verejnej rozprave určitým 
jednotlivcom, predstaviteľom orgánov, organizácií a združení, za ktoré považuje, že  prejavia 
záujem o akt, ktorý sa rozoberá.   
 Počas verejnej rozpravy zhotovuje sa správa, ktorá obsahuje všetky  návrhy a sugescie 
podané vo verejnej rozprave, tiež stanoviská orgánu príslušného  pre prípravu návrhu aktu 
o podaných návrhoch a sugesciách s odôvodnením potreby ich schválenie, resp. neschválenia.  
 Správa z odseku 5 tohto článku sa uverejňuje na internetovej stránke obce a na iný  
adekvátny spôsob.  
 

Ustálenie návrhu aktu po uskutočnenej rozprave 
Článok 106 

 
 Orgán  príslušný pre ustálenie návrhu aktu, o ktorom sa viedla verejná rozprava, je  
povinný pri  ustálení návrhu aktu prihliadať na sugescie a návrhy dané vo verejnej rozprave.  
 
 

VII.  MIESTNA SAMOSPRÁVA 
 

Formy miestnej  samosprávy 
Článok 107 

 
 Za účelom uspokojovania potrieb a záujmov priameho významu pre občanov  
z určitého územia v obci sa zakladajú  miestne spoločenstvá a iné formy miestnej 
samosprávy.  
 Miestne spoločenstvo sa môže založiť pre jednu alebo viac dedín.  
 

Právny status miestneho spoločenstva 
Článok 108 

 
 Miestne spoločenstvo má status  právnickej osoby v rámci práv a povinností určených 
týmto štatútom a uznesením o založení. 
 Miestne spoločenstvo má svoju pečiatku a účet.  
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Majetok miestneho spoločenstva 

Článok 109 
 

 Miestne spoločenstvo má svoj majetok, ktorý môžu tvoriť:  pohyblivé veci, peňažné 
prostriedky, tiež práva a záväzky.  
 Miestne spoločenstvo má užívacie právo k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo verejnom 
vlastníctve obce. 
 

Návrh na vznik, resp. zrušenie  miestneho spoločenstva 
Článok 110 

 
 Návrh na vznik, resp. zrušenie miestneho spoločenstva môže podať najmenej  10% 
voličov s bydliskom na  území, na ktoré sa  návrh vzťahuje, najmenej  jedna tretina 
výborníkov a obecná rada. 
 Zhromaždenie obce rozhoduje, s predbežne zadováženou mienkou občanov, o vzniku, 
o území, pre ktoré sa vytvára, o zmene územia a zrušení miestneho spoločenstva. 
 Nové miestne spoločenstvo vzniká  spojením dvoch alebo viacej  jestvujúcich 
miestnych spoločenstiev alebo vyčlenením časti územia z jednej alebo viacej jestvujúcich 
miestnych spoločenstiev  do nového miestneho spoločenstva. 
 Miestne spoločenstvo sa môže zrušiť a  jeho územie  pripojiť k jednej alebo 
k viacerým jestvujúcim  miestnym spoločenstvám.   
 Za zmena územia miestneho  spoločenstva sa  považuje aj zmena hraníc územia, ak sa  
vykonanou zmenou časť územia jedného miestneho spoločenstva pripája k územiu iného 
miestneho  spoločenstva.  
Uznesenie z odseku 2 tohto článku  sa vynáša väčšinou hlasov  z celkového počtu 
výborníkov.  

 
Uznesenie o miestnych  spoločenstvách 

Článok 111 
 

 Uznesením o miestnych spoločenstvách  sa upravuje  vznik, resp. zrušenie alebo 
zmena územia miestneho spoločenstva, právny status miestneho spoločenstva, majetok 
miestneho spoločenstva, práva a povinnosti miestneho spoločenstva, počet členov rady 
miestneho spoločenstva, príslušnosť rady miestneho spoločenstva, postup voľby členov rady 
miestneho  spoločenstva, rozpustenie rady miestneho spoločenstva, zánik mandátu členov 
rady miestneho spoločenstva, financovanie  miestneho spoločenstva, účasť občanov vo 
vykonávaní  prác miestneho spoločenstva, spolupráca miestnych spoločenstiev s inými 
miestnymi spoločenstvami, postup zhodnotenia ústavnosti a zákonnosti  aktov miestneho 
spoločenstva a iné otázky významné pre prácu a fungovanie  miestnych spoločenstiev na 
území obce. 
 

Rada miestneho spoločenstva 
Článok 112 

 
Rada  miestneho spoločenstva je základný  zastupiteľský orgán  občanov na území 

miestnej samosprávy.  
Voľby členov rady miestneho spoločenstva sa  spravidla  realizujú priamym a tajným 

hlasovaním na základe  všeobecného a rovnakého volebného práva v súlade s aktom 
o zakladaní.  

Mandát členov rady miestneho spoločenstva trvá 4 roky.  
Voľby členov  rady miestneho spoločenstva vypisuje  predseda zhromaždenia obce. 
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Predsedu rady miestneho spoločenstva volí rada z radov  svojich členov tajným 

hlasovaním, väčšinou hlasov z celkového počtu členov rady miestneho spoločenstva. 
Rada miestneho spoločenstva: 
1) vynáša  štatút miestneho spoločenstva,  
2) vynáša finančný plán miestneho  spoločenstva a program rozvoja miestneho 

spoločenstva, 
3) volí a odvoláva  predsedu rady miestneho spoločenstva, 
4) navrhuje opatrenia pre rozvoj a zlepšenie komunálnych a iných činností na území 

miestneho  spoločenstva, 
5) vynáša rokovací poriadok rady miestneho spoločenstva a iné akty z príslušnosti  

miestneho spoločenstva, 
6) začína iniciatívu na vynesenie  nových alebo  zmenu jestvujúcich predpisov obce, 
7) koná iné práce  z príslušnosti miestneho spoločenstva určené  štatútom obce, 

aktom o založení miestneho spoločenstva alebo inými  obecnými predpismi.  
Rada miestneho spoločenstva je povinná  majetkom  miestneho spoločenstva, 

nehnuteľnosťami vo verejnom vlastníctve obce, ku ktorým má užívacie právo, riadiť, 
používať a nakladať s nimi v súlade so zákonom, uzneseniami  zhromaždenia obce a štatútom 
miestneho spoločenstva.  

Angažovanie  predsedu a členov rady, členov iných orgánov miestneho spoločenstva  
nespôsobuje utvorenie  dodatočných finančných  záväzkov miestnemu spoločenstvu.  
 
 

Rozpustenie rady miestneho spoločenstva 
Článok 113 

 
 Rada  miestneho spoločenstva sa môže  rozpustiť, ak: 

1) nezasadá dlhšie ako tri mesiace, 
2) nezvolí  predsedu rady v lehote  mesiac dní odo dňa uskutočnenia volieb členov 

rady miestneho spoločenstva alebo odo  dňa jeho odvolania, resp.  podania 
demisie, 

3) nevynesie finančný plán  v lehote  určenej uznesením zhromaždenia  obce.  
 Uznesenie o rozpustení rady miestneho spoločenstva vynáša  zhromaždenie obce na 
návrh obecnej rady, ktorá  koná dozor nad zákonnosťou práce a aktov  miestneho 
spoločenstva.  
 Predseda zhromaždenia obce vypisuje voľby rady miestneho spoločenstva v lehote 15 
dní od uplatnenia  uznesenia o rozpustení rady miestneho spoločenstva, pričom od dátumu 
uskutočnenia  volieb  nemôže uplynúť viac než 45 dní.  
 Do konštituovania rady miestneho  spoločenstva bežné a neodkladné práce miestneho 
spoločenstva vykonáva poverenec obce, ktorého vymenúva Zhromaždenie obce paralelne 
s vynesením uznesenia o rozpustení rady miestneho spoločenstva.  
 

Financovanie  miestneho spoločenstva 
Článok 114 

 
Prostriedky pre prácu miestneho spoločenstva sa zabezpečujú z:  
1) prostriedkov  určených uznesením o rozpočte obce, vrátane  samozdanenia, 
2) dotácií a  
3) príjmov,  ktoré miestne  spoločenstvo  uskutoční svojou aktivitou.  
Miestne spoločenstvo vynáša finančný plán, na ktorý súhlas poskytuje zhromaždenie 

obce v súlade s uznesením o rozpočte obce.  
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Zverenie prác miestnemu spoločenstvu 
Článok 115 

 
 Uznesením zhromaždenie obce môže sa všetkým alebo jednotlivým miestnym 
spoločenstvám  zveriť vykonávanie určitých prác z príslušnosti obce, so zabezpečením pre to 
potrebných prostriedkov.  
 Pri rozhodovaní o zverení prác z odseku 1 tohto článku prihliada  sa na význam tých 
prác pre uspokojenie  každodenných a priamych potrieb občanov z určitého územia. 
 

Organizovanie práce správy v miestnych spoločenstvách 
Článok 116 

 
 Za vykonávanie určitých úkonov z príslušnosti obecnej správy, najmä keď ide 
o uskutočňovanie práv občanov, v miestnych spoločenstvách sa môže organizovať  výkon 
prác správy.  
 Úkony z odseku 1 tohto článku, spôsob a miesto ich konania, určuje obecná rada na 
návrh náčelníka obecnej správy.  
 

Postup pre  zhodnotenie ústavnosti a zákonnosti  normatívneho aktu  
miestneho spoločenstva 

Článok 117 
 

Obecná rada začne postup pre hodnotenie ústavnosti a zákonnosti normatívneho aktu 
miestneho spoločenstva pred ústavným súdom  ak považuje, že ten akt nie je v súlade 
s ústavou alebo zákonom. 

Predseda obce je povinný zastaviť výkon  normatívneho aktu miestneho spoločenstva, 
o ktorom  považuje, že  nie je v súlade s ústavou alebo zákonom, rozhodnutím, ktoré 
nadobúda  platnosť  uverejnením v úradnom vestníku obce.  

Rozhodnutie o obstavení výkonu stráca platnosť, ak obecná rada v lehote  päť dní odo 
dňa  uverejnenia rozhodnutia nezačne  postup na zhodnotenie ústavnosti a zákonnosti 
normatívneho aktu.  
 

Poukázanie rade miestneho spoločenstva na podniknutie 
určitých  opatrení 

Článok 118 
 

 Keď obecná rada považuje, že normatívny akt miestneho spoločenstva nie je v súlade 
so štatútom obce, aktom o založení miestneho spoločenstva alebo iným obecným predpisom, 
poukáže na to  rade miestneho spoločenstva za účelom podniknutia určitých opatrení. 
 Ak  rada miestneho spoločenstva nekoná podľa návrhov orgánov z odseku 1 tohto 
článku, predseda obce  znehodnotí normatívny akt miestneho spoločenstva rozhodnutím, 
ktoré nadobúda platnosť  uverejnením v úradnom vestníku obce.  
 Obecná rada navrhuje predsedovi obce zastavenie financovania aktivít miestneho 
spoločenstva, v ktorých sa  finančné prostriedky nepoužívajú v súlade s finančným plánom 
miestneho spoločenstva, uznesením o rozpočte alebo  so zákonom.  
 
 VIII.  SPOLUPRÁCA A ZDRUŽOVANIE OBCE 
 

Spolupráca a združovanie obce s obcami a mestami v krajine 
Článok 119 

 
 Obec, orgány a služby obce, tiež podniky, ustanovizne a iné organizácie, ktorých  je 
zakladateľ, združujú sa a uskutočňujú spoluprácu s inými obcami a mestami a ich orgánmi  
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a službami v oblasti spoločného záujmu a za účelom ich uskutočňovania môžu združiť 
prostriedky a utvoriť spoločné orgány, podniky, ustanovizne alebo iné organizácie, v súlade 
so zákonom a týmto štatútom. 
 Spolupráca z odseku 1 tohto článku je i prenechanie výkonu určitých úkonov 
z príslušnosti obce inej jednotke lokálnej samosprávy alebo podniku, ustanovizni a inej 
organizácii, ktorých je ona zakladateľ.  
 Ak obec  uzavrie  dohodu o spolupráci s inými  obcami alebo mestom  za účelom  
spoločného  výkonu úkonov z oblasti komunálnej činnosti, tie úkony sa spoločne  vykonávajú 
v súlade so zákonom, ktorý upravuje komunálne činnosti.  
 

Dohoda o spolupráci 
Článok 120 

 
 Dohodou o spolupráci obce s inými jednotkami  lokálnej samosprávy  upravuje sa 
názov a sídlo spoločného orgánu, podniku, ustanovizne alebo  inej organizácie, druh, objem 
a spôsob  vykonávania úkonov, spôsob financovania, spravovania a dozor nad  prácou,  
pristúpenie  k dohode iných  jednotiek lokálnej samosprávy,  postup splnenia, resp. 
odstúpenia od dohody jednotky lokálnej samosprávy, práva a záväzky zamestnancov, ako aj 
iné otázky významné pre  založenie, prácu a zánik práce v súlade so zákonom.  
 Zhromaždenie obce rozhoduje o uzavretí dohody z odseku 1 tohto článku väčšinou 
hlasov z celkového počtu výborníkov a je povinné doručiť  ju ministerstvu  príslušnému  pre  
lokálnu samosprávu v lehote 30 dní odo dňa uzavretia dohody.  
 

Spoločná realizácia  zverených úkonov 
Článok 121 

 
 Obec môže spolu s  jednou alebo s viacerými obcami, resp. s mestom navrhnúť  
ministerstvu príslušnému pre lokálnu samosprávu spoločný výkon určitých  zverených 
úkonov v súlade so zákonom, ktorým sa upravuje štátna správa a výnosom vlády Republiky 
Srbsko, ktorým sa upravujú bližšie podmienky a spôsob  spoločného výkonu  zverených 
úkonov.   
 Obec môže   akceptovať  návrh  príslušného orgánu štátnej správy, aby sa  s jednou 
alebo viacej obcami, resp.  s mestom spoločne zabezpečil výkon  určitých zverených úkonov 
v súlade so zákonom, ktorým sa upravuje štátna správa  a výnosom  vlády Republiky Srbsko, 
ktorým sa upravujú bližšie podmienky a spôsob spoločného  výkonu zverených úkonov.   
 Zhromaždenie obce  rozhoduje o návrhu z odseku 2 tohto článku v lehote 30 dní od 
dňa  vynesenia návrhu.  
 Ak schváli návrh z odseku 2 tohto článku, zhromaždenie obce  uzaviera s jednou 
alebo s viacej obcami, resp. mestom dohodu o spolupráci, ktorou sa upravuje spoločný výkon 
úkonov a doručuje ho ministerstvu príslušnému pre lokálnu samosprávu.  
 Dohoda o spolupráci z odseku 4 tohto článku sa uverejňuje po získanom súhlase vlády 
Republiky Srbsko.  
 

Založenie  spoločného orgánu, služby, podniku alebo inej organizácie 
Článok 122 

 
 Dohodou o spolupráci obce s inými obcami, resp. mestom sa môže  predvídať 
založenie  spoločného orgánu, služby, podniku alebo inej organizácie.  
 V prípade z odseku 1 tohto článku príslušný orgán  obce spolu  s príslušným  orgánom 
iného,  resp. iných zakladateľov rozhoduje o ustanovení, resp. vymenovaní vedúceho 
spoločného orgánu, služby, podniku alebo inej organizácie,  odvolaní a ich  zodpovednosti 
a zániku  funkcie v súlade so zákonom.  
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 Keď je  dohodou o spolupráci   stanovené, aby  spoločný orgán  rozhodoval o právach 
a záväzkoch občanov s bydliskom na území obce v správnom konaní,  o právach a záväzkoch 
tých občanov v druhostupňovom konaní rozhoduje obecná rada v súlade so zákonom.  
 Prostriedky  pre prácu spoločného  orgánu  sa zabezpečujú v rozpočte obce úmerne  
k objemu  úkonov, ktoré  pre obec  koná  spoločný orgán.  
 

Prenechanie  úkonov inej obci, resp. mestu 
Článok 123 

 
 Dohodou o spolupráci obec môže prenechať určité úkony zo svoje príslušnosti inej 
obci, resp. mestu.  
 Prostriedky  pre  činnosť  orgánu obce, resp.  mesta, ktorý vykonáva prenechané 
úkony, zabezpečujú  sa v rozpočte  obce úmerne k objemu  prenechaných úkonov. 
 Keď  je  dohodou o spolupráci stanovené, že  prenechané úkony zahŕňajú 
rozhodovanie o právach a záväzkoch   občanov s bydliskom na území obce v správnom 
konaní, o právach a záväzkoch tých občanov v druhostupňovom  konaní rozhoduje obecná  
rada v súlade so zákonom.  
 Prenechané  úkony sa vykonávajú v mene a na účet  obce a za ich  výkon je 
zodpovedná obec.  
 

Zánik  platnosti dohody  o spolupráci 
Článok 124 

 
 Dohoda o spolupráci zaniká na žiadosť obce alebo inej jednotky lokálnej samosprávy  
účastníčky dohody.  
 Zhromaždenie obce  zasiela písanú žiadosť druhej účastníčke dohody najneskoršie 
šesť  mesiacov  pred dňom, s ktorým dohoda o spolupráci  zaniká a zároveň o tom  informuje 
ministerstvo  príslušné pre  lokálnu samosprávu.  
 Dohoda o spolupráci, ktorú uzavrelo viacej  jednotiek lokálnej samosprávy, na 
žiadosť obce zaniká iba v časti, ktorá sa vzťahuje na obec.  
 

Spolupráca s jednotkami lokálnej samosprávy iných  krajín 
Článok 125 

 
 Obec môže  uskutočniť spoluprácu v oblastiach vo všeobecnom záujme s jednotkami 
lokálnej samosprávy v iných  krajinách, v rámci zahraničnej  politiky Republiky Srbsko,  
s uctievaním územnej jednoty a právneho poriadku Republiky Srbsko v súlade s ústavou 
a zákonom.  
 Uznesenie o spolupráci  s určitými územnými spoločenstvami, obcami a mestami 
vynáša zhromaždenie obce so súhlasom vlády Republiky Srbsko.  
 Dohoda alebo iný akt o nadviazaní  spolupráce podpisujú predseda obce alebo osoba, 
ktorú on oprávni. 
 Akt z odseku 3 tohto článku sa uverejňuje a nadobúda platnosť po získanom súhlase 
vlády Republiky Srbsko.  
 

Združovanie do asociácií miest a obcí  
Článok 126 

 
 Obec môže byť  zakladateľ asociácií alebo pristúpiť k asociáciám  miest a obcí 
s cieľom zveľadiť rozvoj lokálnej samosprávy, jej ochrany a uskutočnenia spoločných 
záujmov.  
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 Obec zakladá alebo  pristupuje  k asociáciám miest a obcí, ktoré hája záujmy svojho 
začlenenia pred  štátnymi orgánmi a najmä v postupe vynesenia  zákonov a iných aktov 
významných  pre uskutočnenie  úkonov jednotiek lokálnej samosprávy.  
 

Spolupráca so združeniami a inými organizáciami 
Článok 127 

 
 Orgány obce môžu spolupracovať  so združeniami, humanitárnymi a inými 
organizáciami v záujme obce a jej občanov.  
 

Účasť v európskych integráciách 
Článok 128 

 
 Obec v rámci svojich  príslušností prostredníctvom svojich orgánov sleduje  proces 
európskych integrácií Republiky Srbsko a rozvíja pre to potrebné kapacity v súlade  so  
zákonom a ustálenou politikou Republiky Srbsko.    
 
 

IX. OCHRANA  LOKÁLNEJ  SAMOSPRÁVY 
 

Ochrana  práv obce 
Článok  129 

 
 Ochrana práv obce sa zabezpečuje  na  spôsob a  podľa postupu určeného zákonom. 
 

Pohýnanie postup na zhodnotenie ústavnosti a zákonnosti 
Článok 130 

 
 Zhromaždenie obce môže pohnúť postup na  zhodnotenie  ústavnosti alebo zákonnosti 
zákona a iného normatívneho aktu Republiky Srbsko alebo autonómnej pokrajiny, ktorým sa 
porušuje právo na lokálnu samosprávu.  
 

Právo sťažnosti ústavnému súdu 
Článok 131 

 
 Predseda obce má právo sťažnosti ústavnému súdu, ak sa jednotlivým aktom alebo 
úkonom štátneho orgánu alebo orgánu obce znemožní  výkon  príslušností obce. 
 

Obecné verejné právne zastupiteľstvo 
Článok 132 

 
 Úkony právnej ochrany majetkových práv a záujmov obce koná  obecné právne 
zastupiteľstvo.   
 Utvorenie, úprava a organizácia ako aj iné  otázky  významné pre činnosť obecného 
právneho zastupiteľstva sa určujú uznesením  zhromaždenia obce v súlade s podkladmi pre 
úpravu a organizáciu  právneho zastupiteľstva stanoveného zákonom.  
  

Lokálny ochranca občanov – ombudsman  
Článok 133 

 
 V obci sa môže ustanoviť lokálny ochranca občanov – ombudsman v súlade so 
zákonom.  
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Rada pre medzinacionálne vzťahy 

Článok 134 
 
 Rada pre medzinacionálne vzťahy je samostatné pracovné teleso, ktoré tvoria 
predstavitelia srbského národa a národnostných menšín v súlade so zákonom. 
 Rada pre medzinacionálne vzťahy posudzuje otázky uskutočňovania, ochrany 
a zveľadenia nacionálnej rovnoprávnosti  v obci, najmä v oblasti kultúry, vzdelávania,  
informovania a úradného používania jazyka a písma; zúčastňuje sa  v  ustálení obecných 
plánov a programov, ktoré sú  dôležité pre  uskutočnenie nacionálnej rovnoprávnosti 
a navrhuje opatrenia pre  dosiahnutie nacionálnej rovnoprávnosti; navrhuje  zdroje, objem 
a účel rozpočtových prostriedkov pre uskutočnenie  nacionálnej  rovnoprávnosti. 
 Rada pre medzinacionálne vzťahy prezentuje vzájomné porozumenie a dobré vzťahy 
medzi všetkými spoločenstvami, ktoré žijú v obci.   
 

Voľba a zloženie rady 
Článok 135 

 
 Zhromaždenie obce  volá členov rady medzi významnými príslušníkmi srbského 
národa a národnostných menšín. 
 Člen rady  nemôže byť výborník  zhromaždenia obce.  
 Predstaviteľov do rady môžu mať príslušníci srbského národa a národnostných 
menšín s viacej než 1% účasti v celkovom  počte obyvateľov obce.  
 Členovi rady, ktorí sú  príslušníci národnostných menšín, navrhujú národnostné rady  
národnostných menšín a členov rady, ktorí sú príslušníci národnostných menšín, ktorí nemajú 
národnostnú radu národnostnej menšiny a členov  srbského národa navrhuje  pracovné teleso 
zhromaždenia obce, ktoré  koná  úkony v súvislosti s kádrovými otázkami.  
 Spôsob navrhovania a voľba členov rady má zabezpečiť rovnomerné zastúpenie 
predstaviteľov srbského národa a národnostných menšín s tým, že ani srbský národ, ani  
jedna národnostná  menšina nemôžu mať väčšinu členov rady. 
 Listina kandidátov obsahuje najmenej  dvojnásobne viac kandidátov ako je počet, 
ktorý sa volí.  
 Mandát členov rady trvá päť rokov a plynie od momentu voľby do  zhromaždenia 
obce.  
 Pôsobnosť, zloženie, voľba členov a spôsob práce rady  určuje sa  uznesením  
zhromaždenia obce,  ktoré  sa vynáša väčšinou hlasov z celkového počtu výborníkov.  
  

Spôsob rozhodovania rady 
Článok 136 

 
 Uznesenia rady sa vynášajú konsenzom  členov rady.  
 Rada o svojich stanoviskách a návrhoch  informuje  zhromaždenie obce, ktoré je 
povinné o nich sa vyjadriť na prvom  nasledujúcom zasadnutí a najneskoršie v lehote 30 dní.  
 Zhromaždenie obce a výkonné orgány obce  sú povinné  návrhy všetkých  uznesení, 
ktoré sa vzťahujú na  nacionálnu rovnoprávnosť, predbežne  kvôli mienke doručiť rade.  
 Príslušný orgán obce je  povinný  zabezpečiť, aby stanoviská a mienky rady boli  
dostupné verejnosti najneskoršie 30 dní odo dňa zaujatia  stanoviska alebo poskytnutia 
mienky zo strany rady.  
 Rokovacím poriadkom zhromaždenia obce sa  bližšie  upravuje  postavenie rady 
v postupe  vynesenia  obecných uznesení a iných právnych aktov. 
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Podanie správ zhromaždeniu obce 
Článok 137 

  
 Rada podáva zhromaždeniu obce  šesťmesačnú správu o svojej práci.  
 Rada podáva zhromaždeniu obce  ročnú správu o stave  v oblastiach  nacionálnej 
rovnoprávnosti, medzinacionálnych vzťahov a uskutočňovania  menšinových práv na území 
obce. Súčasťou  správy sú aj  návrhy opatrení a uznesení na uskutočňovaní a zveľadení 
nacionálnej rovnoprávnosti.  
 Rada môže podať aj osobitnú  správu zhromaždeniu obce ak zhodnotí, že si to 
vyžadujú veľmi  závažné dôvody alebo ak si od nej takú správu žiada zhromaždenie obce.  
 

Ochrana práv príslušníkov srbského národa  
a národnostných menšín 

Článok 138 
 

 Rada má právo  pred ústavným súdom  začať postup pre zhodnotenie  ústavnosti 
a zákonnosti uznesenia alebo iného normatívneho aktu zhromaždenia obce ak považuje, že sú 
nimi priamo porušené práva  príslušníkov  srbského  národa a národnostných menšín 
zastúpených v rade a právo, aby sa pod  rovnakými podmienkami pred správnym súdom 
začalo konanie pre  posúdenie  súhlasu   uznesenia alebo iného normatívneho  aktu 
zhromaždenia obce so štatútom. 
 

Rokovací poriadok rady 
Článok 139 

 
 Rada vynáša rokovací poriadok. 
Odborné a administratívne  úkony pre potreby rady koná obecná správa.  
 

Prostriedky pre  prácu rady 
Článok 140 

 
 Prostriedky pre prácu rady sa zabezpečujú v rozpočte obce a môžu sa  zabezpečiť aj 
z iných zdrojov v súlade so zákonom.  
 
 
X.  AKTY OBCE 

Akty  zhromaždenia obce 
Článok 141 

 
 Zhromaždenie obce vynáša štatút, iné normatívne akty (program rozvoja, urbanistický 
plán, rozpočet, účtovnú závierku rozpočtu), uznesenia, rozhodnutia, odporúčania a závery.  
 Uznesenie je normatívny akt, ktorým zhromaždenie obce  reguluje  otázky zo svojej 
príslušnosti.  
 Rozhodnutím zhromaždenie obce  rieši o jednotlivých otázkach zo svojej príslušnosti. 
 Odporúčaním a záverom zhromaždenie obce  určuje  stanoviská o jednotlivých 
otázkach zo svojej príslušnosti.  
 

Akty predsedu obce 
Článok 142 

 
 Predseda obce môže vynášať výkonné predpisy pre uskutočnenie normatívnych aktov 
zhromaždenia obce, a to: pravidlá, príkazy, pokyny.  
 Predseda obce vynáša aj rozhodnutia a závery. 
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Akty obecnej rady 

Článok 143 
 
 Obecná rada vynáša normatívne akty zo svojej príslušnosti: navrhuje zhromaždeniu 
obce štatút obce, rozpočet a iné akty a akty, ktoré vynáša zhromaždenie a osobitne vynáša 
uznesenie o dočasnom financovaní obce v prípade, že  zhromaždenie obce nevynesie 
rozpočet pred začiatkom fiškálneho roka.  
 Obecná rada vynáša aj jednotlivé akty pre uskutočnenie normatívnych aktov, ktoré 
vyniesla a  normatívnych aktov zhromaždenia obce. 
 

Akty obecnej správy 
Článok 143 

 
 Obecná správa vynáša pravidlá, smernice, pokyny, rozhodnutia a závery.  
 

Hierarchia aktov obce 
Článok 145 

 
 Uznesenia a iné akty zhromaždenia obce musia byť v súlade so zákonom a týmto 
štatútom. 
 Akty predsedu obce a obecnej  rady musia byť v súlade  so zákonom, týmto štatútom, 
uzneseniami a normatívnymi aktmi zhromaždenia obce. 
 Akty Obecnej správy  musia  byť v súlade so zákonom, týmto štatútom, uzneseniami 
a normatívnymi aktmi orgánov obce.   
 

Navrhovanie predpisov a iných  normatívnych aktov  
zhromaždenia obce 

Článok 146 
 

 Právo  navrhovať predpisy a iné normatívne  akty z príslušnosti zhromaždenia obce 
má  každý výborník,  výbornícke skupiny  a pracovné  telesá zhromaždenia obce, obecná rada 
a občania prostredníctvom občianskej iniciatívy.  
 

Uverejnenie a nadobúdanie účinnosti normatívnych aktov  
Článok 147 

 
 Uznesenia a iné normatívne akty orgánov obce  nadobúdajú účinnosť ôsmym dňom 
po uverejnení, vyjmúc ak  z  mimoriadne  opodstatnených  dôvodov nie je určené,  že 
nadobúdajú účinnosť skôr. 
 Štatút a iné normatívne akty zhromaždenia obce sa uverejňujú v Úradnom vestníku 
Obce Báčsky Petrovec.  
 Akty obecnej rady, predsedu obce  a obecnej správy sa uverejňujú ak je to stanovené 
tými aktmi.  
 Akty z odsekov 2 a 3 tohto článku uverejňujú sa paralelne  v srbskom a v slovenskom 
jazyku, teda v jazykoch, ktoré sú v rovnoprávnom  úradnom používaní v obci.  
 Uznesenia a iné akty orgánov obce nemôžu mať  spätný účinok.  
 
