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  42. 

 Podľa článku 32 bod 6  Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník RS, č.  
129/2007, 83/2004 – iný zákon, 101/2016 – iný zákon a 47/2018) a článku 32 bod 7 Štatútu 
Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 3/2019), Zhromaždenie 
obce Báčsky Petrovec na svojom XXVII. zasadnutí,  ktoré sa konalo 21.05.2019, vynieslo 
 

U Z N  E  S E  N  I E 
 

 O POKOJNOM  RIEŠENÍ  SPOROV O ÚHRADU 
NEMETARIÁLNEJ  A MATERIÁLNEJ  ŠKODY  POKONÁVKOU 

 
 

Článok 1 
 

 Týmto  uznesením sa určuje  potreba a bližšie upravuje spôsob pokojného  riešenia 
sporov Obce Báčsky Petrovec ohľadom  žiadosti občanov o úhradu  nemateriálnej  škody  
spôsobenej následkom  nápadu a uhryznutia opustených zvierat a ohľadom žiadosti občanov 
o úhradu škody vzniknutej v dôsledku objektívnej zodpovednosti obce vo vykonávaní 
komunálnej činnosti. 

Článok 2 
 
 Pokiaľ ide o žiadosti občanov o úhradu  nemateriálnej  škody  spôsobenej následkom  
nápadu a uhryznutia opustených zvierat môže sa uzavrieť dohoda  o mimosúdnej pokonávke 
do sumy 100.000,00 dinárov.  
 Pokiaľ ide o žiadosti občanov o úhradu škody vzniknutej v dôsledku objektívnej 
zodpovednosti obce vo vykonávaní komunálnej činnosti môže sa uzavrieť  dohoda 
o mimosúdnej pokonávke do sumy 100.000,00 dinárov.  
 

Článok 3 
 

 Obecná rada Obce Báčsky Petrovec vynesie  pravidlá, ktorými sa bližšie upraví 
spôsob a postup  riešenia ohľadom  žiadosti občanov o úhradu   nemateriálnej škody 
spôsobenej následkom  nápadu a uhryznutia opustených zvierat a ohľadom žiadosti občanov 
o úhradu škody vzniknutej v dôsledku objektívnej zodpovednosti obce vo vykonávaní 
komunálnej činnosti. 

Článok 4 
 

 Toto  uznesenie nadobúda platnosť ôsmym dňoch po uverejnení v Úradnom vestníku 
obce Báčsky Petrovec.  
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 

OPŠTINA BÁČSKY PETROVEC 
ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 
Číslo:  011-29/2019-02 
Dňa: 21.05.2019               P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec         ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                        Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  43. 
  
 Podľa článku  59 Zákona o verejných podnikoch  (Úradný vestník RS, č. 15/2016), 
článku 31 Uznesenia o založení  Verejného podniku pre  komunálne a bytové práce Progres, 
Báčsky Petrovec  - prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 12/2013, 
14/2016 a 6/2017) a článku 32 bod 19 Štatútu  Obce  Báčsky Petrovec – (Úradný vestník 
Obce Báčsky Petrovec, č. 3/2019), Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec na svojom  XXVII. 
zasadnutí, ktoré  sa  konalo dňa  21. 05. 2019,  v y n i e s l o  
 
 

R  O Z  H  O D  N  U T  I  E  
 

O POSKYTNUTÍ  SÚHLASU K ZMENÁM  PROGRAMU  HOSPODÁRENIA  
VKP  PROGRES, BÁČSKY PETROVEC NA ROK 2019 
S TROJROČNÝM  PROGRAMOM HOSPODÁRENIA  

NA OBDOBIE ROKOV 2019-2021 
 
 

I. 
 
 P o s k y t u j e  s a   s ú h l a s   k menám Programu hospodárenia  VKP Progres, 
Báčsky Petrovec na rok 2019  a k trojročnému  Programu hospodárenia na obdobie rokov 
2019-2021,  ktorý schválila  Dozorná rada tohto VKP  na zasadnutí, ktoré sa konalo  dňa 
04.04.2019. 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna  pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 
 
Číslo:  011-30/2019-02 
Dňa:  21.05.2019 
Báčsky Petrovec 
                P R E D S E D A 
                   ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                     Dr. Jan Šuľan, v.r. 
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44.  

 
  Podľa článkov 34  bod 19 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č. 3/2019) Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na   svojom  XXVII.  
zasadnutí,  ktoré  sa konalo 21.05.2019,   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  PRÁCE  ZDRAVOTNÍCKEJ  USTANOVIZNE  
DOM  ZDRAVIA BÁČSKY PETROVEC, 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  a programu práce  Zdravotníckej 
ustanovizne Dom zdravia  Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec   na   rok 2019, ktoré schválila 
Správna rada Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia  Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec na 
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  08.02.2019. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo: 011-31/2019-02 
Dňa: 21.05.2019 
Báčsky Petrovec 
                 P R E D S E D A 
                                                     ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                      Dr.  Ján Šuľan, v.r. 
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   45. 

Podľa článku  34  bod 19  Štatútu  Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce  
Báčsky Petrovec, č. 3/2019)  Zhromaždenie obce  Báčsky  Petrovec   na   svojom  XXVII.  
zasadnutí,  ktoré  sa konalo 21.05.2019,   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  

MIESTNEHO SPOLOČENSTVA 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  Miestneho spoločenstva Báčsky 
Petrovec na rok 2019, ktorý schválila  Rada Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec na 
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 01.03.2019. 
 
 

II. 
 

 
 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-32/2019-02 
Dňa:  21.05.2019 
Báčsky Petrovec 
                P R E D S E D A 
                   ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                      Dr. Jan Šuľan, v.r. 
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   46.  
 