  
 XI.  TLMOČENIE, VYNESNIE   A ZMENA ŠTATÚTU   
 

Autentické tlmočenie štatútu 
Článok 148 
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 Autentické tlmočenie štatútu poskytuje zhromaždenie obce na návrh obecnej rady. 
 

Postup pri zmene alebo vynesení štatútu 
Článok 149 

 
 Návrh na vynesenie alebo zmenu štatútu obce môžu podať najmenej 5% občanov 
s volebným právom na území obce, tretina  výborníkov, predseda obce alebo príslušné 
pracovné  teleso zhromaždenia obce.  
 Návrh sa podáva  v písanej forme a musí obsahovať  odôvodnenie. 
O návrhu na  z odseku 1 tohto článku rozhoduje zhromaždenie väčšinou hlasov z celkového 
počtu výborníkov. 
 Ak zhromaždenie obce rozhodne, že sa pristupuje k vyneseniu alebo k zmene štatútu 
obce, tým istým aktom určuje Komisiu pre vypracovanie predbežného návrhu štatútu, resp.  
uznesenia o zmene štatútu obce,  určuje jej úlohy a lehotu na vypracovanie  predbežného  
návrhu.  
 Predbežný návrh štatútu, resp. uznesenia o zmene štatútu  ustaľuje  obecná rada 
väčšinou hlasov z celkového počtu členov obecnej rady.  
 O predbežnom  návrhu štatútu, resp.  uznesenia o zmene štatútu sa  realizuje verejná 
rozprava na spôsob a v lehote, ktorú určí obecná rada. 
 Obecná rada po uskutočnení verejnej rozpravy ustaľuje návrh  štatútu, resp. uznesenia 
o zmene štatútu obce väčšinou hlasov  z celkového počtu  členov obecnej rady. Pri ustálení 
návrhu štatútu, resp. uznesenia o zmene štatútu obecná rada  prihliada na návrhy a sugescie 
dané vo verejnej rozprave.  
 Zhromaždenie obce  schvaľuje  štatút, resp.  uznesenie o zmene štatútu  väčšinou 
hlasov z celkového počtu výborníkov.  
 
 
 XI.  PRECHODNÁ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
 

Zlaďovanie  predpisov obce s týmto štatútom 
Článok  150 

 
 Predpisy obce sa zladia s ustanoveniami tohto štatútu v lehote  deviatich mesiacov od 
uplatnenia Zákona  o novelizácii Zákona o lokálnej samospráve.   
 Predpisy obce sú platné do ich zlaďovania s týmto štatútom. 
 

Vynesenie  predpisov obce na základe tohto  štatútu  
Článok 151 

 
 Uznesenia na základe  tohto štatútu obce sa vynesú v lehote deviatich mesiacov od 
uplatnenia Zákona  o novelizácii Zákona o lokálnej samospráve.   
 

Utvorenie  Komisie pre  uskutočnenie volieb členov  rád  
miestnych spoločenstiev 

Článok 152 
 

 Zhromaždenie obce  vymenuje  predsedu, členov a tajomníka Komisie pre  
uskutočnenie volieb členov  rád  miestnych spoločenstiev a ich zástupcov v lehote  troch 
mesiacov  od nadobudnutia platnosti tohto štatútu. 
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Vynesenie plánovacích dokumentov v súlade s týmto štatútom 

Článok 153 
 
 Zhromaždenie obce  vynesie rozvojový plán obce najneskoršie do 01.01.2021. 
 Zhromaždenie obce  vynesie strednodobý plán v súlade so zákonom, ktorým sa 
upravuje  plánovací systém Republiky Srbsko, počnúc od  strednodobého plánu na rok 2021.  
 Platné dokumenty verejných  politík z odseku 2 tohto článku sa zladia so zákonom pri  
prvej novelizácii tých  dokumentov. 
 

Odklad platnosti jednotlivých ustanovení  štatútu 
Článok 154 

 
 Článok 26, ktorý sa vzťahuje na počet výborníkov zhromaždenia obce,  sa bude  
uplatňovať po uskutočnených voľbách výborníkov zhromaždenia obce, ktoré sa realizujú po 
vstúpení do platnosti tohto štátu.  
 Článok  60 odsek 1, ktorý sa vzťahuje na počet členov obecnej rady,  sa bude  
uplatňovať po uskutočnených voľbách výborníkov zhromaždenia obce, ktoré sa realizujú  po 
vstúpení do platnosti tohto štátu.  
 Článok  59, ktorý sa vzťahuje na ustanovenie námestníka predsedu obce,  sa bude  
uplatňovať po uskutočnených voľbách výborníkov zhromaždenia obce, ktoré sa realizujú  po 
vstúpení do platnosti tohto štátu 
Článok  103 odsek 1 bod 2, ktorý sa vzťahuje na uskutočnenie záväznej  verejnej rozpravy 
v postupe uplatnenia uznesenia o  rozpočte, sa bude  uplatňovať od nadobudnutia platnosti 
Uznesenia o rozpočte za rok 2019.  
 

Zánik  platnosti štatútu 
Článok 155 

 
 Nadobudnutím platnosti tohto štatútu stráca  platnosť Štatút Obce Báčsky Petrovec – 
prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.   1/2014). 
 

Nadobudnutie platnosti 
Článok 156 

 
 Tento štatút 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:  011-9/2019-02                  P R E D S E D A 
Dňa:  27.03.2019          ZHROMAŽDENIA OBCE 
Báčsky Petrovec                     
                                           Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  22.  

 Podľa  článku 104 odseky 3 a 4 Zákona o základoch systému vzdelávania a výchovy 
(Úradný vestník Republiky Srbsko, č.  88/2017, 27/2018 – iné zákony a 10/2019), článkov  2 
a 4 Výnosu o kritériách na vynesenie aktu o sieti  verejných predškolských  ustanovizní 
a aktu o sieti verejných základných škôl (Úradný vestník Republiky Srbsko, č. 21/2018)  a 
článku 34  odsek 1 bod 7 Štatútu obce  Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný vestník  
Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), s predbežne zaobstaranou mienkou Národnostnej rady 
slovenskej národnostnej menšiny, číslo 01-63/2019  z  25.03.2019,  Zhromaždenie obce 
Báčsky Petrovec na svojom XXVI. zasadnutí, ktoré sa konalo  27.03.2019, vynieslo 
 
 

U  Z  N  E  S  E  N  I  E   
 

O  SIETI  VEREJNÝCH  PREDŠKOLSKÝCH  USTANOVIZNÍ   
NA  ÚZEMÍ OBCE  BÁČSKY PETROVEC 

 
 

Článok 1 
 

 Uznesením o sieti verejných predškolských ustanovizní na území obce Báčsky 
Petrovec (ďalej:  uznesenie) určuje sa  počet a územné  rozvrhnutie verejných predškolských 
ustanovizní na území obce Báčsky Petrovec, sídlo a vysunuté oddelenia – objekty verejných 
predškolských ustanovizní alebo iný priestor  podľa  druhu a štruktúry, s uctievaním  cieľov a 
 princípov predškolskej výchovy a vzdelávania  a  zvážením  optimálneho  používania  
disponovateľných rezortov pre  vykonávanie činnosti výchovy a vzdelávania  detí  
predškolského veku, od šiestich mesiacov po odchod do školy. 
 

Článok 2 
 
 Na území obce Báčsky Petrovec činnosť predškolskej výchovy a vzdelávania koná  
Predškolská ustanovizeň Včielka, Báčsky Petrovec, Ulica jarmočná b.č. (ďalej:  predškolská 
ustanovizeň). 
 
 Územné rozvrhnutie predškolskej ustanovizne je územie obce Báčsky Petrovec ako 
územie, z ktorého sa do  ustanovizne zapisujú deti na základe bydliska, resp. pobytu v obci 
Báčsky Petrovec. 
 

Článok 3 
 

 Sieť predškolských ustanovizní tvoria objekty  predškolskej ustanovizne v sídle 
a objekty mimo sídla predškolskej ustanovizne, a to:  
 

- v Báčskom Petrovci ústredný objekt Predškolskej ustanovizne Včielka, Báčsky 
Petrovec, Ulica jarmočná  b.č.,  plochy 1400 m2, plocha dvora 2763 m2; 

- v Kulpíne objekt Predškolskej ustanovizne Včielka, Báčsky Petrovec, Ulica 
školská  50,  plochy 388 m2, plocha dvora 838 m2; 

- v Maglići objekt Predškolskej ustanovizne Včielka, Báčsky Petrovec,   Ulica Iva 
Lolu Ribara 11,   plochy 1032 m2, plocha dvora 913 m2; 

- v Hložanoch objekt Predškolskej ustanovizne Včielka, Báčsky Petrovec,  v rámci 
objektu Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch,   Ulica ihrisko 
b.č.,  plochy 307 m2 ,  plochy dvora 1500 m2. 
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Článok 4 

 
 Výchovno-vzdelávacia práca v objektoch  predškolskej ustanovizne Včielka,  Báčsky 
Petrovec, ktorý sa nachádza v Báčskom Petrovci ako  sídle predškolskej ustanovizne a 
 v objekte mimo  sídla ustanovizne v Hložanoch  sa uskutočňuje v slovenskom jazyku 
národnostnej menšiny,  v objekte  mimo sídla ustanovizne v Maglići sa uskutočňuje 
v srbskom jazyku a  v  Kulpíne v srbskom jazyku,  slovenskom jazyku a dvojjazyčne v súlade 
so Zákonom  o predškolskej  výchove a vzdelávaní a štatútom obce.  
 

Článok 5 
 

 Súčasťou tohto uznesenia je Elaborát o pláne  rozvoja  siete  verejných predškolských 
ustanovizní so sídlom  na území  obce  Báčsky Petrovec na obdobie 2019 až 2024. 
 

Článok 6 
 

 Uplatnením tohto uznesenia stráca platnosť Uznesenie o sieti  predškolskej 
ustanovizne Včielka, Báčsky Petrovec,  číslo  011-91/2014-02  z  26.09.2014  (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  7/2014)  a  Uznesenie  o zmene Uznesenia o sieti  
predškolskej ustanovizne Včielka, Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, 
č. 7/2018).  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

 ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-11/2019-02 
Dňa:  27.03.2019 
Báčsky Petrovec 
 

                 P R E D S E D A   
   ZHROMAŽDENIA OBCE 

                
                               Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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    23. 

 Podľa článku 26 odsek 1 bod 3 Zákona o verejnom  vlastníctve (Úradný vestník 
Republiky Srbsko, číslo 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – iný zákon, 108/2016, 
113/2017 a 95/2018), článku 34 Štatútu obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, č. 11/2008 a  4/2009) a článku 11 odsek 1 Uznesenia o obstaraním užívaní, 
spravovaní a nakladaní s vecami  vo vlastníctve Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č. 12/2012), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom  XXVI 
zasadnutí, ktoré sa konalo 27.03.2019,  v y n i e s l o  
 

U Z N  E  S E  N  I  E 
 

O NÁVRHU VLÁDE REPUBLIKY SRBSKO NA  VYNESENIE  UZNESENIA 
O PREVODE PRÁV  VEREJNÉHO VLASTNÍCTVA REPUBLIKY SRBSKO 

K STAVEBNÉMU POZEMKU  V PROSPECH VEREJNÉHO  VLASTNÍCTVA 
OBCE BÁČSKY PETROVEC BEZ ÚHRADY 

 
Článok  1 

 
 N a v r h u j e   s a  vláde   Republiky  Srbsko,  aby   v y n i e s l a  Uznesenie o 
 prevode práv  verejného vlastníctva Republiky Srbsko k stavebnému  pozemku  v k.o. 
Báčsky Petrovec v prospech verejného  vlastníctva obce Báčsky Petrovec bez úhrady a kvôli 
účelovému zameraniu v súlade s plánovacími aktmi Obce Báčsky Petrovec – kvôli upraveniu  
pracovnej zóny. 

Článok 2 
 

 Obec Báčsky Petrovec navrhuje  vláde Republiky Srbsko previesť vlastnícke právo  
v prospech Obce Báčsky Petrovec, a to pre  nasledujúce  katastrálne parcely, zapísané 
v pozemkovej  vložke  číslo 10320  v  k.o. Báčsky Petrovec: 
 

1. 6697/3 plochy 18 árov 15 m², 
2. 6696/7 plochy 25 árov 54 m², 
3. 6696/6 plochy 25 árov 51 m², 
4. 6695/7 plochy 26 árov 66 m², 
5. 6695/6 plochy 26 árov 66 m², 
6. 6694/11 plochy 18 árov 67 m², 
7. 6694/2 plochy 18 árov 63 m², 
8. 6694/7 plochy 18 árov 63 m², 
9. 6693/6 plochy 23 árov 16 m², 
10. 6693/5 plochy 22 árov 80 m², 
11. 6692/4 plochy 26 árov 22 m², 
12. 6691/1 plochy 28 árov 57 m², 
13. 6690/4 plochy 29 árov 43 m², 
14. 6689/1 plochy 28 árov 57 m², 
15. 6688/2 plochy 25 árov 00 m², 
16. 6688/3 plochy 12 árov 48 m², 
17. 6688/1 plochy 12 árov 48 m², 
18. 6687 plochy 01 ha 04 áre 77 m², 
19. 6686/2 plochy 56 árov 47 m², 
20. 6686/1 plochy 53 árov 16 m², 
21. 6685/1 plochy 48 árov 41 m², 
22. 6684/1 plochy 37 árov 33 m², 
23. 6683/2 plochy 36 árov 69 m², 
24. 6683/1 plochy 31 árov 40 m² 
25. 6682/1 plochy 27 árov 08 m², 
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26. 6681/2 plochy 32 árov 01 m², 
27. 6683/3 plochy 00 árov 47 m², 
28. 6753/1 plochy 12 árov 27 m², 
29. 6754/1 plochy 50 árov 17 m², 
30. 6755 plochy 01 ha 12 árov 65 m², 
31. 6756/1 plochy 59 árov 78 m², 
32. 6756/2 plochy 59 árov 78 m², 
33. 6780/1 plochy 41 árov 40 m², 
34. 6780/2 plochy 41 árov 51 m², 
35. 6781/2 plochy 41 árov 98 m², 
36. 6782/1 plochy 83 árov 69 m², 
37. 6783/1 plochy 36 árov 82 m², 
38. 6783/2 plochy 36 árov 82 m², 
39. 6784/1 plochy 41 árov 43 m², 
40. 6785/1 plochy 38 árov 81 m², 
41. 6786/1 plochy 39 árov 50 m², 
42. 6786/2 plochy 39 árov 50 m², 
43. 6787/1 plochy 47 árov 73 m², 
44. 6787/2 plochy47 árov 73 m², 
45. 6788/1 plochy 28 árov 49 m², 
46. 6788/2 plochy 28 árov 48 m², 
47. 6783/4 plochy 03 árov 78 m², 
48. 6783/6 plochy 03 árov 78 m². 

Článok 3 
 

 Katastrálne  parcely v  článku  2 tohto uznesenia  majú úhrnnú plochu 17 ha 11 árov 
05 m2   a nachádzajú sa v bloku 33 pracovnej zóny v Báčskom Petrovci. 
 

Článok 4 
 

 Obec Báčsky Petrovec má záväzok v úplnosti zniesť náklady parcelácie predmetného 
komplexu a všetky náklady nevyhnutné pre účelové zamerania stavebného pozemku.  
 

Článok 5 
 

 Právne vzťahy medzi  prevodcom práv a nadobúdateľom práv k nehnuteľnostiam  
z článku 1 tohto uznesenia sa upravia Zmluvou o prevode  práv verejného  vlastníctva.  
 

Článok 6 
 

 Toto uznesenie nadobúda platnosť nasledujúcim dňom po uverejnení v Úradnom  
vestníku Obce Báčsky Petrovec a doručuje sa Republikovej  direkcii pre majetok Republiky  
Srbsko a vláde  Republiky Srbsko kvôli  ďalšiemu konaniu podľa neho.  
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-12/2019-02 
Dňa: 27.03.2019       P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec          ZHROMŽDENIA OBCE 
                   Dr. Ján Šuľan, v.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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 24. 
 
 Podľa článku 26 odsek 1 bod 3 Zákona o verejnom  vlastníctve (Úradný vestník 
Republiky Srbsko, číslo 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – iný zákon, 108/2016, 
113/2017 a 95/2018), článku 34 Štatútu obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, č. 11/2008 a  4/2009) a článku 11 odsek 1 Uznesenia o obstaraním užívaní, 
spravovaní a nakladaní s vecami  vo vlastníctve Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č. 12/2012), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom  XXVI 
zasadnutí, ktoré sa konalo 27.03.2019,  v y n i e s l o  
 
 

U Z N  E  S E  N  I  E 
 

O NÁVRHU VLÁDE REPUBLIKY SRBSKO NA  VYNESENIE  UZNESENIA 
O PREVODE PRÁV  VEREJNÉHO VLASTNÍCTVA REPUBLIKY SRBSKO 

K STAVEBNÉMU POZEMKU  V PROSPECH VEREJNÉHO  VLASTNÍCTVA 
OBCE BÁČSKY PETROVEC BEZ ÚHRADY 

 
 

Článok  1 
 

 N a v r h u j e   s a  vláde   Republiky  Srbsko,  aby   v y n i e s l a  Uznesenie o 
 prevode práv  verejného vlastníctva Republiky Srbsko  k stavebnému  pozemku  v k.o. 
Maglić v prospech verejného  vlastníctva obce Báčsky Petrovec bez  úhrady  a  kvôli 
účelovému zameraniu v súlade s plánovacími aktmi Obce Báčsky Petrovec – kvôli upraveniu  
pracovnej zóny. 
 

Článok 2 
 

 Obec Báčsky Petrovec navrhuje  vláde Republiky Srbsko previesť vlastnícke právo  
v prospech Obce Báčsky Petrovec, a to pre  katastrálne parcely číslo 519 plochy 10 ha 30 
árov 57 m2   a číslo  523 plochy  02 ha 73 árov 35 m2  úhrnnej  plochy  13 ha 03  áre  92 
m2,  ktoré sú  zapísanej v liste vlastníctva číslo  967 v k.o. Maglić.  
 
 

Článok 3 
 

 Obec Báčsky Petrovec má záväzok v úplnosti zniesť náklady parcelácie predmetného 
komplexu a všetky náklady nevyhnutné pre účelové zamerania stavebného pozemku.  
 
 

Článok 4 
 

 Právne vzťahy medzi  prevodcom práv a nadobúdateľom práv k nehnuteľnostiam  
z článku 1 tohto uznesenia sa upravia Zmluvou o prevode  práv verejného  vlastníctva.  
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Článok 5 

 
 Toto uznesenie nadobúda platnosť nasledujúcim dňom po uverejnení v Úradnom  
vestníku Obce Báčsky Petrovec a doručuje sa Republikovej  direkcii pre majetok Republiky  
Srbsko a vláde  Republiky Srbsko kvôli  vyneseniu uznesenia.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
Číslo: 011-13/2019-02 
Dňa: 27.03.2019       P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec          ZHROMŽDENIA OBCE 
                   Dr. Ján Šuľan, v.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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   25. 

 Podľa článku 26 odsek 1 bod 3 Zákona o verejnom  vlastníctve (Úradný vestník 
Republiky Srbsko, číslo 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – iný zákon, 108/2016, 
113/2017 a 95/2018), článku 34 Štatútu obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, č. 11/2008 a  4/2009) a článku 11 odsek 1 Uznesenia o obstaraním užívaní, 
spravovaní a nakladaní s vecami  vo vlastníctve Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č. 12/2012), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom  XXVI 
zasadnutí, ktoré sa konalo 27.03.2019,  v y n i e s l o  
 
 

U Z N  E  S E  N  I  E 
 

O NÁVRHU VLÁDE REPUBLIKY SRBSKO NA  VYNESENIE  UZNESENIA 
O PREVODE PRÁV  VEREJNÉHO VLASTNÍCTVA REPUBLIKY SRBSKO 

K STAVEBNÉMU POZEMKU  V PROSPECH VEREJNÉHO  VLASTNÍCTVA 
OBCE BÁČSKY PETROVEC BEZ ÚHRADY 

 
 

Článok  1 
 

 N a v r h u j e   s a  vláde   Republiky  Srbsko,  aby   v y n i e s l a  Uznesenie o 
 prevode práv  verejného vlastníctva Republiky Srbsko  k stavebnému  pozemku  v k.o. 
Báčsky Petrovec v prospech verejného  vlastníctva obce Báčsky Petrovec bez  úhrady  a kvôli  
realizácie projektu výstavby,  rekonštrukcie, sanácie a  adaptácie Základnej školy Jána Čajaka 
v Báčskom Petrovci. 
 

Článok 2 
 

 Obec Báčsky Petrovec navrhuje  vláde Republiky Srbsko previesť vlastnícke právo  
v prospech Obce Báčsky Petrovec, a to pre  katastrálne parcely číslo 1856/1 plochy 04 áre 68 
m2   a číslo 1856/2 plochy  07 árov 62 m2  úhrnnej  plochy  12  árov  30 m2  zapísané 
v pozemkovej  vložke číslo  7790 v k.o. Báčsky Petrovec.  
 
 

Článok 3 
 

 Obec Báčsky Petrovec má záväzok v úplnosti zniesť náklady parcelácie predmetného 
komplexu a všetky náklady nevyhnutné pre účelové zamerania stavebného pozemku.  
 
 

Článok 4 
 

 Právne vzťahy medzi  prevodcom práv a nadobúdateľom práv k nehnuteľnostiam  
z článku 1 tohto uznesenia sa upravia Zmluvou o prevode  práv verejného  vlastníctva.  
 
 

Článok 5 
 

 Toto uznesenie nadobúda platnosť nasledujúcim dňom po uverejnení v Úradnom  
vestníku Obce Báčsky Petrovec a doručuje sa Republikovej  direkcii pre majetok Republiky  
Srbsko a vláde  Republiky Srbsko kvôli  vyneseniu uznesenia.  
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Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
Číslo: 011-14/2019-02 
Dňa: 27.03.2019       P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec          ZHROMŽDENIA OBCE 
                   Dr. Ján Šuľan, v.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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  26.  
 

Podľa článku 57  Zákona o preprave cestujúcich v cestnej doprave (Úradný vestník 
RS, č. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - iný zákon  a  83/2018), článku 13 Zákona o komunálnych 
činnostiach  (Úradný vestník RS, č. 88/2011, 104/2016 a 95/2018), článku 32 bod 6 a v 
súvislosti s článkom 20 odsek 1 bod 2  Zákona o  lokálnej samospráve  (Úradný  vestník RS, 
č. 129/2007, 83/2014 - iný zákon, 101/2016 - iný zákon a 47/2018), článku 39 Zákona 
o priestupkoch (Úradný vestník  RS, č. 65/2013, 13/2016 a 98/2016 – uznesenie ÚS) a článku 
34  odsek 1 bod 7 Štatútu Obce Báčsky Petrovec -  prečistený text (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce Báčsky  Petrovec  na svojom  XXVI. 
zasadnutí,  ktoré sa konalo 27. 03. 2019, v y n i e s l o 
 
 

U  Z N  E  S  E  N  I  E 
 

O PREPRAVE CESTUJÚCICH V CESTNEJ DOPRAVE  
NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 

I. VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 
 

Článok 1 
 

Toto uznesenie  upravuje organizáciu, spôsob vykonávania verejnej prepravy 
cestujúcich  na území obce Báčsky Petrovec, spôsob registrácie a overenia cestovného 
poriadku v mestskej  a medzimestskej preprave cestujúcich a iné otázky, ktoré sa  vzťahujú  
na verejnú prepravu cestujúcich.  
 

Článok 2 
 

 Dopravca  je  obchodná  spoločnosť, iná  právnická osoby alebo podnikateľ, ktorému 
je  v súlade s ustanoveniami Zákona o preprave cestujúcich v cestnej doprave povolené 
vykonávať verejnú  vnútroštátnu prepravu. 
 Verejná preprava cestujúcich sa môže  vykonávať ako: linková, mimo linková 
a osobitná linková preprava. 
 Verejná preprava je preprava, ktorá je za rovnakých podmienok  dostupná pre 
všetkých užívateľov služieb a za ktorú sa platí služba prepravy. 
 Linková preprava je verejná preprava, ktorá sa  vykonáva na určenej linke, má určenú 
frekvenciu, pričom cestujúci nastupujú a vystupujú na vopred  určených autobusových  
staniciach  alebo autobusových zastávkach.  

Linka je relácia alebo súhrn relácií medzi začiatočnou  autobusovou stanicou alebo 
autobusovou zastávkou a konečnou autobusovou stanicou alebo autobusovou zastávkou.   

Výpis z licencie na prepravu je verejný doklad, ktorým  príslušný orgán  potvrdzuje, 
že je autobus, ktorým vnútroštátny  dopravca vykonáva verejnú prepravu cestujúcich, 
evidovaný v rozhodnutí o vydávaní licencie na prepravu.  
 Cestovný poriadok je plán vykonávania  prepravy na určitej linke. 
 Registrovaný cestovný poriadok je doklad, ktorým sa  potvrdzuje plán  vykonávania 
prepravy na linke vo vnútroštátnej preprave na základe aktu, ktorý vynáša orgán príslušný pre 
registráciu a overenie  cestovného poriadku.  

BIS preprava je vykonávanie linkovej prepravy dodatočnými autobusmi toto istého 
dopravcu a podľa rovnakého cestovného poriadku, pričom je  dovolené, aby dopravca 
nepoužíval jednotlivé autobusové zastávky alebo autobusové stanice.  
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Mimo linková  preprava je verejná preprava, pre ktorú sa  intinerár  a iné podmienky 

prepravy určujú osobitne pre každú prepravu.  
Osobitná linková preprava je preprava dohodnutá pre  určitú kategóriu cestujúcich, so 

zapojením iných cestujúcich, podľa  dohodnutej frekvencie a na dohodnutej ceste. 
Autobus je vozidlo na prepravu cestujúcich, ktorý má viacej než deväť miest na 

sedenie, vrátane miesta na sedenie vodiča. 
 

Článok 3 
  

Verejná preprava cestujúcich v cestnej doprave sa koná autobusmi, ktoré spĺňajú 
podmienky určené predpismi, ktorými sa  upravuje bezpečnosť cestnej dopravy a predpismi 
o štandardoch pre jednotlivé druhy autobusov.  

Autobusy, ktorými  sa koná preprava cestujúcich v cestnej doprave na území  obce  
Báčsky Petrovec, musia byť  registrované na území Republiky Srbsko.  

V autobuse, ktorým sa koná preprava  v cestnej doprave,  musí byť cestovný príkaz 
vyplnený na predpísaný spôsob, podpísaný zo strany vodiča a overený a podpísaný zo strana 
oprávnenej osoby.  

Autobus, ktorým sa  koná verejná  preprava cestujúcich, musí mať na bočných 
stranách  napísané  obchodné meno, resp. firmu a môže mať aj svoj znak, ktorý je chránený 
v súlade so zákonom, ktorým sa  upravujú pečate. 

Na streche autobusu, ktorým sa koná  preprava v cestnej doprave, okrem autobusu, 
ktorým sa koná výcvik kandidátov na vodičov, ako i  osobného auta, ktorým sa koná 
taxislužba, nemôžu byť strešné označenia s obchodným menom alebo inými nadpismi a ani 
strešné označenia bez nápisu.  

V autobuse, ktorým sa  koná preprava cestujúcich, resp. osôb okrem osobného  auta, 
ktorým sa koná taxislužby, sa  nemôže nachádzať taxameter.  
 

Článok 4 
 

 Linková a mimo linková verejná preprava  cestujúcich sa koná na základe licencie pre  
vykonávanie všetkých alebo jednotlivých druhov  verejnej prepravy (ďalej: licencia  pre 
prepravu), ktorá sa  vydáva zo strany  ministerstva príslušného  pre dopravu.  
 Dopravca je povinný originál licencie pre prepravu mať vo svojom sídle.  
 Licencia  pre prepravu a výpis z licencie  sú neprenosné. 

Linkovú prepravu cestujúcich  môže  vykonávať obchodná spoločnosť,  iná právnická 
osoba alebo podnikateľ, ktorý je majiteľ najmenej troch registrovaných autobusov.  

Mimo linkovú  prepravu cestujúcich môže vykonávať dopravca, ktorý je majiteľ  
najmenej jedného autobusu.  

Príjemca lizingu sa považuje za majiteľa v zmysle odsekov  4  a 5 tohto článku. 
 

Článok 5 
 

 V autobuse, ktorým sa koná  verejná  preprava  cestujúcich, ak osobitnými predpismi 
nie je inak určené,  nemôžu sa  prepravovať osoby mladšie ako  šesť rokov bez sprievodcu, 
osoby choré na nákazlivé choroby, opité osoby, ktoré znepokojujú ostatných cestujúcich a  
posádku autobusu, zvieratá, telesné pozostatky, výbušniny, ľahko horlivé, otravné, 
rádioaktívne  a žieravé látky, organické  peroxidy a pod.  
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II. VEREJNÁ PREPRAVA CESTUJÚCICH 
 
1. LINKOVÁ PREPRAVA CESTUJÚCICH 

 
 

Článok 6 
 

 Linková preprava cestujúcich na území obce Báčsky Petrovec sa koná: 
1. ako mestská preprava na území Báčskeho Petrovca a Maglića: 

• na linke:  Báčsky Petrovec (autobusová stanica) – priemyselná  zóna; 
• na linke:  Báčsky Petrovec (autobusová stanica) – aquapark  a  
• na linke:  Maglić (centrum)  – priemyselná  zóna; 

2. a ako  prímestská preprava medzi  dvomi a alebo viacerými  osadami na  území obce 
Báčsky Petrovec: 

• na linke:  Báčsky Petrovec (autobusová stanica) – Maglić; 
• na linke:  Báčsky Petrovec (autobusová stanica) – Kulpín a 
• na linke:  Báčsky Petrovec (autobusová stanica) – Hložany. 

 
Článok 7 

 
 Verejnú linkovú prepravu cestujúcich na území obce Báčsky Petrovec koná dopravca, 
ktorému Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec svojím aktom zverí činnosť mestskej 
a prímestskej prepravy cestujúcich. 
 Zverenie činnosti mestskej a prímestskej prepravy môže sa  realizovať po 
uskutočnenom  verejnom súbehu alebo priamou dohodou  s dopravcom  v súlade  so 
zákonnými predpismi a týmto uznesením.  
 Po vynesení aktu z odseku 1 tohto článku  dopravca je povinný uzavrieť  zmluvu 
s oprávnenou osobou Obce Báčsky Petrovec, v opačnom prípade stráca právo na 
vykonávanie činnosti v mestskej a prímestskej preprave cestujúcich.  
 Zmluva z odseku 3 tohto článku vedľa  prvkov  určených zákonom  záväzne musí 
obsahovať aj  údaje  o: linkách,  ktoré sa  mu zveria,  podmienky za akých sa mu preprava 
zverí, doba, na ktorú sa koná zverenie, termín začiatku vykonávania prepravy,  vzájomné 
práva a záväzky zmluvných strán, nevyhnutný minimálny proces práce v prípade štrajku,  
spôsob  riešiť spory medzi zmluvnými stranami, podmienky zrušenia zmluvy pred uplynutím 
doby,  na ktorú bola uzavretá a práva a povinnosti, ktoré z nej vyplývajú a iné.  
 

Článok 8 
 

 Ceny služieb prepravy v mestskej a prímestskej preprave sa určujú osobitným aktom, 
ktorý vynáša Obecná rada  Obce Báčsky Petrovec (ďalej: obecná rada).  
 Dopravca svojím akom  určuje cenu prepravy pre mestskú a prímestskú prepravu 
cestujúcich, ktorá nemôže byť nižšia pre jazdný kilometer než je cena určená v súlade 
s odsekom 1 tohto článku. 
 Na ustálenú  cenu prepravy z odseku 2 tohto článku dopravca je povinný zabezpečiť 
súhlas obecnej rady.  
 Prepravca nemôže cenu prepravy účtovať vo vyššej sume, než je cena určená úmerne 
s odsekom 3 tohto článku, pre ktorú je zaobstaraný súhlas obecnej rady. 
  

Článok 9 
 

 Dopravca, ktorému je  na základe zmluvy  zverené vykonávanie verejnej prepravy 
v linkovej mestskej a prímestskej preprave cestujúcich, je povinný mať každodenne  
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zabezpečený parkovací priestor pre všetky autobusy, ktorými koná prepravu  cestujúcich  
a ten priestor používať  v súlade so svojim  potrebami. 
 Dopravcovi z odseku 1 tohto článku nie je  povolené používať vozovku verejných 
ciest, autobusové zastávky, verejné zelené plochy, prístupové dopravné napojenia obytných 
a iných objektov pre parkovanie svojich autobusov v čase, keď nie sú angažované na 
niektorej linke.  
 Autobusy, ktorými sa koná linková preprava cestujúcich po  vykonanej  preprave sa 
môžu pakovať iba na zabezpečenom parkovacom priestore dopravcu a len výnimočne na 
iných plochách, ktorých používanie nie je zakázané týmto uznesením a predpismi, ktorými sa  
upravuje  bezpečnosť cestnej  dopravy. 
 

Článok 10  
 

 Verejná linková preprava cestujúcich na území obce Báčsky Petrovec sa koná 
v súlade s týmto uznesením a všeobecnými podmienkami medzimestskej prepravy 
cestujúcich, ktorá sa vzťahuje na:  spôsob a podmienky prijatia cestujúcich do autobusu na 
autobusových staniciach a autobusových zastávkach, výhody na prepravu určitých kategórií 
cestujúcich, podmienky na umiestnenie a chránenie batožiny, ktorá sa prepravuje, pravidlá 
používania autobusu a podmienky  prepravy (zákaz fajčiť, znepokojovanie cestujúcich 
a vodiča  a pod.), druh úhrady a príplatok pre osobitné služby, možnosť používania 
prestupných cestovných lístkov, spôsob zoznámenia užívateľov prepravy s podmienkami 
prepravy a pod.  
 Dopravca a posádka vozidla sú povinní na žiadosť užívateľa prepravy poskytnúť na 
nahliadnutie všeobecné podmienky medzimestskej prepravy. 
 

Článok 11 
 

 Dopravca môže konať linkovú prepravu cestujúcich ak má registrovaný a overený 
cestovný poriadok.  
 Cestovný poriadok v mestskej a prímestskej preprave registruje a overuje Obecná 
správa Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové 
a inšpekčné úkony (ďalej: oddelenie).  
 Žiadosť  o registráciu a overenia  cestovného  poriadku  môže  podať dopravca, 
ktorému je zmluvou  zverená  činnosť  mestskej a prímestskej prepravy na určitej linke 
a podáva sa  príslušnému oddeleniu pred začiatkom vykonávania prepravy.  
 K žiadosti sa prikladá:  

• fotokópia výpisu z registra Agentúry pre obchodné registre o výkone  činnosti 
mestskej a prímestskej prepravy cestujúcich; 

• fotokópia licencie pre  vnútroštátnu linkovú prepravu vydanú zo strany  príslušného 
ministerstva pre úkony dopravy; 

• cestovný poriadok v 5 vyhotoveniach a  
• dôkaz o zaplatených administratívnych poplatkoch.  

 
Článok 12 

 
 Cestovný poriadok pre linku verejnej mestskej a prímestskej prepravy cestujúcich 
obsahuje: 

• názov  dopravcu, ktorý koná  prepravu  na linke; 
• označenie druhu linky; 
• označenie  názvu linky; 
• označenie všetkých autobusových zastávok a autobusových staníc, ktoré bude 

používať na linke; 
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• označenie počtu odchodov na  linke; 
• označenie času odchodu a návratu autobusu z autobusovej stanice a autobusových 

zastávok; 
• označenie vzdialenosti v kilometroch od východiskového  do cieľového miesta; 
• označenie režimu vykonávania  prepravy pre všetky odchody na linke a  
• doba platnosti cestovného poriadku.  

 
Článok 13 

 
 Oddelenie je povinné cestovný poriadok  registrovať a overiť v lehote 8 dní odo dňa 
doručenia žiadosti.  
 Overenie cestovného poriadku sa koná s lehotou platnosti uvedenej v žiadosti 
dopravcu a najdlhšie na obdobie jedného roka a začiatkom platnosti uvedenej v žiadosti  
dopravcu. 
 Cestovný poriadok sa  registruje a overuje rozhodnutím a na pridaných cestovných 
poriadkoch na opačnej strane sa  uvádza nasledujúci obsah: 

• radové číslo cestovného  poriadku, pod ktorým je zapísaný v registri; 
• dátum overenia a  
• podpis a pečiatka oprávnenej osoby. 

Okrem  údajov z odseku 3 tohto článku na overený cestovný poriadok  uvádzajú sa aj 
údaje o druhu linky, dĺžky linky, počte  odchodov, lehote platnosti a pod.  

Oddelenie vedie register overených cestovných poriadkov, ktorý obsahuje: radové 
číslo, názov dopravcu,  názov linky, počet odchodov na linke,  druh linky,  lehotu platnosti 
cestovného poriadku a iné.  
 Výnimočne, v  ustanoveniach z odseku 2 tohto článku cestovný poriadok sa počas 
platnosti môže vymeniť  na žiadosť dopravcu so súhlasom oddelenia. 
 

Článok 14 
 

 Registrovaný a overený cestovný poriadok je na meno dopravcu a je neporušiteľný. 
 Dopravca musí dodržiavať registrovaný a overený  cestovný poriadok.  
 Počas platnosti cestovného  poriadku linková preprava sa môže dočasne  obstaviť 
alebo pozmeniť, a to: 

1. v prípade prerušenia dopravy v dôsledku vyššej sily alebo  vykonávania prác 
rekonštrukcie cesty; 

2. v dôsledku opatrení príslušného  republikového, pokrajinského  alebo obecného  
orgánu, ktorý  priamo vplývajú na obmedzenie dopravy, kým tie opatrenia trvajú. 
Dopravca je povinný obstaviť, resp. pozmeniť  prepravu  z odseku  2 tohto článku, 

 bezodkladne  oboznámiť príslušné oddelenie a prostredníctvom prostriedkov verejného 
informovania aj užívateľov  prepravy.  

 
Článok 15 

 
 Registrovaný cestovný poriadok, resp.  odchod podľa  registrovaného  cestovného 
poriadku oddelenie vymaže z registra  rozhodnutím, ak dopravca: 

• nezačne realizovať prepravu podľa registrovaného cestovného poriadku v lehote 5 dní 
od dňa začiatku platnosti cestovného poriadku, resp. platnosti režimu vykonávania 
prepravy na linke; 

• prestane realizovať prepravu podľa registrovaného  cestovného poriadku, resp. 
nerealizuje prepravu na relácii od východiskovej  do cieľovej  autobusovej stanice, 
resp. autobusovej zastávky, dlhšie ako 10 dní za sebou počas  platnosti cestovného 
poriadku; 
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• dočasne  nerealizuje prepravu podľa  registrovaného  cestovného poriadku, resp. 
nerealizuje prepravu na relácii od východiskovej  do konečnej autobusovej stanice, 
resp. autobusovej zastávky, v celkovom trvaní vyše 30 dní počas platnosti cestovného 
poriadku a  

• koná nástup a výstup cestujúcich v tej istej osade, resp. na mieste,  ktoré nie je 
zapísané  do registrovaného cestovného poriadku, viacej ako päťkrát v kalendárnom 
roku počas platnosti  cestovného poriadku.  
Rozhodnutie z odseku 1  tohto článku je konečné.  
Dopravca, ktorému je  vymazaný odchod podľa cestovného  poriadku z registra, je 

povinný v lehote 10 dní odo dňa  doručenia rozhodnutia z odseku 1 tohto článku podať  
príslušnému oddeleniu žiadosť o zmenu  registrovaného cestovného poriadku.  

 
Článok 16 

 
  Dopravca, ktorý mieni  prestať vykonávať mestskú a prímestskú linkovú prepravu 
cestujúcich podľa  registrovaného cestovného poriadku je povinný najmenej 10 dní pred 
plánovaným dátumom zániku vykonávania prepravy, podať žiadosť o odhlásenie 
registrovaného cestovného poriadku príslušnému oddeleniu a v rovnakej  lehote informovať 
poskytovateľov služieb a užívateľov prepravy  prostredníctvom  prostriedkov verejného 
informovania alebo na iný zodpovedajúci spôsob.  
 Oddelenie vynáša rozhodnutie o vymazaní registrovaného  cestovného poriadku 
z registra s dátumom  zániku vykonávania  prepravy uvedeného v žiadosti z odseku  1 tohto 
článku.  
 Rozhodnutie z odseku 2 tohto  článku je konečné.  
 Vymazanie cestovného poriadku z registra, dočasné zrušenie cestovného poriadku 
počas platnosti cestovného poriadku alebo zmena, odhlásenie cestovného poriadku v prípade 
zániku vykonávanie linkovej prepravy sa vnáša do registra cestovného poriadku v rubrike 
poznámky.  
 

Článok  17 
 
 O začiatku vykonávania linkovej  prepravy cestujúcich, dopravca informuje 
užívateľov  prepravy prostredníctvom prostriedkov verejného informovania alebo na iný 
zodpovedajúci spôsob.  
 

Článok 18 
 
 Dopravca je povinný  v linkovej preprave prijať každého  cestujúceho v hraniciach 
disponujúcich miest zapísaných v technickom preukaze.  
 Dopravca je povinný zabezpečiť prepravu  batožiny spolu s prepravou cestujúceho, 
ktorému batožina patrí, v súlade so všeobecnými podmienkami medzimestskej prepravy.  
 

Článok 19 
 

 V autobuse, ktorým sa vykonáva linková preprava cestujúcich,  musí byť: 
1. registrovaný cestovný poriadok, resp. fotokópia  registrovaného cestovného poriadku 

overená pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby dopravcu; 
2. platný cenník overený pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby dopravcu; 
3. všeobecné podmienky medzimestskej prepravy cestujúcich; 
4. názov linky s vyznačením najmenej jednej po ceste autobusovej  stanice alebo 

autobusovej zastávky, uvedený v dolnom pravom  rohu predného ochranného skla; 
5. identifikačný doklad vodiča; 
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6. pracovná zmluva  vodiča, resp. iná zmluva u súlade so zákonom, ktorým sa  upravujú 
práva, záväzky a zodpovednosti z pracovného pomeru, resp. na základe práce alebo 
overená fotokópia tých zmlúv pre  vodičov, ktorí sú pracovne angažovaní u dopravcu, 
u ktorého je registrovaný cestovný poriadok; 

7. originál výpisu z licencie  pre prepravu. 
V platnom a overenom cenníku ceny prepravy musia byť v úplnosti zladené s aktom 

z článku 8 odsek 3  tohto uznesenia.  
 

Článok 20 
 

 Linková preprava sa môže vykonávať ako  BIS preprava. 
 V autobuse, ktorým sa koná BIS preprava sa musia  nachádzať dokumenty z článku 
19 tohto  uznesenia.  

Článok 21 
 

 Nástup a výstup cestujúcich, keď ide o autobus v linkovej preprave,  sa koná na 
autobusovej stanici a autobusových zastávkach, ktoré sú uvedené v registrovanom  
cestovnom poriadku.  
 Autobusová zastávka je vybudovaný  priestor mimo  vozovky alebo  podľa predpisov 
vyznačená plocha na vozovke, určená na zastavenie autobusu kvôli nástupu a výstupu 
cestujúcich a nakládky a vykládky batožiny.  
 Za používanie autobusovej zastávky sa nemôže cestujúcim a dopravcom  účtovať 
poplatok. 
 

Článok 22 
 

 Autobusové zastávky, ktoré sa  môžu  používať pre  mestskú, prímestskú 
a medzimestskú prepravu cestujúcich osobitným aktom určuje obecná rada na návrh 
oddelenia s predbežne zadováženou mienkou Rady pre bezpečnosť cestnej premávky na 
území obce Báčsky Petrovec, ktorý sa  po schválení uverejňuje v Úradnom vestníku Obce 
Báčsky Petrovec. 
 Akt z odseku 1 tohto článku, ktorým sa určujú autobusové  zastávky pre  
medzimestskú prepravu sa vynáša po predbežne zadováženom  súhlase  príslušného  
ministerstva pre záležitosti dopravy.  
 

Článok 23 
 

 Všetky autobusové zastávky, ktoré sú  určené aktom obecnej rady,  musia byť  
viditeľne vyznačené zodpovedajúcou vertikálnou signalizáciou a na  vozovke  
zodpovedajúcou horizontálnou dopravnou signalizáciou v súlade s pravidlami o dopravnej 
signalizácii.  
 Autobusová  zastávka musí  mať  prístrešok, vyvýšenú plochu pre cestujúcich 
a odpadkový kôš.  
 O postavení a údržbe  dopravnej signalizácie, o prístrešku a odpadkovom koši  
sa starajú  príslušné  komunálne podniky, ktoré založilo Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec 
na príkaz oddelenia obecnej  správy.  

Článok 24 
 

 Autobusová zastávka nachádzajúca sa  na verejnej ceste, okrem ulice, musí byť 
vybudovaná mimo vozovky verejnej cesty, vyjmúc  prípadov, keď to nie je možné v dôsledku 
podmienok na teréne.  
 Autobusové  zastávky, ktoré sa  budujú mimo vozovky verejnej cesty, tiež prístrešky, 
musia byť vybudované a umiestnené v súlade s platnými  zákonnými a obecnými predpismi.  
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3. MIMO LINKOVÁ PREPRAVA CESTUJÚCICH 

 
Článok 25 

 
 Mimo linková preprava cestujúcich sa vykonáva  na základe jazdného listu a písomnej 
zmluvy uzavretej medzi dopravcom a užívateľom prepravy, resp. obchodnou spoločnosťou, 
inou právnickou  osobou alebo podnikateľom, ktorý sprostredkuje uzavretie zmluvy 
o preprave, ktorou sa  určuje najmä: cesta prepravy s určením východiskového  a cieľového 
miesta, začiatok vykonávania prepravy, miesto nástupu a výstupu cestujúcich a cena 
prepravy.  
 Zmluva z odseku 1 tohto článku, ktorú  dopravca uzavrel s fyzickou osobou, ktorá nie 
je podnikateľ, musí byť overená v orgáne príslušnom pre overenie. 
 V mimo linkovej preprave  cestujúcich, dopravca môže  pre jednu jazdu uzavrieť iba 
jednu zmluvu, ktorá musí byť číslovaná a uzavretá iba s jedným užívateľom.  
 Nástup a výstup cestujúcich v mimo linkovej preprave sa koná iba na  miestach, ktoré 
sú určené zmluvou z odseku 1 tohto článku, na ktorých je dovolené zastavenie a parkovanie  
a bezpečný  nástup a výstup  cestujúcich.  
 Dopravcovia, ktorí vykonávajú mimo linkovú prepravu cestujúcich, nemôžu  konať 
nástup a výstup cestujúcich na autobusových zastávkach.  
 Zmluva, na základe ktorej sa koná  mimo linková preprava cestujúcich,  musí byť 
zhotovená čitateľne, uzavretá a overená pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby dopravcu 
pre  postavenie autobusu pre nástup a výstup cestujúcich.  
 

Článok 26 
 

 V autobuse, ktorým sa koná mimo linková preprava cestujúcich,  musí byť  jedno 
vyhotovenie zmluvy, na základe ktorej sa  koná preprava,  vyplnený jazdný list, pracovná 
zmluva vodiča alebo potvrdenie, že je vodič zamestnaný u podnikateľa, originál výpisu  
z licencie pre prepravu a  na prednej strane autobusu musí stáť nápis:  Mimo  linková 
preprava.  
 Jazdný list  z odseku 1 tohto článku musí byť vyplnený čitateľne, presne a uzavretý 
a overený pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby dopravcu pre postavenie autobusu pre 
nástup cestujúcich z východiskového miesta.  
 Zakázané je  vymazať a opravovať  údaje  vnesené do jazdného listu. 
 Jazdný list z odseku  1 tohto článku musí byť  uzavretý a overený osobitne  pre každú 
jazdu obsiahnutú v zmluve o preprave a v ňom nemôže byť väčší počet mien cestujúcich než 
je  počet miest zapísaných v technickom preukaze  autobusu.  
 
 

4. OSOBITNÁ LINKOVÁ PREPRAVA CESTUJÚCICH 
 

Článok 27 
 

 Osobitná linková preprava je preprava robotníkov  z miesta bydliska do miesta 
zamestnania a opačne, tiež žiakov a študentov z miesta bydliska do školy a zo školy, 
s osobitnými identifikačnými  vodičskými dokladmi (týždenné, mesačné, ročné a pod.), ktorá 
sa  koná na základe  písomnej zmluvy a zoznamu robotníkov, bez prijímania iných  
cestujúcich.  
 Uzavretie zmluvy z odseku 1 tohto článku s fyzickou osobou, ktorá nie je podnikateľ, 
nie je  dovolené.  
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Zmluvou z odseku 1 tohto článku, ktorá musí byť očíslovaná, určuje sa  zvlášť cesta 
prepravy s určením  východiskového a cieľového miesta, miesta nástupu a výstupu 
cestujúcich, plán  vykonávania  prepravy a cena prepravy.  
 Počas každej jednotlivej jazdy, ktorou sa  realizuje zmluva o osobitnej  linkovej 
preprave, autobusom sa môžu  prepravovať iba robotníci, žiaci, resp. študenti užívateľa  
prepravy, s ktorým je uzavretá zmluva (určitého  obchodného subjektu, určitej organizácie, 
určitej ustanovizne a pod.).  
 Nástup a výstup cestujúcich v osobitnej linkovej preprave sa koná na miestach, ktoré 
sú určené zmluvou z článku 1 tohto článku.  
 Dopravcovia, ktorí vykonávajú osobitnú linkovú prepravu, môžu nástup a výstup 
cestujúcich  realizovať na autobusových zastávkach.  
 Zoznam cestujúcich z odseku 1 tohto  článku musí byť vyplnený  čitateľne, presne 
a uzavretý a overený pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby dopravcu.  
 

Článok 28 
 

 V autobuse, ktorým sa koná osobitná linková preprava cestujúcich sa musí nachádzať 
vyhotovenie zmluvy,  na základe ktorej  sa koná  preprava, zoznam cestujúcich pre každú 
jednotlivú jazdu, ktorým sa  realizuje zmluva o osobitnej  linkovej preprave,  pracovná 
zmluva vodiča alebo potvrdenie, že je vodič zamestnaný u dopravcu, originál výpisu 
z licencie pre prepravu a na prednej strane autobusu musí stáť nápis:  Osobitná linková 
preprava. 
 Zoznam cestujúcich z odseku 1 tohto článku  musí byť  vyplnený  čitateľne, uzavretý 
a overený  pečiatkou a podpisom  oprávnenej  osoby dopravcu, skôr než sa postaví autobus 
pre nástup cestujúcich z východiskového miesta.  
 Dopravca, ktorý dohodol osobitnú linkovú prepravu, je povinný cestujúcim 
zabezpečiť identifikačné cestovné doklady.  
 Zakázané je  dopravcovi, ktorý koná osobitnú linkovú prepravu, prepravovať  
cestujúcich bez identifikačných cestovných  dokladov. 
 Identifikačný  cestovný doklad  obsahuje meno, priezvisko a fotografiu cestujúceho 
ako údaje o osobnosti, názov  užívateľa prepravy, dráhu prepravu, lehotu platnosti, podpis 
a pečiatku toho, kto vydal cestovný doklad. 
 
 

III.  DOZOR 
 

Článok 29 
 

Dozor nad  uplatnením ustanovení tohto uznesenia  a iných aktov vynesených na 
základe  tohto uznesenia koná Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové 
a inšpekčné úkony Obce Báčsky Petrovec. 

Inšpekčný dozor  nad uplatnením tohto uznesenia sa koná prostredníctvom obecného  
dopravného inšpektora (ďalej: dopravný inšpektor). 

   
Článok 30 

 
 Dopravca a vodič autobusu sú povinní dopravnému inšpektorovi  umožniť  nehatené  
konanie práce, nahliadnutie  do potrebných dokladov a v lehote, ktorú  dopravný inšpektor 
určí,  doručiť potrebnú dokumentáciu a konať podľa príkazu inšpektora.  
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Článok 31 

 
 Dopravný inšpektor je oprávnený kvôli kontrole prepravy cestujúcich v cestnej 
doprave zastaviť a prezrieť autobusy na ceste a na inom mieste, na ktorom sa autobus zastavil 
alebo  zaparkoval.  
 Vodič autobusu je povinný  zastaviť vozidlo, ak dopravný inšpektor zdvihne stop 
tabuľku  a poskytnúť mu na nahliadnutie  požadovanú dokumentáciu a údaje.  
 

Článok 32 
 

Vo vykonávaní  inšpekčného dozoru  dopravný inšpektor má právo: 
1. prezerať autobusy, ktorými sa koná  preprava v cestnej  doprave,  kontrolovať 

potrebnú dokumentáciu pre autobusy (cestovné príkazy, výpisy z licencie, zmluvy 
o lizingu a nájom autobusu,  technické preukazy a inú dokumentáciu pre autobusy,  
ktorými sa vykonáva  preprava); 

2. prezerať autobusové zastávky; 
3. kontrolovať registrované cestovné poriadky, na základe ktorých sa vykonáva  

vnútroštátna linková preprava,  zmluvy o  mimo linkovej preprave s jazdnými  
listami, zmluvy o osobitnej linkovej  preprave so zoznamom cestujúcich a inú 
dokumentáciu dopravcu  týkajúcu sa  vykonávania činnosti verejnej prepravy; 

4. zistiť identitu  dopravcov, posádky vozidla a iných zodpovedných osôb pre 
vykonávanie  prepravy, previerkou osobných preukazov a iných zodpovedajúcich  
dokladov; 

5. kontrolovať prepravné doklady vo vykonávaní verejnej prepravy cestujúcich;  
6. kontrolovať prepravné doklady užívateľov prepravy; 
7. nasadnúť ako anonymný užívateľ  služby (utajovaný cestujúci).   

 
Článok 33 

 
Vo vykonávaní  inšpekčného dozoru  dopravný inšpektor je  oprávnený: 

1. prikázať odstránenie nedostatkov v zmysle spôsobu vykonávania verejnej prepravy, 
predpísaných podmienok, ktoré musí spĺňať autobusová zastávka, dodržiavania 
platných cestovných poriadkov, vykonávania úloh a prác posádky autobusu; 

2. vypojiť  autobus vnútroštátneho dopravcu, ktorým sa preprava cestujúcich alebo osôb 
koná v protiklade s ustanoveniami  tohto uznesenia, určiť parkovacie miesto 
a odobrať technický preukaz a tabuľky s evidenčným číslom vozidla v trvaní  10 dní 
a  v prípade opätovného vyradenia vozidla toho istého  dopravcu, v trvaní 30 dní, 
o čom bezodkladne informuje ministerstvo vnútra; 

3. prikázať dopravcovi, aby v stanovenej lehote odstránil  zistené nedostatky 
a nedopatrenia v práci, ak dopravca  vykonáva prepravu cestujúcich v rozpore 
s ustanoveniami tohto uznesenia; 

4. vydať  priestupkové príkazy; 
5. podnikať iné opatrenia a úkony v súlade so zákonom  o preprave cestujúcich v cestnej 

doprave.  
Článok 34 

 
 Proti rozhodnutiu dopravného inšpektora môže sa podať  sťažnosť Obecnej rade Obce 
Báčsky Petrovec v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 
 Sťažnosť  vyjadrená proti  rozhodnutiu  z odseku 1 tohto článku odkladá 
vykonateľnosť rozhodnutia, vyjmúc  podniknutia súrnych opatrení.  
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IV. TRESTNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 35 

 
 Peňažným  trestom vo fixnej sume 60.000  dinárov  potrestá sa za  priestupok 
obchodná spoločnosť,  resp. iná právnická osoba,  ak:  

1. koná v protiklade  s ustanoveniami článku 3 tohto uznesenia; 
2. koná v protiklade  s ustanoveniami článku 4 tohto uznesenia; 
3. koná v protiklade  s ustanoveniami článku 5 tohto uznesenia; 
4. koná v protiklade  s ustanoveniami článku 7  odsek 3 tohto uznesenia; 
5. koná v protiklade  s ustanoveniami článku 8 tohto uznesenia; 
6. koná v protiklade  s ustanoveniami článku 9 tohto uznesenia; 
7. koná v protiklade  s ustanoveniami článku 10 tohto uznesenia; 
8. koná v protiklade  s ustanoveniami článku 11  odsek 1 tohto uznesenia; 
9. koná v protiklade  s ustanoveniami článku 14 tohto uznesenia; 
10. koná v protiklade  s ustanoveniami článku 18 tohto uznesenia; 
11. koná v protiklade  s ustanoveniami článku 19 tohto uznesenia; 
12. koná v protiklade  s ustanoveniami článku 20 tohto uznesenia; 
13. koná v protiklade  s ustanoveniami článku 21 odsek 1 tohto uznesenia; 
14. koná v protiklade  s ustanoveniami článku 25 tohto uznesenia; 
15. koná v protiklade  s ustanoveniami článku 26 tohto uznesenia; 
16. koná v protiklade  s ustanoveniami článku 27 tohto uznesenia; 
17. koná v protiklade  s ustanoveniami článku 28 tohto uznesenia; 
18. koná v protiklade  s ustanoveniami článku 30 tohto uznesenia; 
19. koná v protiklade  s ustanoveniami článku 31 odsek 2 tohto uznesenia. 

 
Peňažným trestom vo  fixnej sume 4.000 dinárov potrestá sa aj zodpovedná osoba 

v obchodnej spoločnosti, resp. iná právnická osoba  za priestupok z odseku 1 tohto článku.  
 Peňažným trestom vo  fixnej sume 30.000 dinárov potrestá sa za priestupok 

podnikateľ,  ak  koná  v protiklade s ustanoveniami z odseku 1 body 1 až 19 tohto článku.  
Osoba, proti ktorej je vydaný priestupkový príkaz, ak prijme zodpovednosť a v lehote 

osem dní odo dňa prijatia priestupkového príkazu zaplatí polovicu  uloženého  peňažného 
trestu, oslobodená je od platby druhej  polovice  uloženého  peňažného trestu.  
 