Podľa článku  32  bod 19  Štatútu  Obce Báčsky Petrovec  (Úradný vestník Obce  

Báčsky Petrovec, č. 3/2019)  Zhromaždenie obce  Báčsky  Petrovec   na   svojom  XXVII.  
zasadnutí,  ktoré  sa konalo 21.05.2019,   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 

 MIESTNEHO SPOLOČENSTVA KULPÍN 
NA ROK 2019 

 
 
 

I. 
 
 
   P o s k y t u j e   s a   s ú h l a s   k  Plánu práce  Miestneho spoločenstva Kulpín na 
rok 2019, ktorý schválila  Rada Miestneho spoločenstva Kulpín na zasadnutí, ktoré sa konalo 
dňa 25.03.2019. 
 
 

II. 
 

 
 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-33/2019-02 
Dňa:  21. 05. 2019 
Báčsky Petrovec 
                P R E D S E D A 
                   ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                   Dr.  Jan Šuľan, v.r. 
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   47. 

 
Podľa článku  32  bod 19  Štatútu  Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce  

Báčsky Petrovec, č. 3/2019)  Zhromaždenie obce  Báčsky  Petrovec   na   svojom  XXVII.  
zasadnutí,  ktoré  sa konalo 21.05.2019,   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 

 MIESTNEHO SPOLOČENSTVA HLOŽANY 
NA ROK 2019 

 
 
 

I. 
 
 
   P o s k y t u j e   s a   s ú h l a s   k  Plánu práce  Miestneho spoločenstva Hložany 
na rok 2019, ktorý schválila  Rada Miestneho spoločenstva Hložany na zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 13.03.2019. 
 
 

II. 
 

 
 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-34/2019-02 
Dňa:  21.05.2019 
Báčsky Petrovec 
                P R E D S E D A 
                   ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                   Dr.  Jan Šuľan, v.r. 
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   48. 

 
Podľa článku  32  bod 19  Štatútu  Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce  

Báčsky Petrovec, č. 3/2019)  Zhromaždenie obce  Báčsky  Petrovec   na   svojom  XXVII.  
zasadnutí,  ktoré  sa  konalo 21.05.2019,   v y n i e s l o  

 
 

R  O Z  H  O D  N U T  I E 
 

O POSKYTNUTÍ  SÚHLASU   
K  PROGRAMU PRÁCE 

 MIESTNEHO SPOLOČENSTVA MAGLIĆ 
NA ROK 2019 

 
 
 

I. 
 
 
   P o s k y t u j e   s a   s ú h l a s   k  Programu práce  Miestneho spoločenstva Maglić 
na rok 2019, ktorý schválila  Rada Miestneho spoločenstva Maglić na zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 11.02.2019. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-35/2019-02 
Dňa:  21.05.2019 
Báčsky Petrovec 
                P R E D S E D A 
                   ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                   Dr.  Jan Šuľan, v.r. 
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  49. 

 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 82. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 13.05.2019,  
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  150.000,00 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  apríl, máj a jún 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: 016-4/96-2019 
Dátum: 13. 05. 2019 
Báčsky Petrovec       

PREDSEDA OBECNEJ RADY 
                                            Srđan Simić,  v.r. 
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   50.  
  
 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 82. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 13.05.2019,  
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  450.000,00 dinárov 
na zvýšenie pozície  43 v oddiele  5,  kapitola 00 – OBECNÁ SPRÁVA,   program 15 – 
Všeobecné služby lokálnej samosprávy,   programová aktivita: 0001  Fungovanie lokálnej 
samosprávy a mestských obcí,  ek. klasifikácia 414 – Sociálne dávky zamestnancom  na 
zabezpečenie prostriedkov na výplatu  solidárnej pomoci podľa rozhodnutí: pre Ondreja 
Bovdiša, číslo: 1-1/27-219-02 z 13.03.2019, Karolínu Edediovú, číslo: 1-1/14-2019-02 
z 18.04.2019 a Tatianu  Milinu Turanovú, číslo: 1-1/33-2019-02 z 18.04.2019. 
 
 
   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: 016-4/97-2019 
Dátum: 13. 05. 2019 
Báčsky Petrovec       

PREDSEDA OBECNEJ RADY 
                                            Srđan Simić,  v.r. 
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  51. 

 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 83. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 20.05.2019,  
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  365.000,00 dinárov 
na zvýšenie pozície  90 v oddiele  5,  kapitola 00 – OBECNÁ SPRÁVA,   program 2 – 
Komunálne činnosti,   programová aktivita: 0003  Údržba čistoty na verejných 
priestranstvách,  ek. klasifikácia 425 – Bežné opravy a údržba, na zabezpečenie prostriedkov 
na výplatu opravy a postavenia ohrady vôkol detského ihriska. 
 
 
   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: 016-4/99-2019 
Dátum: 20. 05. 2019 
Báčsky Petrovec       

PREDSEDA OBECNEJ RADY 
                                            Srđan Simić,  v.r. 
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 52. 