Článok 36 
 
 Peňažným  trestom vo fixnej sume 4.000  dinárov  potrestá sa za  priestupok vodič 
autobusu,  ak:  

1. koná v protiklade s ustanoveniami článku 3 odsek 3 tohto uznesenia; 
2. koná v protiklade s ustanoveniami článku 5 tohto uznesenia; 
3. koná v protiklade s ustanoveniami článku 9 odsek 2 tohto uznesenia; 
4. koná v protiklade s ustanoveniami článku 10 tohto uznesenia, resp. v protiklade so 

všeobecnými podmienkami prepravy; 
5. koná v protiklade s ustanoveniami  článku 18 tohto uznesenia; 
6. koná v protiklade s ustanoveniami článku 21 odsek 1 tohto uznesenia; 
7. koná v protiklade s ustanoveniami článku 25 odseky 4 a 5 tohto uznesenia; 
8. koná v protiklade s ustanoveniami článku 27 odseky 4 a 5 tohto uznesenia; 
9. koná v protiklade s ustanoveniami článku 30 tohto uznesenia; 
10. koná v protiklade s ustanoveniami článku 31 odsek 2 tohto uznesenia. 
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Osoba, proti ktorej je vydaný priestupkový príkaz, ak prijme zodpovednosť a v lehote 
osem dní odo dňa prijatia priestupkového príkazu zaplatí polovicu  uloženého  peňažného 
trestu, oslobodená je od platby druhej  polovice  uloženého  peňažného trestu.   
 
 

V. PRECHODNÉ  A  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 

Článok 37 
 

 Dopravca, ktorému je zverené vykonávanie mestskej a prímestskej linkovej prepravy 
cestujúcich na území obce Báčsky Petrovec, svoju prácu a činnosť je  povinný  zladiť 
s podmienkami z tohto uznesenia  pre začiatok  vykonávania prepravy  cestujúcich.   
 

Článok 46 
  
 Všetky akty z príslušnosti obecnej rady, ktorých vynesenie je stanovené  týmto  
uznesením, obecná rada vynesenie v lehote  90 dní odo dňa uplatnenia tohto uznesenia.  
 

Článok 48 
 

Uplatnením tohto uznesenia stráca platnosť Uznesenie o preprave cestujúcich 
v cestnej doprave na území obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
11/2012, 3/2015, 18/2016 a 1/2017). 
 

Článok 40 
 

 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: 011-15/2019-02 
Dňa: 27.03.2019       P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec          ZHROMŽDENIA OBCE 
 
                   Dr. Ján Šuľan, v.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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  27. 

 Podľa článkov 57 a 94 Zákona o preprave cestujúcich v cestnej doprave (Úradný 
vestník RS, č. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - iný zákon  a  83/2018), článku 32 bod 6 a v 
súvislosti s článkom 20 odsek 1 bod 2 Zákona o lokálnej samospráve  (Úradný  vestník RS, č. 
129/2007, 83/2014 - iný zákon, 101/2016 - iný zákon a 47/2018), článku 39 Zákona 
o priestupkoch (Úradný vestník  RS, č. 65/2013, 13/2016 a 98/2016 – uznesenie ÚS) a článku 
34  odsek 1 bod 7 Štatútu Obce Báčsky Petrovec -  prečistený text (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce Báčsky  Petrovec  na svojom  XXVI. 
zasadnutí,  ktoré sa konalo 27. 03. 2019, v y n i e s l o 
 

U  Z  N  E  S  E  N  I  E 
  

 O  TAXISLUŽBE 
NA  ÚZEMÍ  OBCE  BÁČSKY  PETROVEC  

 
 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVNIA 
 

Článok 1 
 

 Toto uznesenie  upravuje organizáciu, spôsob a bližšie  podmienky vykonávania 
taxislužby ako prepravy cestujúcich  (ďalej: taxislužba) na území obce Báčsky Petrovec.  
 

Článok 2 
 

 Taxislužba je verejná preprava cestujúcich, ktorá sa koná  osobným automobilom a za  
ktorú  sa tarifa  vypočítava taxametrom.  
 Vodič vozidla  taxislužby je fyzická osoba, ktorá  riadi vozidlo taxislužby a koná  
taxislužbu ako podnikateľ alebo ako  zamestnanec u podnikateľa alebo  v obchodnej  
spoločnosti.  
 Taxameter je prístroj, ktorý nepretržite počas jazdy alebo zastavenia počas jazdy 
automaticky vypočíta a ukáže cenu jazdy v závislosti od prejdenej cesty a celkového trvania  
jazdy.  

Článok 3 
 

 Taxislužbu môžu konať obchodná spoločnosť alebo podnikateľ na základe 
rozhodnutia o povolení na výkon taxislužby (ďalej:  povolenie), ktoré vydáva  Oddelenie  pre 
hospodárstvo, urbanizmus,  komunálno-bytové a inšpekčné úkony  Obecnej správy Obce 
Báčsky Petrovec  v rámci  povoleného  počtu vozidiel   taxislužby.  
 Povolenie sa vydáva  obchodnej spoločnosti alebo podnikateľovi, ktorý v  registri 
obchodných subjektov má registrovanú prevažnú činnosť  taxislužby a ktorý spĺňa  
podmienky v zmysle sídla,  vodiča, vozidla  a dobrého mena. 
 

Článok 4   
 

 Obecná rada Obce Báčsky Petrovec v súlade s dopravno-technickými podmienkami  
vynáša program, ktorým sa definuje organizovanie taxislužby, v rámci ktorého sa určuje aj 
optimálny  počet vozidiel taxislužby.   
 Dopravno-technické podmienky  z odseku 1 tohto  článku sa definujú v  päťročnom  
období a na základe  charakteristík žiadostí o prepravu – jazdu a stav technického regulovania 
dopravy na území obce Báčsky Petrovec.  
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Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na základe programu z odseku 1 tohto článku 
vynáša akt, ktorým  určuje  povolený počet vozidiel pre vykonávanie taxislužby. 

 
 
II. PODMIENKY  NA  VYKONÁVANIE  TAXISLUŽBY 

 
 
1. PODMIENKA OHĽADOM  SÍDLA 

 
Článok 5 

 
 Podmienku v zmysle sídla spĺňa obchodná  spoločnosť ak má  sídlo na území obce 
Báčsky Petrovec. V sídle sa musia nachádzať prevádzkové miestnosti, v ktorých sa   
uschovávajú  základné  prevádzkové dokumenty, najmä účtovné dokumenty, dokumenty 
o ľudských zdrojoch a iné  doklady dôležité pre vykonávanie činnosti  taxislužby.  
 Podmienku v zmysle  sídla spĺňa podnikateľ ak na území obce Báčsky Petrovec má 
sídlo a bydlisko.  
 
 

2. PODMIENKA OHĽADOM VODIČA VOZIDLA TAXISLUŽBY 
 

Článok 6 
 

 Vodič vozidla taxislužby  vedľa podmienok  predpísaných Zákonom o preprave 
cestujúcich v cestnej doprave musí spĺňať aj nasledujúce podmienky: 

• musí mať  vodičský preukaz „B“ skupiny, 
• musí mať  hodnosť vodiča  osobného automobilu tretieho stupňa odborného 

vzdelania alebo hodnosť vodiča autobusu a nákladného motorového  vozidla 
štvrtého  stupňa odborného  vzdelania alebo hodnosť  technika cestnej dopravy 
alebo hodnosť vodiča špecialistu piateho stupňa odborného vzdelania,  

• musí mať skúsenosť na prácach  vodiča motorového vozidla najmenej päť rokov, 
čo dosvedčuje potvrdením vydaným  zo strany zamestnávateľa alebo pracovnou 
zmluvou  uzavretou  v súlade so zákonom, ktorý upravuje tú oblasť,  

• musí mať lekárske osvedčenie o spôsobilosti vodiča na vedenie motorového  
vozidla, ktoré je predpismi, ktorými sa upravuje bezpečnosť cestnej premávky, 
určené pre  vodičov, ktorým je  vedenie  vozidla  základné povolanie a ktoré nie je 
staršie  ako tri roky. 
 

Vodič  vozidla taxislužby  nemôže byť  osoba, ktorá je odsúdená na trest väzenia 
dlhšie ako dva roky za trestný čin proti  životu a telu, sexuálnym deliktom,  majetku, 
bezpečnosti verejnej dopravy, zdraviu ľudí a verejného poriadku a pokoja, kým trvajú   
právne následky odsúdenia, čo sa potvrdzuje osvedčením, ktoré nie je staršie ako  šesť 
mesiacov, ako ani osoba, ktorej je  uložené ochranné opatrenie zákazu viesť motorové 
vozidlo, kým trvajú uložené opatrenia, čo sa potvrdzuje osvedčením, ktoré nie je staršie ako 
30 dní.  
 Vodič vozidla taxislužby musí byť v pracovnom  pomere u podnikateľa alebo  
v obchodnej spoločnosti, resp. musí mať  uzavretú pracovnú zmluvu  a prihlášku záväzného 
sociálneho  poistenia (tlačivo M). 
 V podnikateľskej  dielni  podmienky  pre  vodiča  taxislužby musí  spĺňať podnikateľ.  
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3. PODMIENKA  OHĽADOM  VOZIDLA TAXISLUŽBY 
 

Článok 7 
 

 Vozidlo taxislužby, ktorým sa koná taxislužba, vedľa podmienok  predpísaných  
Zákonom o preprave cestujúcich v cestnej doprave musí spĺňať aj nasledujúce podmienky: 

1) osobné motorové vozidlo musí byť vo vlastníctve, resp. leasing  obchodnej  
spoločnosti alebo  podnikateľa; 

2) musí byť registrované pre päť miest na sedenie, vrátane miesta na sedenie vodiča; 
3) musí mať  najmenej  dvoje  dvier  z  pravej strany a volant na ľavej strane;  
4) musí mať klimatizačné zariadenie, ktoré nie je dodatočne  nainštalované;  
5) vzdialenosť náprav musí byť najmenej 2.550 mm a objem  využiteľného batožinového  

priestoru najmenej 350 l;  
6) musí mať montovaný správny taxameter, ktorý je nastavený a overený výlučne 

v súlade so zákonom, ktorým sa upravuje metrológia a uznesením z článku 30 tohto 
uznesenia;  

7) musí byť registrované podľa miesta sídla  obchodnej spoločnosti, resp.  podnikateľa 
s tabuľkami s evidenčným číslom vozidla, na ktorých  poznávacia značka obsahuje  
latinské písmená TH na posledných dvoch miestach;  

8) musí mať strešné označenie vydané v súlade s článkom 27 tohto uznesenia; 
9) musí uspokojovať podmienky v zmysle  hranice emisie výfukových plynov 

predpísanej Pravidlami o rozdelení motorových a prívesných vozidiel a technických 
podmienok pre vozidlá v cestnej premávke (najmenšia norma EURO 3); 

10) musí mať hasiaci prístroj na viditeľnom a ľahko prístupovom  mieste s platným 
osvedčením o kontrole a funkčnosti prístroja; 

11) musí mať atest o montáži plynovej inštalácie, ktorá je zapísaná do osvedčenia 
o evidencii vozidla, ak je vozidlo  na plyn; 

12) zvonka a znútra musí  byť čisté, bez  fyzických  poškodení a bez reklamných nálepiek 
na sklenených plochách; 

13) má mať funkčné vykurovanie, ventiláciu a vnútorné osvetlenie; 
14) platný  overený cenník služieb  musí byť vo vozidle taxislužby umiestnený na 

viditeľnom mieste pre cestujúcich; 
15) musí byť  technicky správne v súlade s predpismi.  

 
 

4. PODMIENKA  OHĽADOM  DOBRÉHO MENA 
 

Článok 8 
 

 Obchodná spoločnosť  spĺňa  podmienku dobrého mena ak nemá právoplatne uložené 
ochranné  opatrenie zákazu konať  činnosť  verejnej prepravy v cestnej doprave predpísanej 
zákonom, ktorým sa  upravujú hospodárske priestupky alebo zákonom, ktorým sa upravujú  
priestupky, kým trvá uložené opatrenie, čo sa potvrdzuje osvedčením, ktoré nie je staršie ako 
šesť mesiacov.   
 Podnikateľ spĺňa podmienku  dobrého mena  ak nemá právoplatne uložené ochranné  
opatrenie zákazu konať  činnosť  verejnej prepravy v cestnej doprave predpísanej zákonom, 
ktorým sa upravujú  priestupky, kým trvá uložené opatrenie, čo sa potvrdzuje osvedčením, 
ktoré nie je staršie ako šesť mesiacov.   
 Obchodná spoločnosť alebo  podnikateľ  spĺňajú podmienku  dobrého mena ak sú  
regulované  všetky  daňové záväzky na základe  registrovanej činnosti, čo sa  potvrdzuje  
osvedčením, ktoré nie je  staršie ako 30 dní.  
 Dlhy, ktoré sa  pravidelne  regulujú na základe  programu dlhu, sa nepovažujú za 
nesplnené daňové záväzky v zmysle odseku 3 tohto článku.  



  Strana 65 z 116        29. marca 2019        ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČ SKY  PETROVEC        Č íslo   3   

 
III. POVOLENIE PRE VYKONÁVANIE TAXISLUŽBY A  POVOLENIA PRE 

VOZIDLO A VODIČA VOZIDLA TAXISLUŽBY 
 
 

1.  POVOLENIE  PRE VYKONÁVANIE TAXISLUŽBY 
 

Článok 9 
 

Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie taxislužby sa podáva Oddeleniu pre 
hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony Obecnej správy Obce 
Báčsky Petrovec (ďalej: oddelenie).  

Oddelenie vydáva povolenie  na vykonávanie taxislužby na území obce Báčsky 
Petrovec, ak je počet vozidiel, ktorý sa  vnáša  do povolenia v rámci  povoleného počtu a ak 
obchodná  spoločnosť a podnikateľ spĺňa podmienky z článkov 3, 5, 6, článku  7 body 1) až 
5) a článku 8 tohto uznesenia.  

Obchodná spoločnosť a podnikateľ sú povinní v lehote 40 dní odo dňa prijatia 
povolenia  prihlásiť začiatok  vykonávania činnosti orgánu príslušnému pre registráciu  
obchodných subjektov a tiež oddeleniu   doručiť dôkazy o splnení podmienok z článku 7 
body 6) až 15), resp.  doručiť  rozhodnutie o splnení podmienok  pre vozidlo taxislužby 
z článku 12 tohto uznesenia.  

Oddelenie na základe  vydaného povolenia z odseku 2  tohto článku vydáva  
osvedčenie, ktoré obsahuje: značku, typ a číslo podvozka, na základe ktorého  sa v súlade 
s predpismi, ktorými sa  upravuje bezpečnosť cestnej dopravy,  vydávajú  tabuľky 
s evidenčným číslom vozidla, na  ktorých  poznávacia značka obsahuje  latinské písmená TH 
na posledných dvoch miestach, podľa  sídla obchodného subjektu, resp. podnikateľa.  

Ak v nechanej lehote nebudú doručené dôkazy z odseku 3 tohto článku, obecná rada 
zruší povolenie na návrh oddelenia.  

Dopravcovi  v taxislužbe, ktorý v nechanej lehote  doručí dôkazy z odseku 3 tohto 
článku, oddelenie vydá  povolenie  pre vodiča  vozidla taxislužby  a  povolenie pre vozidlo 
taxislužby.  

Dopravca v  taxislužbe má právo začať s prevádzkovaním v taxislužbe na základe 
vydaného dovolenia po vydaných povoleniach z odseku 6 tohto článku.  

 
Článok 10 

 
Oddelenie aspoň raz  za tri roky vykoná previerku splnenia podmienok  konania 

taxislužby na území obce Báčsky Petrovec. 
Ak sa  pri previerke  zistí, že  dopravca v taxislužbe  nespĺňa  niektorú  z podmienok 

pre  vykonávanie taxislužby, Obecná rada Obce Báčsky Petrovec zruší povolenie na návrh  
oddelenia, pričom sa  pred zrušením povolenia stanoví lehota, v ktorej je dopravca v 
taxislužbe povinný doručiť dôkazy o splnení predpísaných podmienok, okrem dôkazu 
o faktoch, o ktorých sa vedie úradná  evidencia.  
 

Článok 11 
 

Dopravca v  taxislužbe, ktorý zmení  právnu formu alebo vykoná  zmenu statusu, 
môže  konať prepravu vozidlom taxislužby na základe  nového  povolenia, ktoré  vydá 
oddelenie na žiadosť  právneho nástupcu dopravcu v taxislužbe len ak sú splnené  podmienky 
z článkov 5, 6, 7 a 8 tohto uznesenia a ak je počet vozidiel, ktoré sa  vnáša do nového 
povolenia v rámci  povoleného  počtu vozidiel taxislužby.  
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2. POVOLENIA PRE  VOZIDLO   A VODIČA VOZIDLA TAXISLUŽBY 

 
Článok 12 

 
Povolenie  pre vozidlo taxislužby  (príloha 1) je  identifikačný doklad, ktorý  vodič  

vozidla taxislužby musí mať so sebou pri vykonávaní činnosti a je povinný ho preukázať na  
žiadosť oprávnenej osoby a  obsahuje nasledujúce údaje: 

 
• názov obce, erb obce a nápis Povolenie  pre vozidlo taxislužby, 
• evidenčné číslo, 
• evidenčné číslo vozidla,  marku a typ  vozidla taxislužby, 
• číslo podvozku  vozidla taxislužby, 
• meno, priezvisko, názov dielne a sídlo  podnikateľa, resp.  názov a sídlo  

obchodnej spoločnosti,  
• dobu platnosti, 
• dátum  vydania  povolenia pre  vozidlo taxislužby, 
• podpis oprávnenej osoby a pečiatku príslušného orgánu.  

 
Povolenie pre vozidlo taxislužby sa vydáva s platnosťou troch rokov odo dňa vydania 

s možnosťou jeho predĺženia.  
Pred  vydaním povolenie pre vozidlo taxislužby sa vynáša  rozhodnutie  o splnení 

podmienok pre  vozidlo  taxislužby s predbežnou  prehliadkou  vozidla taxislužby zo strany 
dopravného inšpektora na žiadosť  dopravcu v taxislužbe, ktoré  platí tri roky. Dopravca je 
povinný podať žiadosť  o prehliadku  vozidla taxislužby najmenej 30 dní pred uplynutím 
rozhodnutia pre vozidlo taxislužby. 
 

Článok 13 
 

Povolenie pre vodiča vozidla taxislužby (príloha 2) je  identifikačný doklad, ktorý  
vodič  taxislužby musí mať so sebou pri vykonávaní činnosti a je povinný ho preukázať na  
žiadosť oprávnenej osoby a  obsahuje nasledujúce údaje: 

 
• názov obce, erb obce a nápis Povolenie pre vodiča vozidla taxislužby, 
• evidenčné číslo, 
• názov podnikateľa alebo  obchodnej spoločnosti, v ktorej je  vodič vozidla 

taxislužby zamestnaný, 
• meno, priezvisko a adresu vodiča vozidla taxislužby, 
• status  vodiča taxislužby ( podnikateľ alebo zamestnanec), 
• fotografiu  vodiča vozidla taxislužby, 
• rodné číslo vodiča vozidla taxislužby, 
• doba platnosti, 
• dátum  vydania  povolenia pre vodiča vozidla taxislužby, 
• podpis oprávnenej osoby a pečiatku príslušného orgánu.  

 
Povolenie pre  vodiča vozidla taxislužby sa vydáva s platnosťou troch rokov odo dňa 

vydania s možnosťou jeho predĺženia na žiadosť dopravcu v taxislužbe.  Dopravca je  
povinný podať žiadosť o predĺženie  preukazu pre  vodiča najmenej 30 dní pred uplynutím  
jeho platnosti.  
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Článok 14 
 

 Dopravca v taxislužbe je povinný oddeleniu  prihlásiť každú zmenu v zmysle vozidla 
a vodiča, za  ktorých boli vydané zodpovedajúce  povolenia v lehote 15 dní odo dňa 
vzniknutej zmeny. 
 

Článok 15 
 
 Oddelenie vedie register dopravcov v taxislužbe,  vodičov  vozidiel  taxislužby,  
vozidiel taxislužby a strešných označení pre každé vozidlo, pre ktoré sa vydáva  povolenie. 
 Register z odseku 1 tohto článku obsahuje najmä: obchodné meno,  sídlo, evidenčné 
číslo dopravcu v taxislužbe, číslo a dátum povolenia, meno a priezvisko vodiča vozidla 
taxislužby, tiež údaje o osobnosti, počet  preukazov vodičov vozidiel  taxislužby, resp. 
preukazov vozidiel  taxislužby, resp. vozidlo, číslo podvozku  a tabuľky s evidenčným číslom 
vozidla.  
 
 
IV. STANOVIŠTIA   TAXISLUŽBY   

 
Článok 16 

 
Stanovište taxislužby je miesto na verejnej dopravnej alebo inej osobitne upravenej 

ploche, ktoré je určené a zriadené pre  pristávanie  vozidla taxislužby, čakanie a prijatie 
cestujúcich.  

Článok 17 
 
 Miesta  stanovíšť   taxislužby a počet  parkovacích miest na  stanovišti  určuje obecná 
rada na návrh  oddelenia  s vopred  zadováženou mienkou  Rady pre bezpečnosť cestnej 
premávky na území obce Báčsky Petrovec.  
 Stanovište taxislužby sa vyznačuje horizontálnou a vertikálnou dopravnou 
signalizáciou.  
 Horizontálnou dopravnou signalizáciou žltej farby sa vyznačuje priestor pre 
parkovanie vozidiel taxislužby a  rovnakou farbou sa vypisuje značka  TAXI.  
 Stanovište vozidiel taxislužby sa vyznačuje aj  vertikálnou  dopravnou signalizáciou v 
znení:  stanovište vozidiel taxislužby. 
 Umiestnenie a údržbu dopravnej signalizácie a údržbu cestnej konštrukcie na 
stanovišti  taxislužby má na starosti komunálny podnik, ktorý založilo Zhromaždenie obce 
Báčsky Petrovec na príkaz príslušného oddelenia obecnej správy. 
 

Článok 18 
 

 Vodiči vozidiel taxislužby sú povinní vozidlá taxislužby parkovať na  stanovišti 
taxislužby podľa poradia príchodu, v hraniciach  vyznačených parkovacích miest.  
 Vodič vozidla taxislužby je povinný  zdržiavať sa vo svojom vozidle alebo v jeho 
bezprostrednej blízkosti v čase, keď stojí na stanovišti taxislužby.  

Vodič vozidla taxislužby je povinný hneď po prijatí cestujúcich vozidlom odísť zo 
stanovišťa taxislužby.  

Stanovište taxislužby  môžu používať iba dopravcovia, ktorí majú povolenie pre 
vykonávanie  taxislužby.  

Vodič taxislužby môže zastať vozidlom taxislužby na inom verejnom mieste, na ktoré 
prišiel na pozvanie cestujúcich, kým čaká  ich príchod, avšak  pritom nesmie  opustiť svoje 
vozidlo.  
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V. SPÔSOB  VYKONÁVANIA  TAXISLUŽBY   
 

Článok 19 
 

Osobným autom, ktorým sa vykonáva taxislužba, zakázané je  konať linkovú 
prepravu.  

Dopravca v taxislužbe nemôže používať autobusové zastávky, ktoré sú určené pre  
medzimestskú prepravu.  

Článok 20 
 

 Vo vozidle, ktorým sa koná  taxislužba, sa musí nachádzať:  
• fotokópia povolenia alebo povolenia  v elektronickom  tvare; 
• povolenie pre  vodiča vozidla taxislužby; 
• povolenie pre vozidlo taxislužby; 
• rozhodnutie o splnení podmienok pre vozidlo taxislužby; 
• cenník taxislužby umiestnený na viditeľnom mieste pre cestujúceho; 
• pracovná zmluva vodiča zamestnaného u dopravcu v taxislužbe a kópia prihlášky 

záväzného sociálneho poistenia (M tlačivo); 
• dôkaz o poistení cestujúcich  vo verejnej preprave v prípade nešťastných náhod; 
• oznámenie oddelenia Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec o telefónnom čísle, na 

ktoré  užívateľ taxislužby môže podať  sťažnosti na poskytnutú taxislužbu; 
• fotokópia rozhodnutia  Agentúry pre obchodné registre o vykonávaní činnosti; 
• lekárske osvedčenie o spôsobilosti vodiča vozidla taxislužby; 
• overené potvrdenie o vykonanej šesťmesačnej technickej prehliadke a platnú nálepku 

o ročnej registrácii; 
• potvrdenie  o zaplatenom cestovnom. 

 
Článok 21 

 
 Vodič vozidla taxislužby môže začať prepravu:  

- zo stanovišťa taxislužby 
- z miesta, ktoré stanovil cestujúci, ak na tom mieste nie je zákaz zastavenia alebo 

parkovania vozidla v súlade so Zákonom o bezpečnosti cestnej premávky. 
Služba prepravy, ktorá  sa začína zo stanovišťa taxislužby, poskytuje sa vozidlom 

podľa voľby užívateľa  prepravy.  
 

Článok 22 
 

Vodič vozidla taxislužby je povinný vziať do auta každého cestujúceho  prihliadajúc 
na  počet sedadiel a vykonať prepravu  do žiadaného miesta určenia.  
 Vodič vozidla taxislužby môže  odmietnuť o vykonanie prepravy, ak sa miesto 
určenia prepravy nenachádza na území  jednotky lokálnej samosprávy, pre ktorú má 
povolenie.  
 Vodič vozidla taxislužby môže  odmietnuť žiadosť o vykonanie prepravy ak zhodnotí, 
že je batožina cestujúceho taká, že môže poškodiť alebo zašpiniť  batožinový priestor a tiež 
v prípade, keď je batožina veľmi veľká alebo ťažká a nemôže sa vmestiť do priestoru pre 
batožinu, resp.  môže spôsobiť preťaženie vozidla taxislužby.  
 K batožine patrí kufor, cestovná taška, skladací invalidný vozík, skladací detský  
vozík, športové vybavenie a iné veci,  ktorých rozmery nepresahujú 40x20x55 cm, resp. nie 
sú ťažšie než 8 kg. 
 



  Strana 69 z 116        29. marca 2019        ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČ SKY  PETROVEC        Č íslo   3   

 
 K príručnej  batožine patria ženská kabelka,  aktovka, prenosný počítač,  dáždnik, 
fotografický aparát, palička pre pomoc v chôdzi,  barly a podobné veci, ktoré  si cestujúci  
sám ochraňuje,  má so sebou a vnáša do  vozidla taxislužby  do priestoru pre cestujúcich.   
 
 

Článok 23 
 

 Vodič vozidla taxislužby je povinný prepravu uskutočniť  po  najkratšej trase k miestu 
určenia a ak to nie je  najvýhodnejšia  trasa v zmysle ceny prepravy, je povinný odporučiť 
najvýhodnejšiu trasu, vyjmúc prípadu, keď si cestujúci  žiada  ísť určitou trasou.  
 Počas prepravy vodič taxislužby musí byť  upravený a čistý, adekvátne oblečený 
a obutý, nesmie vo vozidle taxislužby počas jazdy fajčiť a nesmie byť pod vplyvom alkoholu 
alebo opojných drog.  
 Za porušenie zákazu  fajčenia vo vozidle taxislužby je zodpovedný vodič vozidla 
taxislužby.  
 

Článok 24 
 

 Vo vozidle taxislužby sa nemôžu  prepravovať deti mladšie ako šesť rokov bez 
prítomnosti plnoletého sprievodcu.  

Vo vozidle taxislužby sa nemôžu  prepravovať telesné pozostatky a uhynuté  zvieratá. 
Osoby, ktoré sa násilnícky správajú, osoby  pod vplyvom  alkoholu alebo drogy, 

osoby, ktoré môžu zašpiniť alebo poškodiť vnútro vozidla taxislužby a domáci miláčikovia sa 
môžu prepravovať vozidlom taxislužby len  so súhlasom vodiča vozidla taxislužby.  
 V časti osobného auta, ktorým sa poskytuje taxislužba, určenej  na prepravu 
cestujúcich, sa nemôžu umiestniť veci, ktoré nie sú príručnou batožinou, iba ak s tým súhlasí 
vodič vozidla taxislužby.  
 

Článok 25 
 

Počas prepravy cestujúcich vozidlom taxislužby k miestu určenia, vodič vozidla 
taxislužby  môže  prijať aj iných cestujúcich  iba so súhlasom  cestujúceho, ktorý prvý 
nastúpil do vozidla taxislužby. 
 Ak cestujúci, ktorý nastúpil do vozidla taxislužby počas  jazdy vozidla, prepravu  
používa aj po vystúpení cestujúceho, ktorý prvý nastúpil do vozidla, pokračovanie  v jazde sa 
považuje sa za začiatok prepravy taxislužbou.  
 

Článok 26 
 

 Dopravca v taxislužbe môže  vykonávať taxislužbu iba na území obce Báčsky 
Petrovec, pre ktorú má vydané  povolenie.  

Výnimočne  dopravca  môže  vykonávať taxislužbu aj mimo územia, resp. prepravu, 
ktorá sa končí na území  jednotky lokálnej samosprávy, pre ktorú nemá povolenie, ak sa  
preprava začala na území obce Báčsky Petrovec,  pre ktorú  má  vydané povolenie. 
 Vodič vozidla taxislužby,  ktorý koná prepravu v zmysle  odseku  2 tohto článku, je 
záväzný hneď po vystúpení cestujúceho z vozidla, odstrániť  strešné označenie. 
 V prípade, že  sa ten istý cestujúci chce  vrátiť späť, taxameter musí byť zapnutý celý 
čas počas čakania.  
 Dopravcom v taxislužbe, ktorí majú povolenie pre vykonávanie taxislužby vydané  
v iných jednotkách lokálnej samosprávy, je zakázané  konať  prepravu, resp. prijímať 
cestujúcich na území obce Báčsky Petrovec.  
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VI.  STREŠNÉ  OZNAČENIE 
 

Článok 27 
 

 Vozidlo, ktorým sa vykonáva taxislužba, sa označuje strešným označením 
s obojstranným nápisom TAXI, číslo  strešného  označenia a kto ho vydal: názov Báčsky 
Petrovec a erb obce  Báčsky Petrovec.  

Dopravca v taxislužbe používa  strešné označenie,  ktoré vydáva oddelenie.  
Strešné označenie je bielej  farby, dĺžky 460 mm, šírky 130 mm, výšky 205 mm, 

obojstranne rovnakého výzoru.  
Nápis TAXI je modrej farby v 3D formáte a nachádza sa na strednej  dolnej časti 

strešného označenia.  
Číslo strešného označenia je modrej farby, v 3D formáte a nachádza sa v dolnom 

pravom rohu strešného označenia.  
Erb Obce Báčsky Petrovec sa nachádza  na ľavej dolnej strane, a to z oboch čelných 

strán.  
Nápis Báčsky Petrovec je červenej farby vypísaný v dvoch radoch, v 3D formáte 

a nachádza sa v hornej časti strešného označenia. 
Oddelenie strešné označenie dáva na  použitie bez úhrady na reverz dopravcovi, ktorý 

na území obce Báčsky Petrovec koná taxislužbu.  
V prípade poškodenia, resp. straty strešného označenia, náklady obstarania nového 

strešného  označenia  znáša dopravca v taxislužbe.  
 

Článok 28 
 

 Keď je vozidlo taxislužby vo funkcii  verejnej prepravy, vodič taxislužby je  povinný  
mať strešné  označenie.  
 Strešné označenie musí byť osvietené  čiže zapojené vždy, keď  je cestujúci vo 
vozidle.  
 Dopravca v taxislužbe môže  vozidlo taxislužby používať pre  osobné potreby, ak dá 
dolu strešné označenie. Strešné označenie počas používania vozidla pre osobné potreby sa 
nesmie nachádzať v časti vozidla určenej pre  cestujúcich.  
 Reklamné panely na streche vozidla taxislužby sa môžu nachádzať v súlade 
s predpismi o bezpečnosti cestnej premávky.  
 Reklamný panel musí byť tak umiestnený, aby nezacláňal strešné označenie. 
 Reklamné nálepky na bočných stranách a na  dverách  vozidla taxislužby musia byť 
v súlade s predpismi o bezpečnosti cestnej premávky.  
 Zakázané je mať reklamné panely a nálepky, na  ktorých sa  reklamujú služby osoby, 
ktorá  má povolenie, súhlas alebo iný akt  príslušného orgánu, ak je povolenie,  súhlas alebo 
iný akt príslušného orgánu stanovený ako podmienka pre  výkon tej  činnosti.  
 
 
VII.  CENA PREPRAVY  ZA POSKYTNUTÚ TAXISLUŽBU 
 

Článok 29 
 

 Sadzba taxislužby je  súhrn jednotlivých cien vzťahujúcich sa na štart, prejazdené 
kilometre, dobu čakania, príchod  na adresu na pozvanie a prepravu batožiny na kus, o čom 
sa  cestujúci  informujú pred  vstupom  do vozidla taxislužby a uplatňujú sa v závislosti od  
času dňa alebo noci, odo dňa v týždni (pracovný deň, nedeľa alebo štátny sviatok) a územia, 
na ktorom sa  jazda  koná (užšie alebo širšie územie jednotky  lokálnej samosprávy a územia 
iných jednotiek lokálnej samosprávy) a ktorá je vnesená do merného prístroja.  
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Článok 30 

 
 Obecná rada na návrh oddelenia určuje a zlaďuje cenu v rámci sadzby taxislužby, 
podľa ktorej sa  preprava cestujúcich musí konať na území obce Báčsky Petrovec, po 
zaobstaranej mienke dopravcu v taxislužbe. 
 Dopravca v taxislužbe je povinný vyniesť cenník v súlade  s cenami z odseku 1 tohto 
článku a doručiť  ho  oddeleniu  na overenie.  
 Taxameter musí byť zosúladený výlučne s cenníkom z odseku 2 tohto článku.  
 Zmeny cien služieb v rámci  sadzby taxislužby sa budú konať podľa potreby na návrh  
dopravcu  v taxislužbe. 

Článok 31 
 

 Počas  realizácie prepravy musí byť zapojený  taxameter, resp.  vodič vozidla 
taxislužby je povinný pri začatí  jazdy  zapojiť taxameter.  

Dopravca za vykonanú službu prepravy účtuje cenu  prepravy v sume, ktorú ukáže  
taxameter vo chvíli  skončenia prepravy. 

Dopravca je povinný vydať  účet  užívateľovi služieb za  vykonanú taxislužbu, ktorý 
obsahuje: názov a sídlo  dopravcu, dátum,  reláciu alebo prejazdené kilometre  a  cenu 
prepravy.  
 

Článok 32 
 
 Ak  viacej cestujúcich súčasne  využíva prepravu taxislužby k rovnakému  miestu 
určenia, úhradu za vykonanú prepravu platia všetci cestujúci v rovnakých  častiach, podľa  
sumy, ktorú  ukáže taxameter, iba ak sa  cestujúci  inak  nedohodnú.  
 Keď jeden z užívateľov prepravy opustí vozidlo a zaplatí prepravu, pokračovanie  
v jazde sa považuje za novú jazdu a taxameter sa znovu  zapája.  
 

Článok 33 
 

V prípade znemožnenia  realizovať začatú prepravu v dôsledku  pokazenia vozidla 
alebo prerušenia dopravy, dopravca je záväzný  cestujúcemu zabezpečiť iné vozidlo 
taxislužby. Vodičovi vozidla taxislužby  patrí úhrada v sume, ktorú vo chvíli prerušenia  
taxislužby ukáže taxameter, zníženú o cenu štartu.  
 
 
VIII. ZÁNIK  VÝKONU ČINNOSTI 
 

Článok 34 
 

 Dopravca v taxislužbe môže dočasne alebo  natrvalo prerušiť výkon činnosti 
taxislužby podaním prihlášky v registri obchodných  subjektov.  
 Dopravca je povinný v lehote troch dní odo dňa  podania  žiadosti o vymazanie 
z registra v Agentúre pre obchodné registre a po právoplatnosti rozhodnutia o vymazaní 
z registra vyneseného zo zákona, oddeleniu  vrátiť strešné označenie a povolenie pre  vozidlo 
taxislužby a povolenie pre vodiča taxislužby, pričom sa vydáva potvrdenie, že  sú povolenia a 
strešné označenie  vrátené. 
 Počas trvania  dočasného  prerušenia vykonávania činnosti, vodič  vozidla taxislužby 
nemôže konať prepravu  v rámci taxislužby.  
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Článok 35 

 
 Povolenie  stráca platnosť zo zákona: 

1) vymazaním obchodnej spoločnosti a podnikateľa z registra obchodných subjektov; 
2) zmenou sídla obchodnej spoločnosti, resp.  sídla alebo  bydliska  podnikateľa  na 

územie inej jednotky lokálnej samosprávy; 
3) právoplatným uznesením, ktorým je  obchodnej spoločnosti uložené ochranné 

opatrenia zákazu konať činnosť verejnej prepravy v cestnej doprave predpísané 
zákonom,  ktorý   upravuje  hospodárske priestupky alebo zákonom, ktorý upravuje 
priestupky; 

4) právoplatným uznesením, ktorým je podnikateľovi uložené trestné opatrenie zákazu 
konať činnosť verejnej prepravy v cestnej doprave predpísané zákonom,  ktorý   
upravuje priestupky. 

 
 
IX. DOZOR 

 
Článok 36 

 
Dozor nad  uplatnením ustanovení tohto uznesenia  a iných aktov vynesených na 

základe  tohto uznesenia koná oddelenie. 
Inšpekčný dozor  nad uplatnením tohto uznesenia sa koná prostredníctvom obecného  

dopravného inšpektora (ďalej: dopravný inšpektor). 
   

Článok 37 
 
 Dopravca a vodič vozidla taxislužby sú povinní dopravnému inšpektorovi  umožniť  
nehatené  konanie práce, nahliadnutie  do potrebných dokladov a v lehote, ktorú  dopravný 
inšpektor určí,  doručiť potrebnú dokumentáciu a konať podľa príkazu inšpektora.  
 

Článok 38 
 
 Dopravný inšpektor je oprávnený kvôli kontrole taxislužby zastaviť a prezrieť vozidlo 
taxislužby na ceste alebo na inom mieste, na ktorom sa vozidlo zastavilo alebo  je 
zaparkované.  
 Vodič vozidla taxislužby je povinný  zastaviť vozidlo, ak dopravný inšpektor zdvihne 
stop tabuľku  a poskytnúť mu na nahliadnutie  požadovanú dokumentáciu.  
 

Článok 39 
 

Vo vykonávaní  inšpekčného dozoru  dopravný inšpektor má právo: 
1. kontrolovať či  je vykonávanie  taxislužby v súlade s predpismi; 
2. prezerať osobné  autá taxislužby a kontrolovať potrebnú dokumentáciu pre vozidlá; 
3. zistiť identitu  vodičov  vozidiel taxislužby previerkou osobných preukazov a iných 

zodpovedajúcich  dokladov; 
4. kontrolovať doklady a inú dokumentáciu, ktorá sa vzťahuje na taxislužbu; 
5. vziať vyhlášky od vodičov, cestujúcich a iných prítomných a zainteresovaných osôb; 
6. nasadnúť do vozidla ako anonymný užívateľ  služby (utajovaný cestujúci).   

 
Článok 40 

 
Vo vykonávaní  inšpekčného dozoru  dopravný inšpektor je  oprávnený: 
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6. prikázať odstránenie nedostatkov v zmysle splnenia  predpísaných podmienok  na 
výkon taxislužby; 

7. dočasne odobrať povolenia, ktorými je povolené  vykonávanie taxislužby, do 
odstránenia zisteného nedostatku a vydať  potvrdenie o jeho odobraní; 

8. vypojiť  vozidlo  taxislužby, ktorým sa koná preprava v protiklade s predpismi, určiť 
parkovacie miesto a odobrať technický preukaz a tabuľky s evidenčným číslom 
vozidla v trvaní  10 dní a  v prípade opätovného vyradenia vozidla toho istého  
dopravcu, v trvaní 30 dní, o čom bezodkladne informuje ministerstvo vnútra; 

9. vydať  priestupkové príkazy; 
10. podnikať iné opatrenia a úkony v súlade so zákonom  o preprave cestujúcich v cestnej 

doprave.  
Článok 41 

 
 Ak v konaní prác inšpekčného dozoru dopravný inšpektor zistí, že  osoba, ktorá nemá  
status  dopravcu v taxislužbe a koná prepravu, ktorá je  Zákonom o preprave cestujúcich 
v  cestnej doprave zakázaná,  je povinný a oprávnený vyradiť  osobný automobil, určiť 
parkovacie miesto a odobrať  technický preukaz a tabuľky s evidenčným číslom vozidla 
v trvaní  90 dní  a podať  žiadosť o začatie  priestupkového konania v súlade so zákonom.  
 Dopravný inšpektor  je povinný bezodkladne o podniknutom opatrení z odseku 1 
tohto  článku informovať ministerstvo vnútra. 
 

Článok 42 
 

 Proti rozhodnutiu dopravného inšpektora môže sa podať  sťažnosť Obecnej rade Obce 
Báčsky Petrovec v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 
 Sťažnosť  vyjadrená proti  rozhodnutiu  z odseku 1 tohto článku odkladá 
vykonateľnosť rozhodnutia, vyjmúc  podniknutia súrnych opatrení.  
 
 
X. TRESTNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 43 
 
 Peňažným  trestom vo fixnej sume 40.000  dinárov  potrestá sa za  priestupok 
obchodná spoločnosť, ktorá koná taxislužbu,  ak:  

1. koná v protiklade  s ustanoveniami článku 3 tohto uznesenia; 
2. vodič vozidla taxislužby nespĺňa podmienky z článku  6 tohto uznesenia; 
3. vozidlo, ktorým sa koná  taxislužba, nespĺňa podmienky z článku  7 tohto 

uznesenia; 
4. koná v protiklade s ustanoveniami  článku 8 tohto uznesenia; 
5. nepredĺži platnosť povolenia pre vozidlo taxislužby podľa článku 12 tohto 

uznesenia; 
6. nepredĺži platnosť povolenia pre vodiča taxislužby podľa článku 13 tohto 

uznesenia; 
7. koná v protiklade s  článkom 14 tohto uznesenia; 
8. vodič vozidla  taxislužby koná v protiklade s ustanoveniami článku 18 tohto 

uznesenia; 
9. koná v protiklade s článkom 19 tohto uznesenia; 
10. koná v protiklade s  článkom 20 tohto uznesenia; 
11. vodič vozidla taxislužby koná v protiklade s ustanoveniami  článku 21 tohto 

uznesenia; 
12. vodič vozidla taxislužby koná v protiklade s ustanoveniami  článku 22 tohto 

uznesenia; 
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13. vodič vozidla taxislužby koná v protiklade s ustanoveniami  článku 23 tohto 
uznesenia; 

14. vodič vozidla taxislužby koná v protiklade s ustanoveniami  článku 24 tohto 
uznesenia; 

15. vodič vozidla taxislužby koná v protiklade s ustanoveniami  článku 25 tohto 
uznesenia; 

16. vodič vozidla taxislužby koná v protiklade s ustanoveniami  článku 26 tohto 
uznesenia; 

17. koná v protiklade s ustanoveniami  článku 27 tohto uznesenia; 
18. koná v protiklade s ustanoveniami  článku 28 tohto uznesenia; 
19. koná v protiklade s ustanoveniami  článku 30 tohto uznesenia; 
20. vodič vozidla taxislužby koná v protiklade s ustanoveniami  článku 31 tohto 

uznesenia; 
21. koná v protiklade s ustanoveniami  článku 32 tohto uznesenia; 
22. koná v protiklade s ustanoveniami  článku 33 tohto uznesenia; 
23. koná v protiklade s ustanoveniami  článku 34 tohto uznesenia; 
24. koná v protiklade s ustanoveniami  článku 37 tohto uznesenia; 
25. vodič vozidla taxislužby koná v protiklade s ustanoveniami  článku 38 tohto 

uznesenia. 
 
Peňažným trestom vo  fixnej sume 4.000 dinárov potrestá sa aj zodpovedná osoba 

v obchodnej spoločnosti za priestupok z odseku 1 tohto článku.  
 Peňažným trestom vo  fixnej sume 10.000 dinárov potrestá sa za priestupok 

podnikateľ, ktorý vykonáva taxislužbu,  ak  koná  v protiklade s ustanoveniami z odseku 1 
body 1 až 25 tohto článku. 

Osoba, proti ktorej je vydaný priestupkový príkaz, ak prijme zodpovednosť a v lehote 
osem dní odo dňa prijatia priestupkového príkazu zaplatí polovicu  uloženého  peňažného 
trestu, oslobodená je od platby druhej  polovice  uloženého  peňažného trestu.  

 
Článok 44 

 
 Peňažným  trestom vo fixnej sume 4.000  dinárov  potrestá sa za  priestupok fyzická 
osoba – vodič vozidla taxislužby,  ak:  

1. riadi  vozidlo taxislužby v protiklade s ustanoveniami článku 6 tohto uznesenia; 
2. vodič vozidla  taxislužby koná v protiklade s ustanoveniami článku 12 tohto 

uznesenia; 
3. vodič vozidla  taxislužby koná v protiklade s ustanoveniami článku 13 tohto 

uznesenia; 
4. vodič vozidla  taxislužby koná v protiklade s ustanoveniami článku 18 tohto 

uznesenia; 
5. vodič vozidla  taxislužby koná v protiklade s článkom 19 tohto uznesenia; 
6. vo vozidle nie sú doklady predpísané článkom 20 tohto uznesenia; 
7. vodič vozidla  taxislužby koná v protiklade s ustanoveniami článku 22 tohto 

uznesenia; 
8. vodič vozidla  taxislužby koná v protiklade s ustanoveniami článku 23 tohto 

uznesenia; 
9. vodič vozidla  taxislužby koná v protiklade s ustanoveniami článku 24 tohto 

uznesenia; 
10. vodič vozidla  taxislužby koná v protiklade s ustanoveniami článku 25 tohto 

uznesenia; 
11. vodič vozidla  taxislužby koná v protiklade s ustanoveniami článku 26 tohto 

uznesenia; 
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12. vodič vozidla  taxislužby koná v protiklade s ustanoveniami článku 27 tohto 
uznesenia; 

13. vodič vozidla  taxislužby koná v protiklade s ustanoveniami článku 28 tohto 
uznesenia; 

14. vodič vozidla  taxislužby koná v protiklade s ustanoveniami článku 31 tohto 
uznesenia; 

15. vodič vozidla  taxislužby koná v protiklade s ustanoveniami článku 32 tohto 
uznesenia; 

16. vodič vozidla  taxislužby koná v protiklade s ustanoveniami článku 37 tohto 
uznesenia; 

17. vodič vozidla  taxislužby koná v protiklade s ustanoveniami článku 38 tohto 
uznesenia. 

 
Osoba, proti ktorej je vydaný priestupkový príkaz, ak prijme zodpovednosť a v lehote 

osem dní odo dňa prijatia priestupkového príkazu zaplatí polovicu  uloženého  peňažného 
trestu, oslobodená je od platby druhej  polovice  uloženého  peňažného trestu.   
 
 
XI. PRECHODNÉ  A  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 
 

Článok 45 
 

 Obecná rada je povinná vyniesť  program  a  akt z článku 4 tohto uznesenia v lehote 
30 dní odo dňa uplatnenia tohto uznesenia.  
 Obecná rada je povinná uznesenie z článku 30 tohto uznesenia vyniesť v lehote 30 dní 
odo dňa uplatnenia  tohto uznesenia.  
 

Článok 46 
 
 Oddelenie v lehote 30 dní od uplatnenia tohto uznesenia realizuje postup verejnej 
objednávky strešných označení predpísaných článkom 27 tohto uznesenia. 
 Do ukončenia tohto postupu dopravcovia v taxislužbe budú používať vlastné TAXI 
strešné označenia.  
 

Článok 47 
 

 Dopravcovia v  taxislužbe  sú povinní svoje podnikanie zosúladiť s ustanoveniami 
tohto uznesenia najneskoršie do 31.12.2019. 
 Vodič vozidla taxislužby, ktorý v deň  uplatnenia tohto uznesenia  má status vodiča 
vozidla taxislužby,  sa považuje, že spĺňa podmienky z hľadiska vlastnenia vodičského  
preukazu „B“ skupiny, predpísaného vzdelania a pracovnej skúsenosti  na prácach vodiča 
motorového vozidla najmenej 5 rokov.  
 Žiadosti, ktoré  boli podané do uplatnenia tohto uznesenia, sa riešia na  základe  
ustanovení Uznesenia o  taxislužbe na území obce Báčsky Petrovec  (Úradný vestník  Obce  
Báčsky Petrovec, č. 3/2017 a 4/2018), okrem  žiadostí o  vydanie povolenia na výkon 
taxislužby, pre ktoré sa  budú uplatňovať ustanovenia tohto uznesenia.  
 

Článok 48 
 

Uplatnením tohto uznesenia stráca platnosť Uznesenie o taxislužbe na území obce 
Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 3/2017 a 4/2018). 
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Článok 49 

 
 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: 011-16/2019-02 
Dňa: 27.03.2019       P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec          ZHROMŽDENIA OBCE 
 
                   Dr. Ján Šuľan, v.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Príloha 1:  Vzhľad  povolenia pre  vozidlo taxislužby   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 2:  Vzhľad  povolenia pre vodiča  vozidla taxislužby  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

POVOLENIE PRE  VOZIDLO TAXISLUŽBY 
EVIDENČNÉ ČÍSLO __________ 

 
OBCHODNÉ MENO PODNIKATEĽA: 
Sídlo podnikateľa: 
Číslo podvozka:  
Evidenčné číslo vozidla: 
Značka vozidla taxislužby:   
Typ vozidla taxislužby: 
Doba platnosti:  
                                                                                                                      Vedúci oddelenia: 
 Povolenie bolo vydané: ____________          

 

 

 

                                               

 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ SPRÁVA 

ODDELENIE PRE HOSPODÁRSTVO, URBANIZMUS, KOMUNÁLNO-
BYTOVÉ A INŠPEKČNÉ ÚKONY 

 

 
POVOLENIE PRE VODIČA VOZIDLA TAXISLUŽBY 

EVIDENČNÉ ČÍSLO __________ 
 
OBCHODNÉ MENO PODNIKATEĽA: 
Status vodiča vozidla taxislužby:  
Meno a priezvisko  vodiča vozidla taxislužby: 
Rodné číslo  vodiča vozidla taxislužby:  
Adresa bývania vodiča vozidla taxislužby: 
Doba platnosti:  
                                                                                                                      Vedúci oddelenia: 
 Povolenie bolo vydané: ____________                                                        

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ SPRÁVA 

ODDELENIE PRE HOSPODÁRSTVO, URBANIZMUS, KOMUNÁLNO-
BYTOVÉ A INŠPEKČNÉ ÚKONY 

 

 
 
 

Fotografia 
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Príloha  3: Vzhľad strešného  označenia, dimenzie a rozvrh elementov  

 

 

 

 
 
 

 
 

 



  Strana 79 z 116        29. marca 2019        ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČ SKY  PETROVEC        Č íslo   3   

  28. 

Podľa článku 2 odsek 3 bod 7 Zákona  o komunálnych činnostiach  (Úradný vestník 
RS, č. 88/2011, 104/2016  a  95/2018), článku 3 odsek 1 bod 7 Uznesenia o komunálnych 
činnostiach (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 4/2018 a 8/2018)  a  článku  189 
odsek 1 bod 2 Zákona o základoch  systému  vzdelávania a výchovy (Úradný vestník RS, 
88/2017, 27/2018 – iný zákon a 10/2019),  Zákona o priestupkoch (Úradný vestník RS, č. 
65/2013, 13/2016 a 98/2016 – uznesenie ÚS) a  článku  34 odsek 1 bod 14 Štatútu  Obce 
Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrove, č. 1/2014),  
Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec  na svojom  XXVI.  zasadnutí,  ktoré sa konalo 
27.03.2019, v y n i e s l o  

 
 

U  Z N  E  S  E  N  I  E 
 

O NOVELIZÁCII UZNESENIA O VEREJNÝCH PARKOVISKÁCH  
NA ÚZEMÍ  OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 

Článok 1 
 

 V Uznesení o verejných parkoviskách na území obce Báčsky Petrovec (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 2/2015, 18/2016 a 1/2017) koná sa nasledujúca novelizácia: 
 
 V článku 7 po odseku 2 pridáva sa nový odsek 3, ktorý znie:  
 „Osobitné parkoviská z odseku 1 tohto článku musia mať na viditeľnom mieste  
vyznačené  oznámenie, v ktoré sa uvádza:  

- o aké parkovisko ide, 
- spôsob platby za parkovanie, 
- cena za parkovanie.“ 

 
Článok 2 

 
 Názov state II.: SPRAVOVANIE, ÚPRAVA, ÚDRŽBA A POUŽÍVANIE  
VEREJNÝCH PARKOVÍSK   sa mení  a znie:  
 „SPRAVOVANIE, ÚPRAVA, ÚDRŽBA, PLATBA A POUŽÍVANIE  
VEREJNÝCH   PARKOVÍSK“. 
 
 

Článok 3 
 

 V článku 8 odsek 1  sa vypúšťa. 
 Jestvujúce odseky 2 a 3 sa  stávajú odsekmi 1 a 2. 

Nový odsek 1 sa mení a znie: 
„ Parkoviská sa určujú na základe rozhodnutia Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec  

a na základe  projektovo-technickej dokumentácie, v súlade s predpismi, ktoré upravujú túto 
oblasť.“ 

Článok 4 
 

 Článok 9 sa mení a znie: 
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Článok 9 
 

 „Práce  spravovania, úpravy, údržby, platby  a  používania  verejných   parkovísk  
konajú príslušné verejné  komunálne  podniky v osadách  obce  Báčsky  Petrovec  na základe 
obecného uznesenia, ktorým sa  upravuje a zveruje komunálna činnosť  spravovania 
verejných parkovísk.“ 
 

Článok 5 
 
 V článku 11 slová:  

„Obecná  správa, Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové 
a inšpekčné úkony“ sa  nahrádza  slovami: „Verejné komunálne  podniky“. 
 
 

Článok 6 
 

 V článku 13 v odseku 2 po slove: 
 „dialýzu“ kladie sa  čiarka a pridávajú sa slová: „ako  i rodičia dieťaťa, ktorému sú 
podľa mienky interrezortnej komisie  zistené poruchy  v rozvoji v zmysle poškodenia  zraku, 
sluchu, telesnej invalidity,  intelektuálneho  fungovania, autistického spektra, poruchy 
správania  a hyperaktívneho správania.“ 
 

Článok 7 
 

 Po článku 15 sa pridávajú  nové články 15a, 15b a 15c, ktoré znejú: 
 

Článok 15a 
 

 Užívateľ osobitného  verejného  parkoviska  je záväzný: 
- platiť  používanie parkovacieho miesta, 
- používať parkovacie miesto v súlade s dopravnou značkou a inou vertikálnou  

a horizontálnou signalizáciou, ktorou je vyznačené parkovacie miesto. 
Užívateľ platí služby  používania osobitného parkoviska vopred zaplatením ceny za 

parkovanie alebo elektronicky.  
 

Článok 15b 
 

 Kontrolu parkovania  vozidla  konajú oprávnení kontrolóri  verejných komunálnych  
podnikov. 
 Kontrolóri majú  úradnú legitimáciu  a majú oficiálny oblek.  
 Vzhľad legitimácie a oficiálny oblek kontrolóra určuje komunálny podnik.  
 
 

Článok 15c 
 

 Ak užívateľ verejného parkoviska nezaplatí cenu za parkovanie, verejný komunálny 
podnik začne  postup vymáhania pohľadávky.  

 
 

Článok 8 
 

 V článku 17 odsek 1 sa mení a znie: 
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 „Dozor nad realizáciou  tohto uznesenia  konajú  verejné komunálne  podniky 
a inšpekčný dozor nad realizáciou tohto uznesenia koná Oddelenie pre hospodárstvo, 
urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony prostredníctvom dopravného 
a komunálneho inšpektora (ďalej: inšpektor).“ 

 
 

Článok 9 
 

 V článku 20 slová: „uložiť  mandátny trest, podať žiadosť o vedenie  priestupkového  
konania“ sa nahrádzajú slovami: „vydať priestupkový rozkaz.“ 
 
 

Článok 10 
  
 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: 011-17/2019-02 
Dňa: 27.03.2019 
Báčsky Petrovec 
                 P R E D S E D A 
                                                     ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                      Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  29. 
 
 Podľa článku 21 odsek 2 bod 2 Zákona o verejných podnikoch (Úradný vestník 
Republiky Srbsko, číslo 15/2016), článku 31 bod 9 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný 
vestník Republiky Srbsko, č. 129/2007 a 83/20174 a iné) a článku 34 odsek 1 bod 10 Štatútu 
Obce Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014) 
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XXVI. zasadnutí, ktoré sa konalo 
27.03.2019, vynieslo 
 
 

 R  O Z H  O D  N  U T  I E 
 

O ODVOLANÍ ČLENOV DOZORNEJ RADY VEREJNÉHO PODNIKU 
PRE KOMUNÁLNE  A BYTOVÉ PRÁCE  KOMUNALAC, MAGLIĆ 

 
 

I. 
 

 O d v o l á v a j ú   s a z funkcie členov  Dozornej rady Verejného podniku pre 
komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić: 
 

- Dr. Rajko Perić z Maglića, Bore Prodanovića číslo 14 (vymenovaný  na návrh 
zakladateľa), 

- Dragan Đajić z Maglića, Svetozara Markovića číslo 38 (vymenovaný na návrh 
zakladateľa), 

- Milan Medić  z Maglića, Dimitrija Tucovića číslo 5a  (vymenovaný z radov 
zamestnancov vo VP).  

 
II. 

 
 Týmto rozhodnutím sa  odstraňujú procesné  nedostatky Rozhodnutia Zhromaždenia 
obce Báčsky Petrovec o odvolaní členov Dozornej rady  Verejného  podniku  pre komunálno-
bytové práce Komunalac, Maglić, č. 011-76/2016-02  z  19.07.2016  v súlade s rozsudkom  
Správneho súdu, Oddelenia v Novom Sade, číslo III-9 U 12129/16 z 08.02.2019. 

 
III. 

  
 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-18/2019-02 
Dňa:   27. 03. 2019 
Báčsky Petrovec              PREDSEDA  

         ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                              Dr.  Jan Šuľan,  v.r. 
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  30. 
 