Podľa článku 9 odsek 11 a článku 10 odsek 8 Zákona o inšpekčnom  dozore (Úradný 
vestník RS, č. 36/15 a 44/18 – iný zákon) a článku 87 Štatútu Obce Báčsky Petrovec – 
prečistený text (úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Obecná rada Obce Báčsky 
Petrovec na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 13.05.2019, vyniesla 
 

P  R  A V  I  D  L Á 
 

O OSOBITNÝCH  ELEMENTOCH HODNOTENIA RIZIKA, FREKVENCIE 
VÝKONU  INŠPEKČNÉHO  DOZORU NA ZÁKLADE HODNOTENIA 

RIZIKA A O OSOBITNÝCH  ELEMENTOCH PLÁNU INŠPEKČNÉHO 
DOZORU KOMUNÁLNEJ INŠPEKCIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
I.  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
Predmet 
Článok 1 

 
 Tieto pravidlá predpisujú  osobitné elementy hodnotenia rizika, frekvencie výkonu  
inšpekčného  dozoru na základe hodnotenia rizika a  osobitné  elementy plánu inšpekčného 
dozoru komunálnej inšpekcie Obce Báčsky Petrovec (ďalej: komunálna inšpekcia) 
v oblastiach: 

1. vykonávania komunálnych činností – zásobovanie  pitnou vodou;  čistenie a 
odvádzanie atmosférických a odpadových vôd; výroba, distribúcia a zásobovanie  
tepelnou energiou; nakladanie s komunálnym odpadom; mestská a prímestská 
preprava cestujúcich1; spravovanie  cintorínov a pochovávanie; pohrebná činnosť; 
spravovanie  verejných parkovísk; zabezpečenie verejného osvetlenia; 
spravovanie trhovísk; údržba ulíc a ciest2; údržba čistoty na verejných 
priestranstvách; údržba verejných zelených priestranstiev; kominárske služby a 
činnosť zoohygieny; 

2. predpísaného komunálneho poriadku – vonkajšie  časti  budov; priestranstvá  
vôkol budov a ohrady;  verejné a iné priestranstvá; odstránenie snehu a ľudu 
z verejných priestranstiev a  účelových montovaných objektov, urbánneho 
príslušenstva a mobiliáru; 

3. postavenie a používania menších montovaných  objektov dočasného charakteru; 
4. oznámenia na otvorenom priestranstve – postavenie  prostriedkov určených na 

oznamovanie; 
5. obchodu v malom mimo  predajného  objektu – obchod  osobnou ponukou 

(vyjmúc diaľkového obchodu) a iný obchod v malom mimo  predajného objektu; 
6. bývania a udržiavania budov – registrácia obytných  spoločenstiev; riadenie budov 

a domový poriadok; 
7. držania domácich zvierat a domácich miláčikov a 
8. v iných  oblastiach, nad ktorými komunálna inšpekcia koná inšpekčný dozor – 

obchodné meno a pracovný  čas obchodných, remeselníckych a pohostinských 
objektov; meno mesta/obce, erb a zástava mesta; postavenie a údržba pomníkov, 
spomienkových tabúľ alebo skulpturálnych  diel a iné.  

 
Hodnotenie rizika 

Článok 2 
 

 Riziko sa  hodnotí počas prípravy plánu  inšpekčného dozoru, pred a v priebehu 
inšpekčného  dozoru.  
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 Hodnotenie rizika v priebehu  prípravy plánu inšpekčného dozoru sa koná tak, že  
inšpekcia v sledovaní a analýzy stavu v oblasti  inšpekčného  dozoru, ktorá patrí do  jeho 
pôsobnosti, identifikuje riziká zákonom a iným predpisom chránené statky, práva a záujmy, 
ktoré môžu  vzniknúť z podnikania alebo konania dozorného  subjektu a podľa 
zodpovedajúcich  kritérií,  odhaduje závažnosť škodlivých následkov a pravdepodobnosť ich 
vzniku tak, aby sa  dostal hodnotený stupeň rizika. 
  Závažnosť škodlivých následkov predstavuje  produkt povahy škodlivých následkov, 
ktoré môžu vzniknúť a objemu škodlivých  následkov zákonom a iným predpisom chránené 
statky, práva a záujmy  (hodnoty). 
 Pravdepodobnosť vzniku škodlivých následkov sa hodnotí vzhľadom na predošlé 
podnikanie a konanie dozorného subjektu,  vrátane naposledy zisteného stavu zákonnosti 
a bezpečnosti jeho podnikania a konania.  
 Riziko podľa stupňa môže byť  nepatrné, malé, stredné, vysoké a kritické.  
 

Identifikácia rizika 
Článok 3 

 
 Identifikácia rizika je proces rozoznania  potenciálneho rizika, ktoré môže vzniknúť 
z podnikania alebo konania  dozorného subjektu zákonom a iným predpisom chránené statky, 
práva a záujmy a zahŕňa  definovanie statkov, práv a záujmov (hodnoty),  ktoré sa  
uskutočnením  rizika porušia alebo ohrozia.  
 Prehľad identifikovaných rizík v oblastiach pod  dozorom  komunálnej inšpekcie je 
daný v prílohe  týchto pravidiel a je ich súčasťou (Príloha 1).  
 

Chránené statky, práva a záujmy (hodnoty) 
Článok 4 

 
 V oblastiach komunálneho inšpekčného  dozoru z článku 1 týchto pravidiel chránené 
statky, práva  a záujmy (hodnoty) sú najmä: život alebo zdravie ľudí; rastlinný a živočíšny 
svet; majetok; životné prostredie; komunálny  objekty; komunálny poriadok; bezpečnosť 
dopravy; verejné príjmy; blahobyt  zvierat; zabezpečenie bezpečnosti budov a ich okolia; 
bezpečnosť osôb a vecí; právo na pokojné užívanie majetku; životné potreby fyzických 
a právnických osôb v rámci  komunálnych služieb (kvalita, rozsah, dostupnosť, kontinuita) 
a všeobecný ekonomický záujem.  
 

Bezprostredné hodnotenie rizika 
Článok 5 

 
 Status neregistrovaného  subjektu priamo spôsobuje kritické riziko, bez ďalšieho 
zapojenia sa do hodnotenia rizika. Status neregistrovaného  subjektu má subjekt, ktorý  
vykonáva komunálnu činnosť a nie je zapísaný do zodpovedajúceho registra, ktorý vedie 
Agentúra pre obchodné registre a subjekt, ktorý koná  obeh tovaru, resp. služieb mimo 
predajného  objektu a nemá  status obchodníka.  Ak dohliadaný subjekt registruje  dočasné 
prerušenie vykonávania činnosti aj vedľa toho  registrovaného  prerušenia pokračuje 
vykonávať činnosť,  taký subjekt   v hodnotení rizika sa porovnáva s neregistrovaným   
subjektom.   