Podľa článku  34  bod  22  Štatútu  Obce Báčsky Petrovec – prečistený text  (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014)  Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na   svojom 
XXVI.  zasadnutí,  ktoré  sa konalo 27.03.2019,   v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
 

O POSKYTNUTÍ  SÚHLASU  K  PLÁNU A PROGRAMU  
SLOVENSKÉHO VOJVODINSKÉHO DIVADLA  

V BÁČSKOM  PETROVCI  NA ROK 2019 
 
 

I. 
 
 P o s k y t u j e  s a   s ú h l a s  k  Plánu a programu Slovenského vojvodinského  
divadla na rok 2019, ktorý schválila Správna rada Slovenského vojvodinského divadla  na 
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  14.02.2019. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo: 011-19/2019-02 
Dňa: 27.03.2019 
Báčsky Petrovec 
                 P R E D S E D A 
                                                     ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                      Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  31. 
  
 Podľa článku 34 bod 22 Štatútu Obce Báčsky Petrovec  - prečistený text (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014) Zhromaždenie  obce Báčsky Petrovec na  svojom 
XXVI. zasadnutí,  ktoré sa konalo  27. 03. 2019,   v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
 

O POSKYTNUTÍ  SÚHLASU  K  PLÁNU   PRÁCE 
KNIŽNICE  ŠTEFANA  HOMOLU  S  R.Ú.,  BÁČSKY  PETROVEC 

 NA  ROK  2019 
 
 

I. 
 
 
 P o s k y t u j e   s a   s ú h l a s  k  Plánu práce Knižnice Štefana Homolu s r.ú, 
Báčsky Petrovec na rok 2019, ktorý schválila Správna rada Knižnice Štefana Homolu  
v Báčskom Petrovci na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 25.02.2019. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo: 011-20/2019-02 
Dňa: 27.03.2019 
Báčsky Petrovec 
                  P R E D S E D A  

     ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                                         Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  32. 

 Podľa článku  34 bod 22 Štatútu Obce Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014),  Zhromaždenie obce  Báčsky  Petrovec  na  
svojom  XXVI.  zasadnutí,  ktoré  sa  konalo  27. 03. 2019,  v y n i e s l o  
 
 

R  O Z  H  O D  N U T  I E 
 

O POSKYTNUTÍ  SÚHLASU  
K   PLÁNU   PRÁCE 

   TURISTICKEJ ORGANIZÁCIE  OBCE BÁČSKY PETROVEC  
    NA  ROK  2019 

 
 
 

I. 
 

 
   P o s k y t u j e   s a   s ú h l a s   k  Plánu  práce  Turistickej organizácie obce 
Báčsky Petrovec   na rok 2019,  ktorý  schválila  Správna rada Turistickej organizácie Obce 
Báčsky Petrovec na zasadnutí, ktoré sa konalo 26.02.2019. 
 

II. 
 

 
 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-21/2019-02 
Dňa:   27. 03. 2019 
Báčsky Petrovec 
                P R E D S E D A 
                   ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                      Dr. Ján Šuľan,  v.r. 
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  33. 

 Podľa článku 34 bod 22  Štatútu Obce Báčsky Petrovec –  prečistený  text (Úradný  
vestník  Obce  Báčsky  Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom 
XXVI. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 27.03.2019, v y n i e s l o  
 

 
R  O Z  H  O D  N  U T  I  E 

 
O POSKYTNUTÍ  SÚHLASU  K  ROČNÉMU PLÁNU 

STREDISKA PRE SOCIÁLNU PRÁCU OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
NA ROK 2019 

 
 

I. 
 
 

 P o s k y t u j e   s a   s ú h l a s   k  Ročnému  plánu  Strediska  pre  sociálnu prácu 
obce Báčsky Petrovec na rok 2019, ktorý schválila Správna rada Strediska pre sociálnu prácu 
obce Báčsky Petrovec na zasadnutí, ktoré sa konalo 26.02.2019.  

 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-22/2019-02 
Dňa:   27. 03. 2019 
Báčsky Petrovec 
                              P R E D S E D A  

     ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                                         Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  34. 

 Podľa článku 35 Zákona o poľnohospodárskom pozemku (Úradný vestník RS, č.  
62/2006, 65/2008 – iný zákon, 41/2009, 112/2015 a 80/2017) a článku 34 bod 33 Štatútu 
Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014) Zhromaždenie 
obce Báčsky Petrovec na svojom XXVI.  zasadnutí, ktorá sa konalo 27.03.2019, v y n i e s l o  
 
 

R  O Z  H  O  D  N  U T  I  E   
 

O ODVOLANÍ ZÁSTUPKYNE PREDSEDNÍČKY KOMISIE PRE USKUTOČNENIE 
POSTUPU KOMASÁCIE POZEMKOV V OBCI BÁČSKY PETROVEC –  

K.O. KULPÍN 
 

I. 
 

 Anna Krajnović rod. Struhár, diplomovaná právnička z Maglića, predtým 
z Báčskeho Petrovca, odvoláva sa z funkcie zástupkyne predsedníčky Komisie pre  
uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v obci Báčsky Petrovec – k.o. Kulpín, záverečne 
s dňom  vynesenia tohto rozhodnutia.  
 

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

O d ô v o d n e n i e 
 

 Rozhodnutím  Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec č.  011-121/2009-02 z 29.12.2009 
Anna Krajnović rod. Struhár, diplomovaná právnička z Maglića, predtým z Báčskeho 
Petrovca, vymenovaná za zástupkyňu predsedníčky Komisie pre  uskutočnenie postupu 
komasácie pozemkov v obci Báčsky Petrovec – k.o. Kulpín  (ďalej: komisia).  
 Menovaná  dňa 19.02.2019 podala žiadosť o odvolanie z funkcie zástupkyne  
predsedníčky komisie.  
 Prihliadajúc na vopred uvedené a v súlade s článkom 35 Zákona  
o poľnohospodárskom pozemku rozhodnuté bolo ako vo výroku tohto  rozhodnutia.  
 Toto rozhodnutie je konečné.  Proti tomuto rozhodnutiu možno začať správny spor 
žalobou v Správnom súde v Belehrade v lehote 30  dní odo dňa  prijatia tohto rozhodnutia 

 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 

 
Číslo:  011-23/2019-02 
Dňa: 27.03.2019 
Báčsky Petrovec       P R E D S E D A 
           ZHROMAŽDENIA OBCE 
           Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  35. 

 Podľa článku 35 Zákona o poľnohospodárskom pozemku (Úradný vestník RS, č.  
62/2006, 65/2008 – iný zákon, 41/2009, 112/2015 a 80/2017) a článku 34 bod 33 Štatútu 
Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014) Zhromaždenie 
obce Báčsky Petrovec na svojom XXVI.  zasadnutí, ktorá sa konalo 27.03.2019, v y n i e s l o  
 
 

R  O Z  H  O  D  N  U T  I  E   
 

O VYMENOVANÍ  ZÁSTUPCU  PREDSEDNÍČKY KOMISIE PRE 
USKUTOČNENIE POSTUPU KOMASÁCIE POZEMKOV V OBCI BÁČSKY 

PETROVEC – K.O. KULPÍN 
 

I. 
 

 Pavel Severíni,  master  právnik z Báčskeho Petrovca, Fyzkultúrna 20, vymenúva  
sa za zástupcu predsedníčky Komisie pre  uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v obci 
Báčsky Petrovec – k.o. Kulpín, počnúc  nasledujúcim dňom po  vynesení tohto rozhodnutia.  
 

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

O d ô v o d n e n i e 
 

 Rozhodnutím  Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec č.  011-121/2009-02 z 29.12.2009 
boli vymenovaní predsedníčka a členovia Komisie pre  uskutočnenie postupu komasácie 
pozemkov v obci Báčsky Petrovec – k.o. Kulpín  (ďalej: komisia) a ich zástupcovia.  
 Rozhodnutím  Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec č.  011-23/2019-02 z 27.03.2019 
Anna Krajnović rod. Struhár, diplomovaná právnička z Maglića, predtým z Báčskeho 
Petrovca,  bola odvolaná z funkcie zástupkyne predsedníčky komisie.  
 Prihliadajúc na vopred uvedené a v súlade s článkom 35 Zákona  
o poľnohospodárskom pozemku rozhodnuté bolo ako vo výroku tohto  rozhodnutia.  
 Toto rozhodnutie je konečné.  Proti tomuto rozhodnutiu možno začať správny spor 
žalobou v Správnom súde v Belehrade v lehote 30  dní odo dňa  prijatia tohto rozhodnutia 

 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 

 
Číslo:  011-24/2019-02 
Dňa: 27.03.2019 
Báčsky Petrovec       P R E D S E D A 
           ZHROMAŽDENIA OBCE 
           Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  36.   

Podľa článku123 odsek 4 Zákona o sociálnej ochrane (Úradný vestník RS, č. 
24/2011), článku  32 bod 9 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník Republiky 
Srbsko, č. 129/2007, 83/2014 – iný zákon, 101/2016 – iný zákon a 47/2018)  a článku 34 bod 
10 Štatútu Obce Báčsky Petrovec  - prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec,  
č. 1/2014), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom  XXVI. zasadnutí, ktoré sa 
konalo 27.03.2019, v y n i e s l o  
 
 

R  O  Z  H  O D  N  U T  I  E  
 

O ODVOLANÍ ČLENKY DOZORNEJ RADY 
 STREDISKA PRE SOCIÁLNU PRÁCU OBCE BÁČSKY PETROVEC  

 
 

I. 
 
 

 BOGDANA KOBILAROV z  Báčskeho Petrovca, Svätoplukova 2a, ODVOLÁVA  
SA  z funkcie  členky Dozornej rady Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec ako 
predstaviteľka  lokálnej samosprávy, v dôsledku odchodu  za prácou do zahraničia, záverečne  
s dňom vynesenia tohto rozhodnutia. 
 

 
II 

 
 
 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna  pokrajina Vojvodina 
OBEC  BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE  OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-25/2019-02 
Dňa:  27.03.2019 
Báčsky Petrovec 
                         P R E D S E D A  
                                 ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                            Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  37.   

Podľa článku123 odsek 4 Zákona o sociálnej ochrane (Úradný vestník RS, č. 
24/2011), článku  32 bod 9 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník Republiky 
Srbsko, č. 129/2007, 83/2014 – iný zákon, 101/2016 – iný zákon a 47/2018)  a článku 34 bod 
10 Štatútu Obce Báčsky Petrovec  - prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec,  
č. 1/2014), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom  XXVI. zasadnutí, ktoré sa 
konalo 27.03.2019, v y n i e s l o  
 

R  O  Z  H  O D  N  U T  I  E  
 

O VYMENOVANÍ  ČLENKY  DOZORNEJ RADY 
 STREDISKA PRE SOCIÁLNU PRÁCU OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 

I. 
 

TATJANA  ŠUKIĆ  z Báčskeho Petrovca, Partizánska 15, VYMENÚVA  SA  za 
členku Dozornej rady Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec ako predstaviteľka  
lokálnej samosprávy, počnúc od  28.03.2019. 
 

II. 
 

 Mandát menovanej  trvá do  uplynutia  mandátu ostatných členov  Dozornej rady 
Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec, ktorí do tejto funkcie boli vymenovaní 
rozhodnutím Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec, č. 011-127/2016-02  z  29.09.2016. 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna  pokrajina Vojvodina 
OBEC  BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE  OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-26/2019-02 
Dňa:  27.03.2019        P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec              ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                          Dr. Ján Šuľan, v.r  
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  38. 

 Podľa  článku  32 bod 6 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník Republiky 
Srbsko, č. 129/2007, 83/2014 – iný zákon, 101/2016 – iný zákon a 47/2018) a článku  34  bod  
7  Štatútu  Obce Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný  vestník  Obce Báčsky Petrovec, 
č. 1/2014) Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XXVI. zasadnutí,  ktoré sa  
konalo dňa  27.03.2019,  v y n i e s l o 
 
 

R  O Z  H  O D  N  U  T  I  E 
 

O  ODVOLANÍ  ČLENA  
KOMISIE  PRE ROZPOČET A FINANCIE 

 
 

I. 
 
 
  O d v o l á v a     s a    z    funkcie  člena  Komisie pre rozpočet  a financie 

 
- Dr. Rajko Perić  z Maglića, 

 
ktorý bol do tejto funkcie zvolený zo strany  Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec  

rozhodnutím  č. 011-47/2016-02  z  24.06.2016   (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
12/2016).  

 
 

II. 
 

 
 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-27/2019-02 
Dňa:  27.03.2019 
Báčsky Petrovec 
                                     P R E D S E D A  
                                                              ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
               Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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   39. 

 Podľa  článku  32 bod 6 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník Republiky 
Srbsko, č. 129/2007, 83/2014 – iný zákon, 101/2016 – iný zákon a 47/2018) a článku  34  bod  
7  Štatútu  Obce Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný  vestník  Obce Báčsky Petrovec, 
č. 1/2014) Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XXVI. zasadnutí,  ktoré sa  
konalo dňa  27.03.2019,  v y n i e s l o 
 
 

R  O Z  H  O D  N  U  T  I  E 
 

O VYMENOVANÍ  NOVÉHO  ČLENA  
KOMISIE  PRE ROZPOČET A FINANCIE 

 
 

I. 
 
 

Do Komisie pre rozpočet  a financie ako nový člen  s a   v y m e n ú v a  
 

- NEBOJŠA  MARUŠIĆ  z Maglića , Ulica maršala Tita 63 (SSS) namiesto Rajka 
Perića z Maglića.  

 
II. 

 
 Mandát nového  člena  Komisie  pre rozpočet a financie  trvá do  uplynutia  mandátu 
ostatných členov tohto  stáleho pracovného telesa Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktorí 
do tejto funkcie boli vymenovaní rozhodnutím Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec, č. 011-
47/2016-02  z  24.06.2016. 
 

III. 
 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-28/2019-02 
Dňa:  27.03.2019 
Báčsky Petrovec 
                                     P R E D S E D A  
                                                              ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
               Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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   40. 

 Podľa článku 69 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - iný 
zákon, 103/2015, 99/2016,  113/2017 a 95/2018)  a  článku 13 Uznesenia o rozpočte  Obce 
Báčsky Petrovec  na  rok 2019 (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 10a/2018) po 
posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná 
rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 80. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 14.03.2019,  
vyniesla   

 
 

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 2019   oddiel 5  kapitola 00 - Obecná správa, program 15, programová   aktivita  0602-
0009 – Bežná rozpočtová rezerva,   pozícia 38/0,   ekonomická  klasifikácia  49912 - Bežná  
rozpočtová rezerva,   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  v sume  100.000,00 dinárov 
na zvýšenie pozície  131 v oddiele  5,  kapitola 00 – OBECNÁ SPRÁVA,   program 09 – 
Základné vzdelávanie a výchova,   programová aktivita: 0001  Fungovanie základných škôl, 
ek. klasifikácia 463 – Transferom  iných úrovní moci,  na zabezpečenie prostriedkov za 
výplatu bezpečnostnej služby v ZŠ Jána Čajaka, za  február a marec 2019.  
 
   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: 016-4/57-2019 
Dátum: 14. 03. 2019 
Báčsky Petrovec       

PREDSEDA OBECNEJ RADY 
                                            Srđan Simić,  v.r. 
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  41. 

 Podľa článku 22 odsek 1 Zákona o verejnom obstarávaní (Úradný vestník RS, č. 
124/12, 14/15 a 68/15) a v súlade s Pravidlami o obsahu aktov, ktorými sa bližšie upravuje 
postup  verejného obstarávania v rámci objednávateľa (Úradný vestník RS, číslo 83/15) 
a článku 18 Uznesenia o organizácii Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník 
Obce Báčsky Petrovec, č. 12/08, 5/09, 1/15, 13/16, 6/17), náčelníčka Obecnej  správa Obce 
Báčsky Petrovec vyniesla  

 
P R A V I D L Á 

 
O BLIŽŠEJ ÚPRAVE POSTUPU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

 
 

I.  PREDMET ÚPRAVY 
 

Článok 1 
 

 Tieto pravidlá bližšie upravujú procedúru plánovania obstarávania, uskutočnenie 
postupov  verejného obstarávania a realizáciu  zmluvy v rámci Obecnej správy Obce Báčsky 
Petrovec.  
 Pravidlá regulujú účastníkov, zodpovednosti, spôsob  vykonávania  prác  verejného 
obstarávania v súlade so zákonom, ktorý  upravuje verejné obstarávanie (ďalej: zákon) 
a najmä  spôsob  plánovania  obstarávania (kritériá, pravidlá a spôsob určovania  predmetu 
verejného obstarávania a odhadovanej hodnoty, spôsob  prieskumu  a výskumu trhu), 
zodpovednosť za plánovanie, ciele postupu verejného obstarávania, spôsob realizácie 
záväzkov z postupu, spôsob  zabezpečenia konkurencie, uskutočnenie a kontrolu verejného  
obstarávania, spôsob  sledovania realizácie zmlúv o verejnom obstarávaní.  
 Pravidlá upravujú aj  obstarávanie statkov alebo služieb alebo vykonávanie prác, pre 
ktoré sa neuplatňujú  predpisy, ktoré  upravujú verejné obstarávanie.  
 
 

II.  ZÁKLADNÉ  USTANOVENIA 
 

Uplatnenie 
 

Článok 2 
 

 Tieto pravidlá sú  určené  pre všetky organizačné jednotky a zamestnancov v rámci 
Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec, ktorí sú v súlade s platným regulatívom a vnútornými 
normatívnymi aktami zapojení do plánov  obstarávania, realizácie  postupu verejného 
obstarávania, plnenia zmluvy a kontrolu verejných obstarávaní.  
 Vedúci organizačných jednotiek majú záväzok  oboznámiť svojich zamestnancov so 
záväzkami, pravidlami, spôsobom konania stanoveným pravidlami. 
 

Článok 3 
 
 Verejným obstarávaním sa rozumie  obstaranie statkov alebo služieb alebo 
vykonávanie prác v súlade s predpismi, ktoré upravujú verejné obstarávanie a s týmito 
pravidlami.  
 Obstarávanie, ktoré je vyňaté z  uplatnenia  zákona, je obstarávanie predmetu 
obstarávania, ktorý je tiež potrebný pre  vykonávanie činnosti obecnej správy a na ktorý sa 
nevzťahujú ustanovenia zákona.  
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 Práce verejného obstarávania sú plánovanie  verejného obstarávania; uskutočnenie 
postupu verejného obstarávania zapájajúc sa, ale neobmedzujúc sa na účasť v komisii pre 
verejné obstarávanie; vypracovanie súbehovej  dokumentácie; vypracovanie  aktov v postupe  
verejného  obstarávania; vypracovanie zmlúv o verejnom  obstarávaní; sledovanie  realizácie 
verejného obstarávania; všetky iné práce, ktoré súvisia s postupom verejného obstarávania. 
 Plán verejného obstarávania je ročný plán  verejného obstarávania objednávateľa, 
ktorý objednávateľ realizuje počas kalendárneho roka  a ktorý obsahuje údaje z článku 51 
zákona a podzákonného aktu, ktorý upravuje  formu plánu verejného obstarávania a spôsob 
uverejňovania plánu verejného obstarávania na portáli verejného obstarávania.  
 Poskytovateľ je osoba, ktorá v postupe verejného obstarávania ponúkne  statky,  
poskytne služby alebo vykonáva práce.  
 Obstarávateľ je poskytovateľ, s ktorým sa uzavrie rámcová dohoda alebo zmluva o 
verejnom obstarávaní.  
 Zmluva o verejnom obstarávaní  je odplatná zmluva uzavretá v písanej alebo 
elektronickej forme s jedným alebo viacerými objednávateľmi, ktorá za predmet má 
obstaranie statkov, poskytnutie služieb alebo vykonávanie prác.  
 Zmluva o verejnom obstarávaní (ďalej: zmluva) sa uzaviera po uskutočnenom 
a reštriktívnom  postupe a môže sa  uzavrieť aj po  uskutočnenom  kvalifikačnom  postupe, 
rokovacom  postupe so zverejnením  výzvy na  podanie ponúk, konkurenčnom dialógu, 
súbehu o dizajn  a postupe verejného obstarávania nízkej hodnoty, ak sú pre to splnené 
zákonom  stanovené podmienky.  
 

Ciele  pravidiel 
 

Článok 4 
 

 Cieľ pravidiel je, aby sa obstarávanie konalo v súlade so zákonom, aby sa zabezpečila 
rovnosť, konkurencia a ochrana  poskytovateľov pred  akýmkoľvek  tvarom  diskriminácie, 
aby sa  zabezpečilo včasné zabezpečenie statkov, služieb a prác  s najnižšími nákladmi 
a v súlade s objektívnymi potrebami obecnej správy.  
 
 Všeobecné ciele týchto pravidiel sú: 

1) jasná a presná úprava a zladenie vykonávania všetkých  prác  verejného obstarávania, 
najmä  plánovania, uskutočnenia postupu a sledovanie  realizácie  zmluvy o verejnom 
obstarávaní; 

2) určenie  záväzku písanej komunikácie v postupe verejného obstarávania a v súvislosti  
s  vykonávaním  úkonov verejného obstarávania; 

3) evidovanie všetkých úkonov a aktov v priebehu plánovania, uskutočnenia postupu 
a realizácie zmlúv o verejnom obstarávaní; 

4) úprava oprávnení  a zodpovednosti vo všetkých fázach verejného obstarávania; 
5) kontrola plánovania, uskutočnenia postupu  a realizácie verejného obstarávania; 
6) definovanie  podmienok  a spôsob profesionalizácie a zdokonaľovania  zamestnancov, 

ktorí  vykonávajú  práce verejného obstarávania, za účelom  pravidelného, účinného 
a ekonomického vykonávania úkonov z oblasti verejného obstarávania; 

7) definovanie všeobecných opatrení na zamedzenie korupcie vo verejnom obstarávaní. 
 

 
III.    SPÔSOB   PLÁNOVANIA  OBSTARÁVANIA 

 
Článok 5 

 
 Pravidlá  upravujú postup plánovaného obstarávania, lehoty  vyhotovenia a vynesenia 
plánu verejného obstarávania a zmien  plánu  verejného obstarávania, oprávnenia 
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a  zodpovednosť organizačných jednotiek, resp.  osôb, ktoré  účinkujú v plánovaní, ako aj iné 
otázky dôležité pre postup  plánovania obstarávania.  
 

Článok 6 
 

 Plán verejného obstarávania  sa vynáša na ročnej úrovni a obsahuje  záväzné  
elementy určené zákonom a podzákonným aktom.  
 Plán   verejného obstarávania vynáša  Obecná rada Obce Báčsky Petrovec do 31. 
januára za bežný rok.   
 Vedľa plánu verejného obstarávania z odseku 1 tohto článku,  objednávateľ zvlášť 
plánuje aj obstarávania, pre ktoré sa zákon neuplatňuje z článku 7, 7a, 39 odsek 2, 122 a 128 
zákona, resp.  pripráva osobitný plán vyňatých obstarávaní, ktorý obsahuje údaje o celkovej 
hodnote obstarávaní, na základe každého podkladu na vyňatie.  
 

Kritériá plánovania obstarávania 
 

Článok 7 
 

 Kritériá, ktoré sa  uplatňujú  pri   plánovaní každého obstarávania,  sú: 
1) či je predmet obstarávania vo funkcii vykonávania činnosti; 
2) či technické špecifikácie a množstvá určitého predmetu obstarávania  zodpovedajú 

skutočným potrebám obstarávateľa; 
3) či je  predpokladaná hodnota obstarávania  zodpovedajúca vzhľadom na  ciele 

obstarávania, prihliadajúc pritom na technické  špecifikácie, nevyhnutné množstvá 
a stav na trhu (cena a iné podmienky obstarávania); 

4) či obstarávanie bude mať za následok vytvorenie dodatočných nákladov, aká je výška 
a aká je povaha tých nákladov a či  sa ako  také  oplatí; 

5) či existujú iné možné riešenia na uspokojenie  rovnakej potreby a ktoré sú prednosti 
a nedostatky tých riešení vzhľadom na existujúce; 

6) stav zásob, resp.  sledovanie a analýza ukazovateľov  v súvislosti  so spotrebou 
statkov (denný, mesačný, kvartálny, ročný  a pod.); 

7) zozbieranie a analýza existujúcich informácií a databáz o obstarávateľoch 
a uzavretých zmluvách; 

8) sledovanie a porovnanie nákladov  údržby a používania existujúceho vybavenia 
vzhľadom na náklady nového vybavenia, zistenie či sa investícia vyplatí, ako i oprava 
jestvujúceho vybavenia a pod.;    

9) náklady životného  cyklu  predmetu verejného obstarávania  (náklady obstarávania,  
náklady používania a údržby, tiež  náklady  odloženia po použití); 

10) riziká a náklady v prípade neuskutočnenia realizácie  postupu  obstarávania, tiež 
náklady alternatívnych  riešení.  

 
Spôsob vyjadrenia potrieb, previerka  vyjadrených potrieb  

a určenie skutočných potrieb 
 

Článok 8 
 

 Zamestnanec, ktorý  koná úkony verejného  obstarávania a ktorý je zároveň aj osoba 
poverená koordináciou postupu  plánovania (v ďalšom  texte:  nositeľ plánovania), pred  
začiatkom  postupu  prihlasovania  potrieb obstarávania,  doručuje vedúcim služieb 
v elektronickej forme inštrukcie  pre  zozbieranie a dodanie  požadovaných údajov.  
 Inštrukcie sa poskytujú vo  forme, ktorá má  zabezpečiť  všetky údaje, ktoré sú 
nositeľovi plánovania potrebné, aby zhotovil jednotný plán  obstarávania  objednávateľa 
a správu o realizácii plánu.  
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Článok 9 

 
 Postup plánovania sa začína  zistením skutočných potrieb  týkajúcich sa  predmetov  
obstarávania, ktoré sú nevyhnutné pre  vykonávanie  riadnych aktivít z pôsobnosti práce 
a ktoré sú  v súlade so stanovenými cieľmi.  
 Skutočné potreby statkov, služieb a prác, ktoré  treba zabezpečiť, vedúci  služieb 
v spolupráci so zamestnancami  vo svojich službách určujú v súlade s kritériami pre 
plánovanie obstarávania z článku 7.  

Článok 10 
 

 Previerku o tom, či sú vyjadrené potreby v súlade s kritériami pre plánovanie 
obstarávania, koná  nositeľ  plánovania.  
 Po vykonanej  previerke, vedúci služieb sa informujú o všetkých zistených nesúladoch 
potrieb s kritériami pre plánovanie obstarávania.  
 

Článok 11 
 
 Po prijatí  oznámenia z článku 10 pravidiel, vedúci  oddelení konajú  nevyhnutné 
opravy a zisťujú  skutočnú potrebu každého jednotlivého obstarávania, o čom  informujú 
nositeľov plánovania. 
 

Pravidlá a spôsob určenia predmetu obstarávania 
a technických špecifikácií predmetu obstarávania 

 
Článok 12 

 
 Predmet obstarávania sú statky, služby alebo práce, ktoré sú  určené v súlade so 
zákonom  a všeobecným slovníkom  obstarávania.  

Technickými  špecifikáciami sa predmet obstarávania určuje v súlade so zákonom 
a kritériami pre plánovanie obstarávania  tak, že sa  predmet obstarávania opíše na 
jednoduchý, jasný, objektívny, rozumný a logicky štruktúrovaný  spôsob. 
 

Pravidlá a spôsob určenia  predpokladanej  hodnoty obstarávania 
 

Článok 13 
 

 Predpokladaná  hodnota  obstarávania určuje sa  v súlade s technickými 
špecifikáciami  určitého  predmetu obstarávania  a stanoveným  množstvom a ako  výsledok  
predchádzajúcej skúsenosti v  obstarávaní konkrétnych predmetov obstarávania 
a uskutočneného výskumu trhu.  
 Pri určení predpokladanej hodnoty verejného obstarávania nemôže sa  určiť 
predpokladaná hodnota verejného obstarávania a  nemôže sa deliť podobné verejné 
obstarávanie na  viacej  obstarávaní so zámerom vyhnúť sa uplatneniu  zákona alebo  
pravidiel  určenia  typov postupov vzhľadom na odhadovanú hodnotu verejného 
obstarávania.  
 Podobné verejné obstarávanie je  obstarávanie, ktoré má rovnaký alebo podobný  účel, 
pričom ho tí istí poskytovatelia vzhľadom na charakter práce, ktorú vykonávajú, môžu 
uskutočniť. 
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Spôsob prieskumu a výskumu trhu predmetu obstarávania 

 
Článok 14 

 
 Oddelenia obecnej správy konajú prieskum a výskum trhu každého jednotlivého 
predmetu obstarávania, a to tak, že: skúmajú stupeň rozvinutosti trhu,  porovnávajú ceny 
viacej potenciálnych poskytovateľov, sledujú kvalitu, obdobie záruky, spôsob  a náklady 
údržby, lehoty dodávky, existujúce  predpisy a štandardy, možnosti na trhu pre uspokojenie  
potrieb objednávateľa na iný spôsob a iné.  
 Prieskum a výskum trhu sa koná na jeden z nasledujúcich  spôsobov:  

- prieskumom  predchádzajúcich skúsenosti v obstarávaní  určitého  predmetu 
obstarávania (existujúce informácie a databázy o dodávateľoch a zmluvách); 

- výskumom prostredníctvom  internetu  (cenník  poskytovateľa, portál verejného 
obstarávania, webové stránky iných  objednávateľov, webové stránky príslušných 
inštitúcií pre  zverejnenie relevantných informácií o trhových pohyboch...); 

- prieskumom skúseností iných objednávateľov; 
- primárnym zozbieraním údajov; 
- na iný priliehavý spôsob, prihliadajúc  jednotlivo na každý predmet obstarávania.  

 
Určenie  zodpovedajúceho druhu postupu  

a zistenie podobnosti  statkov, služieb a prác   
 

Článok 15 
  

Nositeľ plánovania, po ustálení zoznamu všetkých predmetov obstarávania, určí 
celkovú odhadovanú hodnotu podobných predmetov obstarávania na úrovni objednávateľa.  

Nositeľ plánovania určí druh  postupu pre každý predmet  obstarávania v súlade 
s celkovou odhadovanou hodnotou podobného  predmetu obstarávania a v súlade s inými  
ustanoveniami zákona.  
 V súlade s predbežne  definovaným  druhom konania, nositeľ plánovania zjednocuje 
všetky podobné  statky, služby a práce do jednotného postupu, kdekoľvek je to možné, 
prihliadajúc na dynamiku potrieb a platby.  
 

Spôsob  určenia obdobia, na ktoré sa zmluva o verejnom obstarávaní uzavrie 
 

Článok 16 
 

 Vedúci oddelení určujú obdobie, na ktoré sa zmluva o verejnom obstarávaní uzavrie, 
v súlade s platnými predpismi a reálnymi potrebami objednávateľa, zásadou ekonomickosti 
a účinnosti a ako výsledok  výskumu trhu každého predmetu obstarávania. 
 

Určenie dynamiky  začatia postupu pri obstarávaní 
 

Článok 17 
 

 Dynamiku  začatia postupu pri obstarávaní  určuje nositeľ plánovania v súlade 
s predbežne definovanými dátumami uzavretia a realizácie zmluvy, majúc na zreteli druh 
postupu verejného obstarávania, ktorý sa uskutočňuje pre každý predmet obstarávania, 
objektívne lehoty na prípravu a doručenie ponúk, tiež  predpísané lehoty  na žiadosť 
o ochranu práv.  
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Prieskum oprávnenia rezervovaného verejného obstarávania 

 
Článok 18 

 
 Vedúci  oddelení ako výsledok  výskumu trhu každého predmetu obstarávania zisťujú, 
či je  oprávnené realizovať rezervované verejné  obstarávanie. 
 

Prieskum oprávnenia spoločnej realizácie  verejného  obstarávania 
 

Článok 19 
 

 Nositeľ  plánovania určuje, či je  oprávnená spoločná realizácia verejného 
obstarávania, prihliadajúc na  výsledky výskumu trhu každého predmetu obstarávania 
a potreby objednávateľa. 
 

Vypracovanie a odsúhlasenie plánu  obstarávania 
 

Článok 20 
 

 Postup plánovania, prípravy,  vypracovania a vynesenia  ročného plánu obstarávania 
sa realizuje paralelne s vypracovaním a vynesením  rozpočtu  / finančného plánu a koriguje 
sa v súlade s eventuálnou  rebilanciou rozpočtu a zmenami navrhnutého finančného plánu.  
 Aktivity ohľadom  vypracovania a vynesenia plánu obstarávania sa plánujú tak, že 
sledujú prípravu a odsúhlasenie  rozpočtu / finančného plánu.  
 Záväzky a oprávnenia (zodpovednosti) účastníkov v plánovaní sú definované tak, že 
v stanovenej lehote:  

- nositeľ  plánovania  vypracúva a doručuje inštrukcie pre plánovanie  všetkým 
oddeleniam obecnej správy pre prihlasovanie potrieb a oboznamuje organizačné 
jednotky o lehote na prihlásenie potrieb do 31. októbra; 

- vedúci oddelení  zisťujú a vyjadrujú potrebu po predmetoch obstarávania 
(organizačné jednotky musia doručiť opis  predmetov obstarávania, množstvo, 
odhadnutie hodnoty obstarávania a odôvodnenia,  ktoré sú  významné pre  
zhodnotenie opodstatnenosti, odhadnutie priority obstarávania a určenie  druhu 
postupu obstarávania) a doručujú nositeľom  plánovania dokument s vyjadrenými 
potrebami do 15. novembra; 

- nositeľ plánovania  preveruje vyjadrené potreby (koná formálnu výpočtovú a logickú 
kontrolu navrhnutých predmetov, počtu, odhadovanej hodnoty, priorít obstarávania 
a iných  údajov, tiež navrhuje ich opravy) a o tom informujú  oddelenia obecnej 
správy do 20. novembra; 

- vedúci oddelení konajú nevyhnuté  opravy a zisťujú  skutočné potreby predmetov 
obstarávania a doručujú dokument nositeľovi plánovania do 25. novembra; 

- nositeľ plánovania  zjednocuje  potreby na úrovni  objednávateľa a doručuje 
dokument zamestnancovi, ktorý koná práce z oblasti financovania (ďalej: osoba 
poverená kontrolou) do 30. novembra; 

- osoba poverená kontrolou posudzuje  zladenosť prihlásených potrieb predmetov  
obstarávania so skutočnými potrebami objednávateľa, predovšetkým so strategickým 
prioritami, schválenými operatívnymi cieľmi a povolenými projektmi a hodnotí  
oprávnenie  prihlásených potrieb; osoba poverená kontrolou môže od  účastníka 
v plánovaní a nositeľa plánovania žiadať dodatočné vysvetlenia a zmeny  
plánovaných predmetov obstarávania, množstva, odhadovanej hodnoty, poradia 
priorít a pod. do 5. decembra; 
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- po zladenosti s odporúčaniami, nositeľ plánovania zhotovuje  predbežný plán 
obstarávaní na úrovni  objednávateľa, v súlade so zákonom a podzákonným aktom do 
10. decembra. 
 
Predbežný plán  verejných obstarávaní sa doručuje oddeleniu pre   rozpočet, financie 

a daňovú administráciu,  v ktorého pôsobnosti sú úkony  účtovníctva a financií, ktoré  
posudzuje  zladenosť predbežného plánu verejných obstarávaní s disponovateľnými  
prostriedkami z finančného  plánu a uznesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec 
a oboznamuje vedúceho  objednávateľa a organizačnú jednotku poverenú kontrolou o potrebe    
zladenia do 31. decembra.    
 

Zladenie s finančným plánom a vypracovanie  návrhu plánu obstarávania  
 

Článok 21 
 

 Záväzky a oprávnenia účastníka v  plánovaní v tejto fáze sú tak definované, že  
v stanovenej lehote:  

- nositeľ plánovania  podľa  poradia priorít obstarávaní, kritérií a meradla  vopred 
určených  inštrukcií pre plánovanie   doručuje vedúcim oddelení odôvodnený návrh 
potrebných korekcií predbežného návrhu plánu verejných obstarávaní kvôli zladeniu 
s finančným plánom  a uznesením o rozpočte Obce Báčsky Petrovec do 5. január; 

- vedúci oddelení doručujú návrhy  korekcií  predbežného  návrhu verejných 
obstarávaní nositeľovi plánovania do 10. januára; 

- nositeľ plánovania  vnáša  korekcie predbežného  návrhu plánu verejných  
obstarávaní a po zladení  s finančným plánom  pripráva  návrh verejných  obstarávaní, ktorý 
doručuje  vedúcemu  objednávateľa.  
 

Článok 22 
 
 Obecná rada Obce Báčsky Petrovec vynáša plán verejných obstarávaní po schválení 
finančného plánu a  rozpočtu Obce Báčsky Petrovec a najneskoršie do 31. januára.  
 

Článok 23 
 

Plán verejného obstarávania nositeľ plánovania uverejňuje na portáli verejných 
obstarávaní v lehote  desať dní odo dňa vynesenie a zároveň ho  doručuje vedúcim oddelení 
a osoba zodpovednej za kontrolu.  

 
Článok 24 

 
 Zmeny a doplnky  plánu verejného obstarávania  vynášajú sa v postupe, ktorý je 
predpísaný pre  vynesenie plánu verejného obstarávania a nositeľ plánovania ich uverejňuje 
na portáli verejných obstarávaní v lehote desať dní odo dňa vynesenia.   
 

Dozor nad realizáciou plánu obstarávania  
 

Článok 25 
 
 Nositeľ plánovania a účastníci v plánovaní v časti, ktorú plánovali, sú povinní 
sledovať  realizáciu plánu obstarávania  podľa rôznych kritérií (pozície plánu, predmetu 
obstarávania, druhu  postupu, počtu uzavretých zmlúv, podľa obstarávateľov, realizácie 
a platnosti jednotlivých zmlúv a pod.). 
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 Nositeľ plánovania  v rámci  inštrukcií pre plánovanie má poskytnúť pokyny  vedúcim 
oddelení v súvislosti so spôsobom a lehotami pre  sledovanie  a doručenie údajov o realizácii 
plánu obstarávaní pre určité predmety obstarávania.  
 Sledovanie realizácie  umožňuje analýzu uskutočnených  výsledkov, precíznejšie 
a istejšie plánovanie v budúcom období, tiež  zvýšenie  efektívnosti a kvality  
podnikateľských procesov s úsporami, ktoré vyplývajú z profesionálneho prístupu  k procesu 
navrhnutého plánovania.  
 

Správa o realizácii plánu obstarávania 
 

Článok 26 
 

Nositeľ plánovania  v rámci  inštrukcií pre plánovanie poskytuje pokyny  pre  
sledovanie  a doručenie údajov o realizácii plánu obstarávania.  
 Vedúci oddelení v súlade s danými  inštrukciami doručujú nositeľovi plánovania 
údaje o realizácii plánu pre určité druhy  postupu do 15.  februára.  
 Nositeľ plánovania na základe  doručených  údajov o sledovaní  realizácie plánu iných 
účastníkov v plánovaní, zhotovuje  návrh   správy o realizácii  plánu  obstarávania pre 
predošlý rok, v súlade so zákonom a podzákonným aktom do 28. februára.  
 Návrh správy o realizácii  plánu  nositeľ plánovania   doručuje  osobe  poverenej 
kontrolou, po odporúčaní ktorého  koná   nevyhnutné  zladenia do  10. marca. 
 Nositeľ plánovania  zhotovuje  konečnú správu o realizácii plánu obstarávania 
najneskoršie do 31. marca bežného  roku za predošlý rok.  

Nositeľ plánovania  správu z odseku 1 tohto článku doručuje všetkým vedúcim 
oddelení a osobe zodpovednej za kontrolu.  

 
 

IV.  CIELE POSTUPU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
 

Článok 27 
 

V postupe verejného obstarávania musia byť uskutočnené ciele postupu verejného 
obstarávania, ktoré sa vzťahujú na: 

1) účelovosť a oprávnenosť verejného  obstarávania  - zaobstaranie statkov, služieb 
alebo prác zodpovedajúcej kvality a potrebného množstva pre uspokojenie  
skutočných potrieb objednávateľa na  účinný, ekonomický a efektívny spôsob; 

2) ekonomické a účinné  trovenie  verejných prostriedkov – princíp „hodnota za 
peniaze“, resp.  zaobstaranie statkov, služieb alebo prác zodpovedajúcej kvality  
podľa  najvýhodnejšej  ceny; 

3) efektívnosť (úspešnosť) – stupeň, po ktorý sú dosiahnuté stanovené ciele, ako i vzťah 
medzi  plánovanými a uskutočnenými efektmi určitého obstarávania; 

4) transparentné trovenie verejných prostriedkov; 
5) zabezpečenie konkurencie  a  rovnaké postavenie všetkých  poskytovateľov v postupe 

verejného obstarávania; 
6) ochrana životného prostredia a zabezpečenie energetickej účinnosti; 
7)  včasné a účinné  uskutočnenie postupu verejného  obstarávania  s cieľom  nehateného  

priebehu procesu práce obstarávateľa a včasného uspokojenia potrieb iných                 
užívateľov. 
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V. DORUČENIE, PRIJATIE  A PÍSOMNÁ  KOMUNIKÁCIA  

V ÚKONOCH VEREJNÉHO  OBSTARÁVANIA 
 

Článok 28 
 

 Doručenie, prijatie, pohyby a evidovanie  ponúk, prihlášok  a iných spisov  
v súvislosti s postupom  verejného  obstarávania a vykonávaním prác  verejného obstarávania 
(plánovanie, uskutočnenie postupu a realizácia zmluvy o verejnom obstarávaní) sa koná 
prostredníctvom podateľne, v ktorej sa pošta prijíma, otvára a prezerá,  eviduje,  rozvrhuje 
a doručuje zamestnancom.  
 Expedícia je časť podateľne, v ktorej sa pošta prijíma od organizačných jednotiek 
kvôli odoslaniu v krajine a do zahraničia  a vedie evidencia o odoslanej pošte.  
 

Článok 29 
 

 V podateľni poštu prijíma  úradník zodpovedný za  prijatie  pošty v súlade 
s rozvrhnutím  pracovného času.  
 Prijatá pošta  sa eviduje  v zodpovedajúcej  evidencie v ten istý deň, keď sa príjme 
a s dátumom, pod ktorým sa príjme a hneď sa  doručuje na ďalší úkon. 
 Prijaté ponuky v postupe  verejného obstarávania, zmeny a doplnky  ponuky sa 
evidujú  vo chvíli prijatia a na každej ponuke, resp. zmene alebo doplnení  ponuky sa záväzne 
musí vyznačiť dátum a presný čas prijatia.  
 Ak úradník z odseku 1 tohto článku zistí  nesprávnosti pri prijatí ponuky je povinný 
o tom spísať záznam a doručiť ho  osobe pre verejné obstarávanie, resp. komisii pre verejné 
obstarávanie.  
 Prijaté ponuky sa chránia v podateľni podľa pravidiel  o kancelárskych prácach  
v uzavretých obálkach do chvíle odovzdania komisii  pre verejné obstarávanie. 
 Prijatie ponúk potvrdzuje sa  podpisom člena komisie, resp.  jeho zástupcu a eviduje  
sa podľa pravidiel o kancelárskych prácach.  
 Zamestnanci v podateľni a všetci zamestnanci, ktorým boli sprístupnené údaje 
o doručených ponukách, sú povinní chrániť úradné tajomstvo  o menách  zainteresovaných 
osôb, o poskytovateľovi, podávateľovi  prihlášky a údaje o podaných ponukách, resp.  
prihláškach do otvorenia ponúk, resp. prihlášok.  
 

Článok 30 
 

Elektronickú poštu iné osoby  doručujú na adresy  elektronickej pošty, ktoré sú  
určené pre prijatie pošty v elektronickej forme alebo na iný spôsob  v súlade so zákonom 
alebo osobitným predpisom.  

Ak sa pri prijatí, prehliadke alebo otvorení elektronickej pošty  zistia  nesprávnosti 
alebo iné dôvody, ktoré  znemožňujú konať ďalej podľa tejto pošty (napr.  nedostatok 
základných údajov pre identifikáciu odosielateľa – mena a priezviska alebo adresy, 
nemožnosť pristúpiť obsahu  SMS, tlačivo SMS, ktoré nie je  predpísané, chýbajúce údaje 
a pod.), taká  pošta sa prostredníctvom mailu  vracia odosielateľovi s uvedením dôvodov na 
jej vrátenie.  

Potvrdenie  o prijatí  elektronickej pošty sa vydáva prostredníctvom  mailovej  adresy 
používateľa alebo na iný zodpovedajúci spôsob.  
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Článok 31 

 
Všetky akty v postupe  verejného obstarávania podpisuje predseda Obce Báčsky 

Petrovec, okrem aktov, ktoré v súlade s ustanoveniami zákona podpisuje  komisia pre verejné 
obstarávanie.  
 

VI.  REALIZÁCIU POSTUPU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
 

Žiadosť o začatie postupu verejného obstarávania 
 

Článok 32 
 

Žiadosť o začatie  postupu  verejného obstarávania  podáva  oddelenie, ktoré je 
užívateľ  obstarávania, resp. oddelenie, ktoré je  oprávnené pre podanie žiadosti (ďalej: 
podávateľ žiadosti). 

Žiadosť z odseku 1 tohto článku sa podáva ak je verejné obstarávanie predvídané  
plánom  verejných obstarávaní objednávateľa za bežný rok.  

Žiadosť  z odseku 1 tohto článku sa podáva osobe  poverenej pre uskutočnenie  
postupu  verejného obstarávania (ďalej:  služba obstarávania) v lehote pre  začatie postupu,  
ktorá je   určená  plánom verejných obstarávaní.  

Podávateľ žiadosti podáva  žiadosť z odseku 1 tohto článku na tlačive, ktoré je  
súčasťou  týchto pravidiel.  

Podávateľ žiadosti je povinný  určiť  predmet verejného  obstarávania, odhadovanú  
hodnotu, technické špecifiká, kvalitu, množstvo a opis statkov, prác alebo služieb, spôsob  
uskutočnenia kontroly a zabezpečenie  hraníc kvality, technické predpisy a štandardy, ktoré 
sa uplatňujú,  lehotu realizácie, miesto  realizácie alebo  dodávky statkov, eventuálne 
dodatočné služby, údržbu, záručnú lehotu tak, aby  nepoužíval diskriminačné  podmienky 
a technické  špecifikácie.  

Podávateľ žiadosti doručuje aj údaje o osobe z oblasti, ktorá je  predmet verejného 
obstarávania, poverenej  pre vypracovanie  technickej špecifikácie a predpokladaný počet 
vzoriek.  

Článok 33 
 
Podávateľ žiadosti k žiadosti  o začatie  postupu  verejného obstarávania  prikladá  

odôvodnenie pre  začatie rokovacieho konania bez  zverejnenia výzvy na podanie ponúk 
a potrebné  dôkazy, ak považuje, že sú splnené zákonom  predpísané  podmienky  pre  začatie 
tohto druhu postupu.  

Osoba  pre verejné  obstarávanie zasiela  Správe  pre  verejné obstarávanie žiadosť 
o získanie  mienky  o oprávnenosti uplatnenia rokovacieho  konania bez  zverejnenia výzvy 
na  podanie ponúk, o čom informuje podávateľa žiadosti.  
 

Článok 34 
 
 Po prijatí žiadosti o začatie postupu verejného obstarávania, osoba za verejné 
obstarávanie je povinná zistiť, či ona obsahuje určené elementy a najmä, či je verejné 
obstarávanie  stanovené plánom verejných obstarávaní objednávateľa.   

Ak podaná žiadosť  obsahuje nedostatky, resp. neobsahuje všetky potrebné elementy, 
táto sa bezodkladne vracia podávateľovi  žiadosti  na opravu a doplnenie, ktoré má byť 
urobené v najkratšej možnej lehote.  

Ak podaná žiadosť  obsahuje všetky nevyhnutné elementy, žiadosť sa doručuje na  
povolenie oprávnenej osobe objednávateľa, ktorý podpisuje a overuje podanú žiadosť.  
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Spôsob konania po povolenej žiadosti pre začatie  
postupu verejného obstarávanie 

 
Článok 35 

 
 Na základe  povolenej žiadosti osoba  pre verejné  obstarávanie bezodkladne 
zhotovuje návrh uznesenia o začatí postupu verejného  obstarávania a návrh rozhodnutia 
o utvorení komisie pre  verejné obstarávanie, resp.  rozhodnutia o vymenovaní úradníka pre 
verejné obstarávanie, resp.  osoby zamestnanej   na prácach verejného obstarávania, vyjmúc  
toho, keď si zložitosť predmetov verejného obstarávania vyžaduje účasť aj iných odborných 
osôb a ktoré obsahujú všetky potrebné  elementy predpísané zákonom.   
 Tlačivo uznesenia a tlačivo  rozhodnutia z odseku 1 tohto článku je súčasťou týchto 
pravidiel.  
 Uznesenie a rozhodnutie z odseku 1  tohto  článku sa spolu so  žiadosťou  o začatie  
postupu verejného  obstarávania  s ostatnou sprievodnou dokumentáciou odovzdáva 
predsedovi Obce Báčsky Petrovec na podpísanie. 
 
 

Spôsob vymenovania členov komisie pre verejné obstarávanie, resp.  osôb,  
ktoré  realizujú postup verejného obstarávania 

 
Článok 36 

 
 Komisia pre verejné obstarávanie má najmenej troch členov, z ktorých je jeden  
úradník pre verejné obstarávanie alebo osoba  so získaným vzdelaním na právnickej fakulte, 
na štúdiách  druhého stupňa (diplomované akademické štúdium – master,  špecializované  
akademické štúdium, špecializované odborové štúdium), resp. na  základných štúdiách 
v trvaní najmenej štyroch rokov. 
 Rozhodnutím sa vymenúvajú aj zástupcovia členov komisie.  
 V postupoch  verejného  obstarávania statkov, služieb alebo prác, ktorých  
odhadovaná hodnota je väčšia než  trojnásobná  hodnota horného limitu verejného 
obstarávania  nízkej hodnoty, úradník  pre  verejné obstarávanie  musí byť člen  komisie.  
 Za člena komisie môže byť vymenovaný  úradník pre verejné obstarávanie aj 
v postupoch verejného obstarávania statkov, služieb alebo prác, ktorých  odhadovaná hodnota 
je nižšia než hodnota určená v odseku  3 tohto článku.  
 Členovia komisie  sa vymenúvajú z radov  zamestnancov.   

Za členov komisie sa vymenúvajú osoby, ktoré majú  zodpovedajúce odborné 
vzdelanie z oblasti, z ktorej je predmet verejného  obstarávania. 

Ak obstarávateľ nemá zamestnanú osobu, ktorá má zodpovedajúce odborné vzdelanie 
z oblasti, z ktorej je predmet verejného obstarávania, do komisie sa môže vymenovať osoba, 
ktorá  nie je  zamestnaná u obstarávateľa. 

Do komisie sa nemôžu  vymenovať osoby, ktoré môžu byť v kolízii záujmov 
ohľadom predmetu verejného obstarávania. 
 Po vynesení  rozhodnutia  členovia komisie  podpisujú vyhlášku, ktorou potvrdzujú, 
že v predmetnom obstarávaní nie sú v kolízii záujmov.  
 

Spôsob poskytovania odbornej  pomoci komisii, resp.  osobám,  
ktoré realizujú postup verejného obstarávania 

 
Článok 37 

 
Všetky oddelenia obecnej  správy  sú povinné v rámci svojej  príslušnosti poskytnúť 

odbornú pomoc komisii.                                   
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 V prípade potreby poskytnutia odbornej pomoci komisia sa písomne obracia  na 
príslušnú organizačnú jednotku.  
 Oddelenie, od ktorého je  požadovaná odborná pomoc  komisie, povinné je  písomne 
odpovedať na žiadosť komisie v lehote, ktorú určí komisia a v súlade s predpísaným lehotami 
pre  postupovanie. 

Ak oddelenie  neodpovie komisii alebo neodpovie v lehote, komisia  oboznamuje 
náčelníka, ktorý podnikne všetky potrebné opatrenia predvídané pozitívnymi predpismi pre  
neuctievanie pracovných záväzkov.   
 

Spôsob postupovania  v priebehu  vypracovania  súbehovej  dokumentácie 
 

Článok 38 
 

 Komisia pre  verejné  obstarávanie pripráva  súbehovú dokumentáciu na spôsob 
určený zákonom a podzákonnými  aktmi, ktoré upravujú oblasť  verejného obstarávania, 
takže poskytovatelia na základe nej môžu  pripraviť prijateľnú a zodpovedajúcu ponuku.  
 Súbehová dokumentácia musí obsahovať elementy predpísané  podzákonným aktom, 
ktorým sa upravujú záväzné elementy súbehovej dokumentácie v postupe verejného 
obstarávania.  
 Komisia je  povinná v súlade so zákonom, podzákonnými aktmi, uznesením o začatí 
postupu a rozhodnutím, ktorým je utvorená, realizovať všetky  úkony potrebné na realizáciu 
verejného obstarávania.  
 

Dodatočné informácie alebo vysvetlenie zmien a doplnkov  súbehovej dokumentácia 
 

Článok 39 
 

Dodatočné informácie alebo vysvetlenie a potrebné zmeny a doplnky súbehovej  
dokumentácie zhotovuje komisia pre  verejné obstarávanie.  

 
Zverejnenie  v postupe verejného obstarávania 

 
Článok 40 

 
 Zverejnenie oznamu o verejnom obstarávaní, súbehovej dokumentácie a iných aktov 
v postupe verejného  obstarávania koná  osoba pre  verejné  obstarávanie pre potreby komisie 
pre  verejné  obstarávanie v súlade so zákonom.  
 

Otváranie ponúk 
 

Článok 41 
 

Pri postupe  otvárania ponúk  sa uplatňujú predpisy, ktorými sa  upravuje verejné 
obstarávanie.  

Otváranie ponúk sa koná na mieste a v čase uvedenom  vo výzve na  podanie ponúk 
a v súbehovej dokumentácii.  

Otváranie ponúk sa  realizuje  hneď po uplynutí lehoty na podanie ponúk.  
Otváranie  ponúk je verejné a môže byť prítomná každá zainteresovaná osoba.  
Objednávateľ vypojí  verejnosť v postupe otvárania ponúk, ak je to potrebné kvôli 

ochrane údajov, ktoré predstavujú  podnikateľské tajomstvo v zmysle zákona, ktorý upravuje 
ochranu podnikateľského tajomstva alebo  predstavuje tajomstvo údajov v zmysle  zákona, 
ktorý upravuje tajomstvo údajov.  
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V postupe  otvárania ponúk môžu aktívne účinkovať iba  oprávnení predstavitelia  
poskytovateľa.  

Predstaviteľ poskytovateľa, ktorý účinkuje v postupe  otvárania ponúk má právo pri 
otváraní ponúk vykonať nahliadnutie do údajov  z ponuky, ktoré sa vzťahujú na  zápisnicu 
o otváraní ponúk.  

Pri  otváraní ponúk komisia  zhotovuje zápisnicu, ktorá obsahuje údaje určené 
zákonom.  

Zápisnicu o otváraní ponúk  podpisujú členovia komisie a predstavitelia  
poskytovateia, ktorý preberá  vyhotovenie zápisnice  a poskytovateľom, ktorí neúčinkovali 
v postupe  otvárania ponúk,  doručuje sa zápisnica  v priebehu troch dní odo dňa otvárania.  
 

Spôsob  konania vo fáze odborného  zhodnotenia ponúk 
 

Článok 42 
 

 Komisia pre verejné obstarávanie je povinná po otvorení ponúk odborne  zhodnotiť  
ponuky v súlade so zákonom  a o prehliadke a ocenení ponúk pre verejné  obstarávanie 
zhotoviť  správu o odbornom  zhodnotení ponúk. 
 Správa z odseku 1 tohto článku musí obsahovať  nasledujúce údaje: 

1) predmet verejného  obstarávania; 
2) odhadovanú hodnotu verejného  obstarávania úhrnne a osobitne  pre každú časť; 
3) základné údaje o poskytovateľoch; 
4) ponuky, ktoré boli odmietnuté a ponúknutú cenu tých ponúk; 
5) ak  ponuka bola odmietnutá v dôsledku  neobvykle nízkej ceny, dôkladné 

odôvodnenie – spôsob, na ktorý je  určená tá cena; 
6) spôsob uplatnenia metodológie  udelenia pondera; 
7) názov  poskytovateľa, ktorému sa  udeľuje  zmluva, ak  poskytovateľ  uviedol, že  

obstarávanie vykoná za pomoci  subvykonávateľa  a názov subvykonávateľa.  
Tlačivo  správy je súčasťou  týchto pravidiel.  
Ustanovenia tohto článku sa úmerne uplatňujú aj keď ide o  správu o odbornom 

zhodnotení prihlášok.  
 

Vynesenie  uznesenia v postupe 
 

Článok 43 
 

 V súlade so správou o odbornom zhodnotení ponúk, komisia pre verejné obstarávanie 
pripráva  návrh uznesenia o udelení zmluvy, návrh uznesenia o uzavretí rámcovej dohody, 
návrh uznesenia o obstavení postupu verejného obstarávania, resp.  návrhu uznesenia 
o uznaní kvalifikácie, ktorý musí byť odôvodnený a musí obsahovať najmä údaje zo správy 
o odbornom zhodnotení ponúk a poučenie o opravnom prostriedku. 
 Návrh uznesenia z odseku 1 tohto článku sa doručuje  predsedovi obce na podpísanie.  
 Podpísané uznesenie sa uverejňuje na portáli verejných obstarávaní a na internetovej 
stránke  objednávateľa v lehote troch dní odo dňa vynesenia.  
 

Spôsob postupovania počas uzavretia zmluvy 
 

Článok 44 
 

 Po uplynutí lehoty na podanie žiadosti o ochranu práv, ktorou sa popiera udelenie 
zmluvy, resp. uznesenie o uzavretí rámcovej dohody  a ak sa v lehote predvídanej zákonom  
nepodá žiadosť o ochranu práv alebo je žiadosť o ochranu práv zamietnutá,  osoba pre  
verejné obstarávanie zhotovuje  návrh  zmluvy, resp. rámcovej dohody, ktorá musí 
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zodpovedať modelu zo súbehovej dokumentácie a doručuje ju predsedovi, aby ju podpísal, 
a to v lehote nie dlhšej ako päť dní. 
 Zmluva sa  vypracuje  vo viacerých  vyhotoveniach, v závislosti od predmetov 
verejného obstarávania. 
 Po podpísaní zmluvy, osoba pre  verejné obstarávanie doručuje vyhotovenia zmluvy 
kvôli podpísaniu druhej zmluvnej strane.  
 Podpísané vyhotovenia zmluvy sa odovzdávajú vedúcemu oddelenia, ktorý je užívateľ 
súbehového verejného obstarávania, osobe pre kontrolu a oddeleniu pre financie a rozpočet.  