Rovnaký účinok  majú aj fakty, ktoré poukazujú na to, že je vykonaný trestný čin 
alebo, že je určená (známa alebo neznáma) osoba páchateľ trestného činu.  

Dohliadaný subjekt zapísaný do základného registra, ktorý  vykonáva určitú činnosť 
alebo koná určité aktivity a nie je zapísaný do osobitného  registra alebo  do evidencie, ktorú 
vedie príslušný orgán alebo organizácia alebo to  robí bez súhlasu príslušného orgánu alebo 
organizácie (povolenie, licencia, oprávnenie a pod.) alebo bez prihlášky príslušnému orgánu 
alebo organizácie, keď sú tento zápis, súhlas alebo prihláška predpísané ako podmienka pre 
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vykonávanie tej činnosti alebo vykonávanie  tej aktivity (vykonávanie komunálnej činnosti 
bez verejného  súhlasu / aktu o splnení predpísaných  podmienok;  postavenie menších  
montovaných dočasných  objektov a prostriedkov  pre oznámenia bez povolenia; pripojenie 
sa  na  komunálny objekt bez súhlasu – povolenia; používanie komunálnej služby bez  
prihlášky  vykonávateľovi komunálnej činnosti a iné),  v  hodnotení rizika sa porovnáva, 
podľa významu a váhy, s rizikom, ktoré má  status  neregistrovaného   subjektu a priamo  
spôsobuje kritické a vysoké riziko podľa váhy škodlivých následkov.  
 Aktivity,  úkony,  neuskutočnenie a jav (živelné pohromy), ktorý za následok mal 
priame nebezpečenstvo pre život a zdravie ľudí, majetok a bezpečnosť a vážne ohrozenie 
komunálneho systému,  priamo privádza k hodnotení  kritického alebo vysokého rizika podľa 
váhy škodlivých následkov.  

Športové, kultúrne a iné  manifestácie v organizácii  mesta / obce / mestskej obce, pri 
ktorých sa zoskupuje veľký  počet ľudí, ktorých  činnosťou alebo aktivitami sa značne  
porušuje komunálny poriadok, priamo  spôsobuje vysoké riziko  bez ďalšieho zapojenia sa do 
hodnotenia rizika.  

Prehľad priameho hodnotenia rizika v oblastiach pod dozorom komunálnej inšpekcie 
je  daný v prílohe  týchto pravidiel a je ich súčasťou (Príloha 2).  
 
 

II.    OSOBITNÉ ELEMENTY (KRITÉRIÁ) HODNOTENIA RIZIKA 
 

Osobitné elementy (kritériá) hodnotenia  rizika 
Článok 6 

 
 Kritériá váhy a možnosti vzniku  škodlivého  škodlivých následkov, ktoré sú  určené 
zákonom o inšpekčnom dozore, konkretizujú sa a prispôsobujú oblastiam komunálneho 
inšpekčného dozoru z článku 1 týchto pravidiel.  
 Pri hodnotení rizika v oblasti komunálneho inšpekčného dozoru, okrem zákonom  
predpísaných prvkov (kritérií), používajú sa aj osobitné elementy ( kritériá) predpísané týmito  
pravidlami.  
 

Osobitné elementy (kritériá) hodnotenia povahy škodlivých  následkov 
Článok 7 

 
Hodnotenie povahy škodlivých  následkov sa koná na základe  hodnotenia  možného  

vplyvu škodlivých  následkov v činnostiach, resp. aktivitách dohliadaných  subjektov pod 
dozorom komunálnej inšpekcie na chránené práva, statky a záujmy (hodnoty) z článku 4 
týchto pravidiel.  

Hodnotenia povahy škodlivých  následkov za každú činnosť, resp. aktivitu sa 
vyjadruje bodmi od 1 do 5.  
 

Osobitné elementy (kritériá) hodnotenia rozsahu škodlivých  následkov 
Článok 8 

 
 Hodnotenie rozsahu škodlivých  následkov v oblastiach inšpekčného  dozoru z článku 
1 týchto pravidiel koná sa na základe jedného z osobitných elementov (kritérií), a to: 

- druh objektov pod dozorom komunálnej inšpekcie – pre  oblasti dozoru, ktorým  
patria  objekty; 

- účel priestranstva, na ktorom sa aktivita alebo úkon koná – pre oblasť komunálneho  
poriadku v časti upravenia  priestranstiev a čistenie ľadu a snehu, pre oblasť 
postavenie menších  montovaných dočasným  objektov a pre oblasť zoohygieny; 

- kategória cesty – pre oblasť údržby ulíc a ciest; 
- účel  budovy a počet  bytov v budove -  pre oblasť bývania a údržby  budov; 
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- počet / rozsah  osôb, ktoré vplývajú na činnosť  alebo aktivitu / úkon – pre oblasti, pri 
ktorých sa nemôžu uplatňovať   osobitné elementy (kritériá) z aliney  1  až 4  tohto 
odseku.  
Hodnotenie rozsahu škodlivých  následkov jedného z osobitných  elementov z odseku 

1 tohto článku sa vyjadruje bodmi od 1 do 5.  
 

 
Osobitné elementy (kritériá) pravdepodobnosti vzniku  

škodlivých  následkov 
Článok 9 

Osobitné elementy (kritériá) hodnotenia pravdepodobnosti vzniku škodlivých  
následkov v oblastiach inšpekčného  dozoru z článku 1 týchto  pravidiel sú: 

1) riziko určené v predošlom inšpekčnom dozore; 
2) porušenie  zákona  a iných predpisov v predošlých troch  rokoch a nezákonností 

a nepravidelností určených v inšpekčných dozoroch v predošlých troch rokoch; 
3) pripravenosť subjektu zabezpečiť zákonnosť a bezpečnosť svojho podnikania 

a konania a odstrániť alebo zmenšiť  realizáciu rizika; 
4) schopnosť subjektu zabezpečiť zákonnosť a bezpečnosť svojho podnikania 

a konania a odstrániť alebo zmenšiť  realizáciu rizika. 
Hodnotenia pravdepodobnosti vzniku škodlivých  následkov pre každý z osobitných 

elementov (kritérií) z odseku 1 tohto  článku sa vyjadruje bodmi od 1 do 5.   
Prehľad osobitných elementov (kritérií) hodnotenia rizika v oblastiach dozoru 

komunálnej inšpekcie daný je v prílohe týchto pravidiel a je ich  súčasťou (Príloha 3). 
 
 
III. POSTUP  HODNOTENIA RIZIKA 

 
Numerické hodnoty 

Článok 10 
 

 Numerická hodnota závažnosti škodlivých následkov sa dostane násobením 
numerických hodnôt pre osobitné   elementy (kritériá) povahy škodlivých následkov 
a rozsahu škodlivých následkov. 
 Závažnosť  škodlivých  následkov sa určuje v rozsahu 1 až 25. 
 Numerická hodnota pravdepodobnosti  vzniku škodlivých následkov sa dostane  
násobením numerických hodnôt pre osobitné   elementy (kritériá) pravdepodobnosti 
škodlivých následkov. 
 Pravdepodobnosť  škodlivých následkov sa určuje  v rozsahu 1 až 625. 
 Numerická hodnota stupňa rizika sa dostane  násobením numerických hodnôt 
závažnosti  škodlivých následkov a pravdepodobnosti ich vzniku.  
 Stanovený počet bodov závažnosti  škodlivých následkov a pravdepodobnosti vzniku 
škodlivých následkov  redukujú sa na  numerické hodnoty v rozsahu od 1 do 5 kvôli 
jednoduchšiemu uplatneniu  matice rizika metódou 5 x 5.  
 

Hodnotený stupeň rizika 
Článok 11 

 
 Hodnotený stupeň rizika v oblastiach z článku 1 týchto pravidiel sa dostane, keď sa 
zistí ktorému stupňu rizika, podľa  ustanovení týchto  pravidiel definovanými rozsahmi 
v počte bodov pre každý stupeň, patrí jeho numerická hodnota.   
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Korekčný faktor 
Článok 12 

 
 Keď sa na základe osobitných  elementov (kritérií),  určených  týmito pravidlami, 
nemôže zistiť stupeň rizika,  komunálna inšpekcia môže  použiť korekčný faktor  v hodnotení 
rizika, definovaný na základe  disponovateľných informácií a údajov, vedomostí a skúseností 
v oblastiach, nad ktorým koná dozor. 
 

Matica rizika 
Článok 13 

 
 Matica rizika 5 x 5 zahŕňa každú  kombináciu piatich úrovní závažnosti škodlivých 
následkov (numerická hodnota  od 1 do 5) a pravdepodobnosti vzniku škodlivých  následkov 
(numerická hodnota od 1 do 5) pre  hodnotenie stupňa rizika.  
 Matica rizika daná je v prílohe týchto pravidiel a je jeho  súčasťou (Príloha 4). 
 

Hodnotenie rizika, ktoré vyplýva z podanej  iniciatívy  
pre mimoriadny  inšpekčný dozor 

Článok 14 
 

 Hodnotenie rizika, ktoré vyplýva z podaného podania, resp. iniciatívy pre  začatie 
mimoriadneho inšpekčného dozoru, koná sa na základe elementov pre  hodnotenie rizika  pre  
pravidelný inšpekčný  dozor. 
 
 

IV.  FREKVENCIA VÝKONU INŠPEKČNÉHO DOZORU 
 

Frekvencia výkonu inšpekčného dozoru 
komunálnej inšpekcie na  základe hodnotenia  rizika 

Článok 15 
 

 Na základe  hodnotenia rizika určuje sa stupeň rizika pri dohliadanom subjekte 
a určuje sa frekvencia  uskutočnenia  inšpekčného dozoru.  
 Pri dohliadanom subjekte, pri ktorom je  stupeň rizika hodnotený ako kritický alebo 
vysoký, inšpekčný dozor sa koná bezodkladne a a potom najmenej raz v priebehu troch 
mesiacov.  

Keď porušenie predpisov alebo jav, ktorý  spôsobuje kritické alebo vysoké riziko, trvá 
v kontinuite, inšpekčný dozor  sa tiež koná kontinuálne, aby sa stupeň rizika  znížil od  
kritického alebo vysokého rizika.  
 Pri subjekte, pri ktorom je zhodnotený stredný stupeň rizika, inšpekčný dozor sa koná 
najmenej raz v roku, resp. raz v sezóne, resp. v období platnosti povolenia / súhlasu, keď je 
činnosť alebo aktivita spätá so  sezónou, resp. povolená pre určitú dobu počas roka, aby sa 
stupeň rizika znížil pod priemerné riziko. 
 Pri subjekte, pri ktorom je zhodnotené nízke riziko, inšpekčný dozor sa koná  
najmenej raz v priebehu dvoch rokov.  
 Pri subjekte, pri ktorom je zhodnotené  nepatrné riziko, inšpekčný dozor  sa nekoná.  
 Ak sa zmenia elementy, na základe ktorých  sa konalo hodnotenie  rizika a náhradne 
sa zhodnotí, že je riziko nepatrné, inšpekčný dozor sa nekoná.  
 Ak sa pri sledovaní stavu zistí, že je nepatrné riziko zvýšené  a postúpi do vyššieho  
stupňa, inšpekčný dozor  sa koná vo frekvencii predvídanej pre zodpovedajúci  stupeň rizika.  
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Zvýšená frekvencia výkonu  inšpekčného dozoru komunálnej inšpekcie 
Článok 16 