 
Postupovanie v prípade podania žiadosti na ochranu práv 

 
Článok 45 

 
 Komisia postupuje po prijatí žiadosti o ochranu práv v súlade so zákonom.  V prípade 
potreby  odbornej pomoci, komisia koná  v súlade s článkom 37 pravidiel.  
 
 

VII. OPRÁVNENIA A ZODPOVEDNOSTI V POSTUPE  
VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

 
Článok 46 

 
 Osoba pre verejné obstarávanie koordinuje prácu komisie pre verejné obstarávanie, 
poskytuje  odbornú pomoc komisii ohľadom realizácie postupu  a koná  iné aktivity 
v súvislosti s uskutočnením  postupu verejného obstarávania.  
 Za zákonnosť realizácie postupu verejného  obstarávania, zhotovenie návrhu 
a vynesenie uznesení,  rozhodnutí a iných aktov v postupe  verejného obstarávania sú 
zodpovední: predseda obce, vedúci oddelenia,  osoba pre verejné  obstarávanie a komisia pre  
verejné obstarávanie.  
 Akty v postupe verejného obstarávania zhotovuje osoba pre verejné  obstarávanie 
a komisia pre  verejné  obstarávanie zhotovuje  súbehovú dokumentáciu, zápisnicu o otváraní 
ponúk a správu o odbornom  zhodnotení ponúk.  
 Nositeľ plánovania a podávateľ žiadosti o verejné obstarávanie určuje vytvorenie 
verejného  obstarávania podľa oddielov. 
 Dodatočné podmienky  na účasť v postupe  verejného obstarávania určuje komisia pre 
verejné obstarávanie.  
 Technické špecifikácie  predmetov  verejného obstarávania určuje vedúci oddelenia, 
ktorý je  užívateľ súbehového verejného obstarávania, znáša zodpovednosť a je povinný 
podpísať každú stranu technických špecifikácií a potom ju doručiť na schválenie. 
 Technické špecifikácie ako  záväzná časť súbehovej dokumentácie, musia byť určené 
na spôsob, ktorý umožní uspokojenie skutočných  potrieb objednávateľa a zároveň umožňuje 
širšiemu kruhu poskytovateľov  podanie  zodpovedajúce ponuky.  

Komisia môže vykonať zmeny technických  špecifikácií s predbežným obstaraním 
súhlasu podávateľa žiadosti.  

Kritériá na udelenie zmluvy a elementy kritérií, metodológia pre udelenie ponderu pre 
každý element  kritéria, spôsob opísania a hodnotenia elementov kritéria v súbehovej  
dokumentácii, určuje komisia, prihliadajúc na druh,  technickú zložitosť, trvanie, hodnotu  
verejného obstarávania a pod.  

Určenie porovnateľnosti ponúknutej sumy s trhovou cenou koná  podávateľ žiadosti 
pre začatie postupu verejného obstarávania a komisia.  

Model  zmluvy zhotovuje komisia a ak si model zmluvy, ktorý komisia  pripráva ako 
súčasť súbehovej dokumentácie, vyžaduje osobitné odborné vedomosti, komisia  môže žiadať 
odbornú pomoc organizačných jednotiek.  
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V postupe ochrany práv koná komisia  pre obstarávanie, ktorá môže  žiadať odbornú 
pomoc  osôb právnického alebo iného odboru, ak je to potrebné.  Ak je  žiadosť o ochranu 
práv  náležitá, včasná a vyjadrená zo strany oprávnenej osoby, komisia  pre verejné 
obstarávanie je povinná na základe  faktického stavu, v mene a na účet  objednávateľa 
rozhodnúť podľa podanej žiadosti tak, že s prijatou žiadosťou o ochranu práv podniká  úkony 
na spôsob v lehotách v súlade s postupom, ktorý je predpísaný zákonom.  

Za postupovanie v lehotách na uzavretie zmlúv sú zodpovední  predseda obce,  vedúci 
oddelení a osoba pre verejné obstarávanie.  

Zozbieranie údajov, zhotovenie a doručenie správ o verejnom  obstarávaní Správe pre  
verejné obstarávanie a Štátnej audítorskej inštitúcii koná osoba pre verejné obstarávanie.  
Služba obstarávania doručenie správ koná  po podpísaní zo strany oprávnenej osoby.  

 
 

VIII.   SPÔSOB  ZABEZPEČOVANIA  KONKURENCIE  
 

Článok 47 
 

 Konkurencia  vo všetkých  postupoch  verejného obstarávania sa zabezpečuje v súlade 
so zákonom,  so záväzkom  uplatnenia  zásady  transparentnosti postupu verejného 
obstarávania.  
 V postupe verejného  obstarávania je nevyhnutné určiť podmienky účasti v postupe, 
technické špecifikácie a kritériá pre udelenie zmlúv na spôsob, ktorý zabezpečuje účasť čím 
väčšieho  počtu poskytovateľov a podávateľov prihlášok a ktorý nespôsobuje diskrimináciu 
medzi  poskytovateľmi.  
 S cieľom zabezpečenia  konkurencie, v postupe  verejného obstarávania nízkej 
hodnoty pozvanie sa môže zaslať na adresy najmenej troch osôb, ktoré sú podľa zistenia 
objednávateľa schopné vykonať  obstarávanie a kedykoľvek je to možné aj na adresy 
väčšieho počtu osôb. 
 V rokovacom postupe bez zverejnenia výzvy na podanie ponúk, výzva sa zasiela, 
vždy ak je to možné, na adresy najmenej troch osôb, ktoré  sú podľa  zistenia obstarávateľa 
schopné vykonať  obstarávanie a kedykoľvek je to možné aj na adresy väčšieho počtu osôb. 
 V prípade obstarávania, pri ktorom sa zákon neuplatňuje,  výzva sa zasiela vždy, ak je 
to možné, na adresy najmenej troch osôb, ktoré  sú podľa  zistenia obstarávateľa schopné 
vykonať  obstarávanie a kedykoľvek je to možné aj na adresy väčšieho počtu osôb. 
 K zisteniu kto sú  potenciálni poskytovatelia, ktorí môžu realizovať predmet 
verejného obstarávania,  sa prichádza  prieskumom  trhu na spôsob, ktorý je  určený v časti 
plánovania obstarávania.  
 
 

IX.  SPÔSOB  POSTUPOVANIA  S CIEĽOM  OCHRANY ÚDAJOV  
A URČENIE DÔVERNOSTI 

 
Článok 34 

 
Osoba pre verejné obstarávanie, členovia komisie, ako i všetci zamestnanci, ktorí 

mohli nahliadnuť do údajov o poskytovateľoch, obsahov v ponuke, ktoré  poskytovateľ  
v súlade so zákonom vyznačil ako dôverné,  sú povinné chrániť  ich ako dôverné a odmietnuť 
poskytnutie  informácie,  ktorá by  znamenala  porušenie  dôvernosti údajov daných 
v ponuke.   

Za dôverné sa nepovažujú dôkazy o splnení záväzných podmienok, cena a iné údaje 
z ponuky, ktoré sú významné pre  uplatnenie  kritéria a rebríček ponúk.  
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 Ponuky a všetka dokumentácia z postupu obstarávania sa uchovávajú  u osoby pre 
verejné obstarávanie, ktorá je povinná podniknúť všetky opatrenia s cieľom ochrany údajov 
v súlade so zákonom.  
 Všetkým osobám, ktoré účinkujú v uskutočnení postupu  verejného obstarávania, 
resp.  v príprave  súbehovej dokumentácie pre verejné obstarávania alebo  jednotlivých jeho 
častí, zakázané je tretím osobám poskytovať hocijaké  neúradné údaje ohľadom verejného 
obstarávania.  
 Objednávateľ  je povinný chrániť ako dôverné všetky údaje o poskytovateľoch 
obsiahnuté v ponuke, ktoré ako také, v súlade so zákonom, poskytovateľ vyznačil v ponuke, 
odmietnuť poskytnutie informácie, ktorá by znamenala porušenie  dôvernosti údajov daných 
v ponuke a chrániť ako podnikateľské tajomstvo mená zainteresovaných osôb, 
poskytovateľov prihlášok a údaje o podaných ponukách, resp.  prihláškach, do otvorenia 
ponúk, resp.  prihlášok.  
 

Určenie  dôvernosti 
 

Článok 49 
 

 V súbehovej dokumentácii sa môže žiadať  ochrana  dôverných  údajov, ktoré sa  
poskytovateľom  dajú k dispozícii, vrátane aj ich výrobcov. 
 Preberanie súbehovej dokumentácie sa môže podmieniť podpísaním vyhlášky alebo  
dohody o chránení dôverných údajov, ak  tie údaje predstavujú podnikateľské tajomstvo 
v zmysle zákona, ktorým sa upravuje ochrana podnikateľského tajomstva alebo predstavujú 
tajomstvo údajov v zmysle zákona, ktorým sa upravuje tajnosť údajov.  
 Za určenie  dôvernosti  údajov je zodpovedný náčelník obecnej správy.  
 Osoba pre verejné obstarávanie za každú  konkrétnu objednávku  pri doručení členom 
komisie rozhodnutia o vymenovaní komisie, doručuje aj informáciu o dôverných údajoch.  
 Komisia je povinná postupovať s dôvernými údajmi v súlade so zákonom.  
 
 
X.  SPÔSOB  EVIDOVANIA  VŠETKÝCH  ÚKONOV A AKTOV, USCHOVÁVANIE 
DOKUMENTÁCIE V SÚVISLOSTI S VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM A VEDENIE  

EVIDENCIE UZAVRETÝCH ZMLÚV A OBSTARÁVATEĽOV 
 

Článok 50 
 

 Objednávateľ je povinný  evidovať všetky úkony a akty  v priebehu  plánovania, 
uskutočnenia postupu a realizácie verejného obstarávania, uschovávať  všetku dokumentáciu  
spätú s verejným obstarávaním v súlade s predpismi, ktoré  upravujú oblasť  dokumentárneho  
materiálu a archívu, najmenej desať rokov  od uplynutia  zmluvnej lehoty na  realizáciu 
jednotlivej zmluvy o verejnom obstarávaní, resp. päť rokov od  vynesenia uznesenia 
o obstavení  postupu a viesť evidenciu všetkých uzavretých zmlúv o verejnom obstarávaní  
a evidenciu  obstarávateľov.  
 Osoba pre verejné obstarávanie je povinná zozbierať a evidovať údaje  o postupoch 
verejného obstarávania a uzavretých  zmluvách o verejných obstarávaniach, tiež Správe  pre 
verejné obstarávanie doručiť trojmesačnú správu elektronicky najneskoršie do desiateho 
v mesiaci, ktorý nasleduje po  uplynutí troch mesiacov, v súlade so zákonom.  
 Trojmesačnú správu z odseku 1 tohto článku podpisuje  náčelník alebo  osoba,  ktorú 
on oprávni. 
 Po realizácii zmluvy o verejnom obstarávaní alebo konečnosti uznesenia o obstavení 
postupu, celková dokumentácia sa uschováva v službe pre verejné obstarávanie.  
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 Osoba pre  verejné obstarávanie vedie evidenciu všetkých uzavretých zmlúv 
o verejných obstarávaniach a evidenciu  obstarávateľa, v písanej a/alebo elektronickej forme.  
 

 
XI. OBSTARÁVANIA, PRI KTORÝCH SA ZÁKON  NEUPLATŇUJE 

 
Článok 51 

 
 Pri obstarávaní rovnakých statkov, služieb alebo prác, ktorých je celková odhadovaná 
hodnota na ročnej úrovni nižšia ako 500.000 dinárov, obecná správa nie je povinná uplatniť  
ustanovenia zákona, ktorým sa upravuje matéria verejného obstarávania.  
 S cieľom zabezpečenia konkurencie za sumu  verejného obstarávania vyššiu  než 
200.000,00 dinárov objednávateľ je povinný zaslať výzvu na ponuku vždy, ak je to možné,  
na adresy najmenej troch osôb, ktoré vykonávajú činnosť, ktorá je predmet  verejného 
obstarávania a ktoré sú podľa zistenia objednávateľa spôsobilé realizovať   obstarávanie.  
 Predseda obce môže  namiesto uzavretia zmluvy o obstarávaní najvýhodnejšiemu  
poskytovateľovi vydať objednávkový formulár.  

 
 

XII. KONTROLA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
 

Článok 52 
 

 Kontrolu verejného obstarávania a obstarávania, pri ktorom sa  neuplatňuje zákon, 
koná interný audítor.  
 Kontrolu verejných obstarávaní môžu konať vedúci oddelenia pre financie 
a zamestnanci, ktorí majú odborné vedomosti z oblasti predmetného  obstarávania a z oblasti 
hospodárenia  objednávateľa (právnický, ekonomický, stavebný, elektro odbor, informačné 
technológia a iné). 

Interný  audítor samostatne a nezávisle vykonáva  kontrolu plánovania a realizácie  
verejného obstarávania a vo vykonávaní svojich prác koná zodpovedne, objektívne, odborne,  
uctievajúc  princípy  dôvernosti údajov.  

 
Článok 53 

 
 Kontrola verejných obstarávaní zahŕňa kontrolu opatrení, úkonov a aktov 
objednávateľa v postupe plánovania, uskutočnenia postupu a realizácie zmluvy o verejnom 
obstarávaní a najmä vhodnosť plánovania konkrétneho  verejného  obstarávania z hľadiska 
potrieb a činnosti  objednávateľa, kritérií pre  zhotovenie technickej špecifikácie, spôsob 
skúmania trhu,  oprávnenie  kritérií na udelenie zmlúv, realizácie zmlúv, kvality  dodaného 
tovaru a poskytnutých služieb, resp.  vykonaných prác, stav zásob  a spôsob používania 
statkov a služieb. 
 

Článok 54 
 

 Kontrola verejných obstarávaní (ďalej: kontrola) sa realizuje v súlade s vyneseným 
ročným plánom práce, ktorý  povoľuje  predseda obce. 

 
Článok 55 

 
 V priebehu konania kontroly verejného obstarávania organizačné jednotky sú povinné 
doručiť organizačnej jednotke, poverenej kontrolou verejného obstarávania, požadované 
informácie a dokumenty, ktoré sú v ich vlastníctve alebo pod ich kontrolou, v reálnej lehote, 
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ktorú určí organizačná jednotka poverená kontrolou verejného obstarávania a ktorá umožní 
organizačnej jednotke pripraviť a doručiť požadovanú dokumentáciu alebo informácie. 
 Komunikácia v priebehu konania kontroly sa koná písomne.  

 
 

XIII.  SPÔSOB  SLEDOVANIA  REALIZÁCIE ZMLUVY O VEREJNOM 
OBSTARÁVANÍ 

 
Pravidlá doručenia zmlúv a potrebnej dokumentácie  

v rámci objednávateľa 
 

Článok 56 
 
 Osoba pre verejné  obstarávanie bezodkladne po uzavretí zmluvy o verejnom 
obstarávaní, zmluvu doručuje:  

- oddeleniu  obecnej správy, ktoré účinkovalo v navrhovaní konkrétneho  obstarávania 
a ktoré bude sledovať realizáciu zmluvy; 

- oddeleniu pre financie a rozpočet, do pôsobnosti ktorého patria  úkony účtovníctva 
a financií; 

-  iným oddeleniam, ktoré môžu byť zapojené do sledovania realizácie zmluvy, ktoré sú 
užívatelia statkov, poskytnutých služieb alebo  vykonaných prác alebo na ktorých 
aktivity bude vplývať  realizácia zmluvy.  

 
Pravidlá komunikácie s inou zmluvnou stranou  

v súvislosti s realizáciou zmluvy 
 

Článok 57 
 

 Komunikácia s inou zmluvnou stranou v súvislosti s realizáciou zmluvy o verejnom 
obstarávaní  prebieha výlučne písomne, resp. prostredníctvom  pošty, elektronicky alebo 
faxom. 
 Komunikácia s inou zmluvnou stranou v súvislosti s realizáciou zmluvy o verejnom  
obstarávaní môže konať iba osoba oprávnená zo strany predsedu obce.  
 

Určenie osôb za sledovanie  realizácie zmluvy o verejnom obstarávaní 
 

Článok 58 
 

 Predseda  obce  na návrh  vedúceho oddelenia, ktoré účinkovalo  v navrhovaní 
konkrétneho  verejného obstarávania, určuje osobu, ktorá bude konať kvantitatívne 
a kvalitatívne prijatie statkov, služieb alebo prác, resp.  ktorá bude konať iné potrebné úkony 
v súvislosti so sledovaním  realizácie zmluvy o verejnom obstarávaní.  
 Prijatie statkov, služieb a prác  sa môže konať aj komisionálne.  
 Komisiu rozhodnutím  vymenúva predseda z odseku 1 tohto článku. 
 

Kritériá, pravidlá a spôsob previerky  kvantity a kvality dodaných statkov, 
poskytnutých služieb alebo vykonaných prác 

 
Článok 59 

 
 Osoba,  ktorá je určená  konať  kvantitatívne a kvalitatívne prijatie statkov, služieb 
alebo prác,  preveruje:  
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- či  množstvo  dodaných statkov, poskytnutých služieb alebo vykonaných prác 
zodpovedá  zmluvne dohodnutému; 

- či druh a kvalita  dodaných statkov, poskytnutých služieb alebo vykonaných prác 
zodpovedá zmluvne dohodnutému, resp. či je všetko v súlade s požadovanými 
technickými špecifikáciami a ponukou.  

 
Pravidlá podpísania dokumentov o vykonanom prijatí statkov, 

 služieb alebo prác 
 

Článok 60 
 

Osoba,  ktorá je určená  konať  kvantitatívne a kvalitatívne prijatie statkov, služieb 
alebo prác,  zhotovuje: 

- zápisnicu o kvantitatívnom a kvalitatívnom prijatí statkov, služieb alebo prác,  čim sa  
potvrdzuje prijatie určitého  množstva  žiadaného druhu a kvality statkov, služieb 
alebo prác,   tiež prijatie nevyhnutnej dokumentácie (zmluva, dodací list, začiatočný 
účet a pod.), všetko podľa zmluvne dohodnutého.  
Pri obstarávaní statkov, pri ktorých je  dohodnutá sukcesívna dodávka, osoba, ktorá je 

určená  konať  kvantitatívne a kvalitatívne prijatie, svojím podpisom na dodacom liste  
potvrdzuje, že  dodané statky vo všetkom zodpovedajú  zmluvne dohodnutému. 

Zápisnicu podpisujú zamestnanec z odseku 1 tohto článku a oprávnený predstaviteľ 
druhej zmluvnej strany a vypracúva sa v dvoch  rovnakých vyhotoveniach, z ktorých si po 
jedno vyhotovenia ponecháva každá zmluvná strana.   

 
Pravidlá postupovania v prípade  reklamácie  

vzťahujúcej sa na realizáciu zmluvy 
 

Článok 61 
 

 V prípade, že osoba, ktorá je vymenovaná konať úkony v súvislosti so sledovaním  
zmluvy o verejnom obstarávaní zistí, že   množstvo a kvalita dodávky nezodpovedá zmluvne 
dohodnutému, ona nevypracuje zápisnicu o kvantitatívnom prijatí a zápisnicu o kvalitatívnom 
prijatí, lež spíše  a podpíše zápisnicu o reklamácii, v ktorej uvádza, v čom sa dodávka 
nezhoduje si zmluvne dohodnutým.  
 Osoba pre verejné obstarávanie zápisnicu o reklamácii doručuje druhej zmluvnej   
a ďalej koná  ohľadom reklamácie v súvislosti s realizáciou zmluvy.  
 Postupovanie podľa  reklamácie sa upravuje zmluvou o verejnom obstarávaní, 
zákonom, ktorým sa regulujú  obligačné vzťahy a inými  predpismi, ktoré upravujú tú oblasť. 
 

Pravidlá prijatia a overenia účtov a iných  platobných dokladov 
 

Článok 62 
 

Účty a iné  dokumenty pre  sledovanie sa prijímajú v súlade s normatívnymi aktmi  
a v ten istý deň sa  doručujú zamestnancovi, ktorý koná  úkony z oblasti financií, vyjmúc tých 
účtov, ktoré sú zaslané na oddelenie, ktoré navrhlo konkrétne verejné obstarávanie a  ktoré  
účinkuje v sledovaní  realizácie zmluvy o verejnom obstarávaní, keď sa tie účty prijímajú na 
spôsob určený  v odseku 5  tohto článku.  
 Po prijatí  účtu za dodaný tovar, poskytnuté  služby alebo  vykonané práce 
zamestnanec, ktorý  koná úkony  z oblasti financií, kontroluje jestvovanie záväzných údajov 
na účte, ktoré  sú stanovené zákonom, kým pri dovoze statkov aj kompletnosť dokumentácie 
o vykonanom dovoze, tiež zmluvné lehoty a podmienky platby.  
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 Ak účet neobsahuje všetky údaje predpísané zákonom alebo ak  dokumentácia 
o vykonanom dovoze nie je úplná, zamestnanec, ktorý koná úkony  z oblasti  financií,  vracia 
účet vystavovateľovi účtu.  
 Po opísanej kontrole účet sa bezodkladne doručuje oddeleniu, ktoré nevrhlo  verejné 
obstarávanie a ktoré účinkovalo  v sledovaní realizácie zmluvy o verejnom obstarávaní, kvôli 
kontrole údajov, ktoré sa vzťahujú na druh, množstvo, kvalitu a  ceny statkov, služby alebo 
práce. Po kontrole týchto údajov, na účet sa podpisujú zamestnanec, ktorý v súlade s písaným 
príkazom vykonal  kvantitatívne a kvalitatívne prijatie statkov, služieb alebo prác  a vedúci 
oddelenia, čím potvrdzujú  presnosť  tých údajov.  Tento účet sa  potom  odovzdáva 
zamestnancovi, ktorý koná úkony z oblasti financií.  
 Keď sa účet príjme v oddelení, ktoré navrhlo konkrétne verejné obstarávania a ktoré 
účinkuje v sledovaní  realizácie zmluvy o verejnom obstarávaní – kontrola a podpísanie tohto 
účtu sa koná ihneď, na opísaný spôsob a doručuje sa zamestnancovi, ktorý koná úkony 
financií a ktorí  dodatočne koná kontrolu z odseku 2 tohto článku. 
 V prípade, že sa  kontrolou z odseku 4 tohto článku  zistí nesprávnosť  účtu, tento sa 
poprie so spísaním úradného záznamu, v ktorom sa  uvedú dôvody toho popretia a podpisuje 
ho  vedúci oddelenia, ktorý navrhol konkrétne verejné obstarávanie.  Tento záznam sa 
doručuje zamestnancovi, ktorý koná  úkony financií, s cieľom reklamácie  vystavovateľovi 
toho účtu.  
 Po vykonanej kontrole a kompletizovaní  sprievodnej  dokumentácie pre  platbu, 
zamestnanec, ktorý koná  úkony z oblasti financií,  účet spracuje a doručuje na platbu 
oddeleniu pre financie a rozpočet, do pôsobnosti ktorého patria úkony účtovníctva a financií.  
 

 
Pravidlá  postupovania pri realizácii dohodnutých prostriedkov 

finančného zabezpečenia a dohodnutých penále 
 

Článok 63 
 

 V prípade, keď zistí dôvody na realizáciu dohodnutých prostriedkov finančného 
zabezpečenia alebo dohodnutých penále, oddelenie, ktoré  navrhlo konkrétne verejné  
obstarávanie a ktoré účinkovalo v sledovaní realizácie zmluvy o verejnom obstarávaní, o tom 
bezodkladne oboznamuje osobu pre verejné obstarávanie, s priložením  potrebných 
odôvodnení a dôkazov.  
 Osoba pre verejné obstarávanie v spolupráci s osobami právnického odboru preveruje 
splnenie podmienok  na realizáciu dohodnutých zmluvných prostriedkov finančného  
zabezpečenia a penále a ak sú na to splnené podmienky, oboznamuje oddelenie pre financie 
a rozpočet, do pôsobnosti ktorého patria úkony účtovníctva a financií, aby sa  vykonala  
realizácia dohodnutých prostriedkov finančného zabezpečenia, resp. aby sa  zaplatili penále 
v súlade s platným predpismi.  

 
Pravidlá poskytnutia statkov k dispozícii užívateľom v rámci objednávateľa 

 
Článok 64 

 
 Statky sú konečným užívateľom k dispozícii na základe  dokumentu -  požadovania.  
 Statky sa dávajú na používanie na základe  osobného zadlženia zamestnanca 
prostriedkami, ktoré iba on používa.  
 Statky, ktoré sú udelené na používanie oddeleniu ako organizačnej jednotky pre  
vykonávanie  úkonov z jej pôsobnosti a nie sú výhodné pre osobné zadlženie, evidujú sa 
podľa príslušnosti k organizačnej jednotke, na základe  zodpovednosti vedúceho oddelenia. 
 



  Strana 114 z 116        29. marca 2019        ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČ SKY  PETROVEC        Č íslo   3   

 
Pravidlá postupovania v súvislosti so zmenou zmluvy 

 
Článok 65 

 
 Vedúci oddelenia, ktorý sleduje  vykonávanie konkrétnej zmluvy o verejnom 
obstarávaní, v prípade, že jestvuje  potreba zmeny zmluvy o verejnom obstarávaní, o tom  
informuje osobu pre verejné obstarávanie.  
 Ak druhá zmluvná strana žiada zmenu zmluvy o verejnom obstarávaní oddelenie 
alebo osoba,  ktorá sleduje  realizáciu konkrétnej zmluvy o verejnom obstarávaní túto žiadosť 
spolu so svojou  mienkou o potrebe a opodstatnenosti požadovaných zmien, doručuje osobe 
pre  verejné  obstarávanie.  
 Osoba pre  verejné obstarávanie najprv   zisťuje, či sú splnené zákonom predpísané 
podmienky na zmenu zmluvy o verejnom obstarávaní. 
 Ak sú splnené zákonom predpísané podmienky na  zmenu  zmluvy o verejnom 
obstarávaní, osoba pre verejné obstarávanie vypracúva návrh uznesenia o zmene zmluvy 
a návrh  dodatku k zmluve, ktoré dáva podpísať predsedovi obce.  
 Osoba pre  verejné obstarávanie v lehote  troch dní odo dňa vynesenia uznesenie 
uverejňuje na portáli verejných obstarávaní a  doručuje správu Správe  pre verejné  
obstarávania a Štátnej  audítorskej inštitúcii. 
 

Postupovanie v prípade potreby po odstránení chýb v záručnej lehote 
 

Článok 66 
 
 Oddelenie, ktoré sleduje  realizáciu konkrétnej  zmluvy o verejnom obstarávaní, 
v prípade potreby odstránenia chýb v záručnej lehote, o tom informuje druhú zmluvnú stranu. 
 Ak  druhá  zmluvná  strana  neodstráni chybu v záručnej lehote v súlade so zmluvou, 
oddelenie, ktoré sleduje  vykonávanie konkrétnej zmluvy o verejnom  obstarávaní o tom 
informuje osobu pre verejné obstarávanie.  
 Osoba pre verejné obstarávanie  zisťuje  či sú  splnené podmienky realizácie 
dohodnutého prostriedku finančného zabezpečenia na odstránenie chýb v záručnej lehote a ak 
sú pre to splnené podmienky, oboznamuje organizačnú jednotku, v pôsobnosti ktorej sú 
úkony účtovníctva a financií,  ktoré realizuje  prostriedok  zabezpečenia na odstránenie chýb 
v záručnej lehote.  
 

Pravidlá pri písaní správy (analýzy) o realizácii zmluvy 
 

Článok 67 
 

 Oddelenie, ktoré sleduje realizáciu konkrétnej zmluvy o verejnom obstarávaní, 
zhotovuje správu o realizácii zmluvy, ktorá obsahuje: 

- opis priebehu realizácie zmluvy; 
- celkovú realizovanú hodnotu zmluvy; 
- zistené problémy počas realizácie zmluvy; 
- eventuálne návrhy na zlepšenie. 

Správa o všetkých  zmluvách, ktoré sú realizované v priebehu kvartálu, oddelenie 
z odseku 1 tohto článku doručuje osobe pre verejné obstarávanie najneskoršie do 5. 
v mesiaci, ktorý nasleduje po uplynutí toho kvartálu. 
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XIV. ZDOKONAĽOVANIE ZAMESTNANCOV, KTORÍ VYKONÁVAJÚ  

ÚKONY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
 

Článok 68 
 

 Objednávateľ umožní kontinuálne zdokonaľovanie  zamestnancov, ktorí vykonávajú 
úkony verejného obstarávania. 
 

XV.  ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA 
 

Článok 69 
 

 Tieto pravidlá  nadobúdajú  platnosť ôsmym dňom  po vynesení a uverejnia sa 
v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 Nadobudnutím platnosti týchto pravidiel strácajú platnosť  Pravidiel o bližšej úprave 
postupu verejného obstarávania v Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník 
obce Báčsky Petrovec, číslo 8 z 30. novembra 2018). 
 
 

Republika  Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ SPRÁVA  
N á č e l n í č k a  

 
Číslo:  016-2/52-2019               
Dňa: 22. marca 2019                    NÁČELNÍČKA 
Báčsky Petrovec                           OBECNEJ SPRÁVY 

           Jaroslava Čáni Jević, dipl.práv, v.r.   
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