 
 V obdobiach počas roka, v ktorých je  zvýšené nebezpečenstvo určitých javov,  aktivít 
alebo úkonov, frekvencia výkonu  komunálneho  inšpekčného  dozoru je  zosilnená, a to: 

- v zimnom období - inšpekčný dozor nad odstránením  snehu a ľadu; 
- v jarnom období -  inšpekčný dozor nad údržbou  zelených priestranstiev a ciest; 
- v letnom období - inšpekčný dozor  nad nadmernou spotrebou vody; 
- v sezóne poľnohospodárskych výrobkov -  inšpekčný dozor  nad  predajom mimo  

predajného objektu. 
Počas celého roka frekvencia výkonu komunálneho inšpekčného  dozoru je  zosilnená 

v období štátnych a náboženských sviatkov, tiež počas  masových manifestácií a verejných  
zoskupení.  

 
 
V.  OSOBITNÉ ELEMENTY PLÁNU  INŠPEKČNÉHO  DOZORU  
      KOMUNÁLNEJ INŠPEKCIE 

 
 

Osobitné elementy plánu  inšpekčného  dozoru komunálnej inšpekcie 
Článok 17 

 
 Plán  inšpekčného dozoru  komunálnej inšpekcie vedľa  záväzných elementov 
predpísaných zákonom (frekvencia a rozsah výkonu inšpekčného  dozoru po oblastiach 
a stupňa rizika; prehľad  dohliadaných subjektov, pri ktorých sa bude konať  inšpekčný 
dozor, resp.  činnosti alebo  aktivity, ktoré sa budú dohliadať, ak nie je možné  zistiť  
dohliadané subjekty alebo je ich  počet veľmi veľký so zodpovedajúcimi  informáciami 
významnými pre  výkon inšpekčného dozoru a určenie subjektov, pri ktorých sa koná dozor; 
územná oblasť, na ktorej sa bude konať  inšpekčný dozor; zhodnotené riziko pre  dohliadané 
subjekty, resp.  činnosti alebo aktivity, ktoré sa budú dohliadať alebo územnú oblasť  a iný 
územný a podobný celok, objekt a skupiny objektov; obdobie, v ktorom sa bude  konať  
inšpekčný dozor;  informácie o formách inšpekčného  dozoru, ktorý sa  bude konať; údaje 
o rezortoch inšpekcie, ktoré budú určené pre výkon inšpekčného dozoru; plánované opatrenia 
a aktivity prevenčného pôsobenia inšpekcie a plánované opatrenia a  aktivity znemožnenia 
výkonu činnosti a výkonu  aktivity  neregistrovaných subjektov; očakávaný objem 
mimoriadneho  inšpekčného dozoru v období, v ktorom sa bude konať pravidelný inšpekčný 
dozor, so zodpovedajúcim i odôvodneniami) obsahuje aj: 

1) údaje o vzájomnej spolupráci komunálnej inšpekcie a iných orgánov v postupe 
výkonu  samostatného alebo spoločného inšpekčného dozoru,  so záväzným  
uvedením orgánov,  s ktorými sa realizuje vzájomná spolupráca, v ktorej oblasti alebo  
predmete inšpekčného dozoru, odôvodnenie  potreby pre výkon   spoločného 
inšpekčného dozoru; 

2) očakávaný pomer rozsahu kancelárskeho a terénneho inšpekčného  dozoru; 
3) opatrenia a aktivity pre  dosiahnutie cieľov; 
4) lehoty ukončenia  predvídaných opatrení a aktivít; 
5) ukazovatele výkonnosti na úrovni opatrení a na úrovni aktivít.  

V pláne inšpekčného  dozoru komunálnej inšpekcie určujú sa  ročné  ciele 
inšpekčného dozoru v oblastiach z článku 1 týchto pravidiel a vyjadrujú sa v merateľných  
účinkoch, pre ktoré komunálna inšpekcia plánuje, aby sa   realizovali. 
 Plánom  inšpekčného dozoru aktivity komunálnej inšpekcie sa usmerňujú 
predovšetkým k dohliadaným subjektom, pri ktorých je zhodnotený kritický a vysoký  stupeň 
rizika, aby sa ten stupeň rizika znížil a k tým,  pri ktorých je v predošlom  roku nebol 
vykonaný dozor.  
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 VI.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 
 

Záverečné ustanovenie 
Článok  18 

 
 Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť ôsmym dňom  po uverejnení v Úradnom vestníku 
Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 

OPŠTINA BÁČSKY PETROVEC 
ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 
Číslo:  011-29/2019-02 
Dňa: 21.05.2019               P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec         ZHROMAŽDENIA OBCE 

           Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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PRÍLOHA 1. 
 

I. IDENTIFIKOVANÉ RIZIKÁ V OBLASTIACH POD DOZOROM 
KOMUNÁLNEJ INŠPEKCIE  

 
 

I  KOMUNÁLNE ČINNOSTI 

OBLASŤ DOZORU IDENTIFIKOVANÉ RIZIKO 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) ZÁSOBOVANIE  PITNOU  VODOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Neorganizovanie alebo zánik organizovania 
stálej, nehatenej a kontinuálnej  dodávky 
zdravotne a hygienicky neškodnej pitnej vody  
a iné potreby v predpísanom alebo dohodnutom  
rozsahu; 

2. Nepodniknutie  opatrení údržby,  rozvoja 
a ochrany  komunálnych objektov, ktoré slúžia 
pre  zachytávanie, čistenie, spracovanie 
a dodávku vody (napr.:  pramene vody,  
vybavenia, inštalácie a zariadenia  na  čistenie 
surovej vody, čerpacie stanice,  nádrže a iné 
nezabezpečené ochrannou zónou s vybavením); 

3. Nemontovanie vodovodnej  prípojky, resp.  
neinštalovanie  vodomeru na základe  riadnej 
žiadosti užívateľa; 

4. Nerozvíjanie  a  nezvýšenie   kvality   tejto  
komunálnej  služby a nezveľadenie organizácie 
a účinnosti práce; 

5. Neinformovanie v prostriedkoch verejného 
informovania  alebo na iný  zodpovedajúci 
spôsob    užívateľov vody o plánovaných alebo  
očakávaných poruchách a prerušeniach  dodávky 
vody,  ktoré vzniknú alebo ku ktorým môže prísť 
pri poskytovaní tejto komunálnej služby;2 

6. Neodstránenie následku vykonanej  intervencie 
na vypracovanej komunálnej  infraštruktúry 
v stanovenej lehote; 

7. Obstavenie poskytovania komunálnej služby  
užívateľovi z niektorých iných dôvodov okrem 
tých predpísaných zákonom; 

8. Neodčítanie spotreby vody; 
9. Vyrušovanie iných užívateľov a ohrozenie 

životného prostredia; 
10. Ohrozenie objektov a vybavenia, ktoré sú vo 

funkcii vykonávania  určitej  komunálnej činnosti; 

                                                           
1 Riziká, ktoré sa indetifikujú v oblastiach vykonávania komunálnej činnosti  môžu vzniknúť v dôsledku 
podnikania alebo konania vykonávateľa komunálnych činností,   konania užívateľa komunálnej služby a 
konania iných  osôb.  V tomto prehľade dané sú iba hlavné identifikované riziká zo zákona a iným  
predpisom chránené  statky, práva a  záujmy, lebo by  prehľad všetkých identifikovaných rizík, ktoré 
môžu vzniknúť v tejto oblasti, bol príliš objemný.  
2 Riziká pod radovými číslami 2, 5 – 8 a 10 – 16 sú identické vo  všetkých  komunálnych činnostiach 
a nebudú  zobrazené  v ďalších oblastiach.  
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11. Pripojenie  ku komunálnej sieti bez predbežne 
zabezpečeného  povolenia; 

12. Užívanie komunálnej služby v rozpore s 
predpismi; 

13. Neúčelové užívanie komunálnej služby počas  
obmedzeného zásobovania  (redukcie), o čom  sa 
užívateľ načas oboznamuje; 

14. Neplatenie komunálnej služby v stanovenej 
lehote; 

15. Postupovanie v rozpore s predpísanými zákazmi. 
Statky, práva a záujmy, ktoré sa  uskutočnením rizika v oblastiach zásobovania  pitnou vodou 
poškodzujú alebo ohrozujú, resp. na ktoré uskutočnenie  rizika môže  nepriaznivo vplývať3, sú: 
život a zdravie ľudí; rastlinný a živočíšny svet; majetok; životné prostredie; komunálne objekty; 
verejné príjmy; komunálny poriadok a životné potreby fyzických a právnických osôb (kvalita, 
rozsah, prístupnosť,  kontinuita). 
 
 
2)  ČISTENIE  A  ODVÁDZANIE  
      ATMOSFÉRICKÝCH A ODPADOVÝCH  
      VÔD 
 
 
 

1. Neorganizovanie alebo  zánik  organizovania 
zachytávania, odvádzania, čistenia a vypúšťania 
odpadových, atmosférických a povrchových vôd 
z verejných   priestranstiev,  resp.   z prípojky  
užívateľa do uličnej kanalizačnej siete; 

2. Neprečisťovanie odpadových vôd  v zariadení na 
prečisťovanie; 

3. Na žiadosť užívateľov sa nekoná čerpanie,  
odvážanie a spracovanie  fekálií  zo žúmp; 

Chránené statky, práva a  záujmy v oblasti čistenia a odvádzania  atmosférických 
a odpadových vôd sú: ľudia; rastlinný a živočíšny svet; majetok; životné prostredie; komunálne 
objekty; verejné príjmy; komunálny poriadok a životné potreby fyzických a právnických osôb 
(kvalita, rozsah, prístupnosť,  kontinuita). 
 
 
 
 
 
 
 
 
4)   NAKLADANIE   S  KOMUNÁLNYM  
       ODPADOM 
 
 

1. Neorganizovanie alebo  zánik  organizovania 
komunálneho odpadu, jeho údržba, spracovanie 
a bezpečné skladovanie, vrátane  nakladanie, 
s ním,  údržba, sanácia  a zatváranie skládky, ako i 
selekcia  sekundárnych  surovín, ich  údržba,   
skladovanie a spracovanie; 

2. Skladovanie odpadu na miestach, ktoré nie sú 
určené  na ten účel; 

3. Spaľovanie odpadu mimo zariadenia na to 
určeného; 

4. Skladovanie komunálneho odpadu  mimo 
komunálnych kontajnerov na to určených; 

5. Skladovanie komunálneho odpadu  na miestach, 
ktoré nie sú  určené ako registrované komunále 
skládky; 

6. Skladovanie  odpadového  stavebného  materiálu, 
zeme  a iného stavebného materiálu mimo lokalít 
na to určených; 

7. Umiestnenie odpadu a  odpadových látok do 
vodných tokov a na pobrežia riek; 

Chránené statky, práva a  záujmy v oblasti nakladania s komunálnym odpadom sú: život 
a zdravie ľudí; životné prostredie; komunálne objekty; verejné príjmy; komunálny poriadok 
a životné potreby fyzických a právnických osôb (kvalita, rozsah, prístupnosť,  kontinuita). 
 

                                                           
3 V ďalšom texte sa bude  používať termín : chránené statky práva a  záujmy 
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5) MESTSKÁ  A PRÍMESTSKÁ  PREPRAVA  
     CESTUJÚCICH 
 
 
 
 
 
 
 

1. Neorganizovanie alebo  zánik  organizovania 
prepravy cestujúcich  v rámci osád alebo medzi 
osadami, ktoré sa nachádzajú  na území jednotky 
lokálnej samosprávy, ktorá zahŕňa  verejnú 
linkovú prepravu autobusom,  trolejbusom, 
električkou, metrom, lanovkou,  osobnou loďou, 
kompou a  člnom pre hospodárske účely, tiež na 
zabezpečenie  miesta pre  nástup a výstup 
cestujúcich (stanica, zastávka a plávajúce objekty 
pre pristátie plavidiel, ktoré prepravujú 
cestujúcich v linkovej  plavbe  v krajine a pod.  
ako dopravných objektov,  ktoré sa používajú   v  
týchto formách prepravy); 

2. Vykonávanie  mestskej a prímestskej prepravy 
cestujúcich bez povolenia alebo v protiklade 
s povolením príslušného orgánu; 

3. Vykonávanie  mestskej a prímestskej prepravy 
cestujúcich vozidlami, ktoré nespĺňajú  
predpísané podmienky alebo vozidlami, ktoré nie 
sú vyznačené a vybavené na predpísaný spôsob; 

4. Nevyznačenie na prednej strane vozidla  a  
z vedľajšej strany vedľa vstupných dvier  názov 
linky alebo  číslo linky; 

5. Neumožnenie  cestujúcim, aby v prípade  
prerušenia  prepravy alebo   poruchy na vozidle  
 začatú prepravu realizovali iným vozidlom; 

6. Nástup a výstup cestujúcich sa koná mimo  
predpísaných staníc, resp. zastávok. . 

Chránené statky, práva a  záujmy v oblasti mestskej a prímestskej prepravy cestujúcich sú: 
život a zdravie ľudí; bezpečnosť dopravy; životné prostredie; verejné príjmy a životné potreby 
fyzických osôb (kvalita, rozsah, prístupnosť,  kontinuita). 
 
 
 
 
 
 

6) SPRAVOVANIE  CINTORÍNOV A     
POCHOVÁVANIE 

 
 
 
 
 

1. Neorganizovanie alebo  zánik  organizovania 
spravovania a  údržby cintorínov; údržby  
hrobového miesta  a  platby za údržbu hrobového 
miesta; zabezpečenia, nájmu a predaja 
upravených hrobových miest; pochovávania 
a exhumácie telesných pozostatkov, kremácie 
a uskladnenie  popolu zosnulého; údržby 
objektov v rámci cintorína (márnica, dom 
smútku, rozárium kolumbárium, krematórium); 
údržby pasívnych cintorínov a pamätníkov; 

2. Neupravovanie a neudržiavanie ciest a chodníkov 
v rámci cintorína a priestorov medzi hrobovými 
miestami, neudržiavanie zelene, verejného 
osvetlenia,  čistoty  a poriadku  na cintoríne,  
nečistenie snehu a ľadu v rámci cintorína; 
 

 
Chránené statky, práva a  záujmy v oblasti spravovania  cintorínov  a pochovávania sú: život 
a zdravie ľudí; životné prostredie; verejné príjmy; komunálny poriadok a životné potreby  
fyzických osôb (kvalita, rozsah, prístupnosť,  kontinuita). 
 
 
 

1. Neorganizovanie alebo  zánik  organizovania 
prevzatia alebo prepravy telesných pozostatkov 
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7) POHREBNÁ  ČINNOSŤ 
 
 
 
 
 
 
 

z miesta úmrtia, resp.  miesta, kde sa nachádza 
umretá osoba (byt, zdravotnícka ustanovizeň, 
inštitút pre súdnu medicínu a patológiu,  
ustanovizeň sociálnej ochrany a iné miesta) 
a preprava k miestu určenému osobitným 
predpisom (patológie,  súdnej medicíny, 
cintorína,  krematória, letiska, podnikateľského 
priestoru pohrebného podniku, v ktorom jestvujú 
predpísané podmienky pre umiestnenie 
zosnulého), organizovania pochovávania so 
zaobstaraním  potrebnej dokumentácie pre  
zorganizovanie  prepravy a pochovávania, 
uskladnenie telesných pozostatkov v chladiacom 
zariadení  a príprava zosnulého pre 
pochovávanie. 

 
Chránené statky, práva a  záujmy v oblasti spravovania  cintorínov  a pochovávania sú: život 
a zdravie ľudí; životné prostredie; verejné príjmy a životné potreby  fyzických osôb. 
 
 
 
 
 
 
 
8)   SPRAVOVANIE  VEREJNÝCH  
        PARKOVÍSK 
 
 

1. Neorganizovanie alebo  zánik  organizovania 
údržby verejných parkovísk a parkovacieho 
priestoru na vyznačených miestach (zatvorené 
a otvorené priestory), organizácia  a  konanie 
kontroly a platby parkovného, služba odstránenia  
nesprávne  zaparkovaných,  odhodených alebo 
nechaných vozidiel, premiestnenie parkovaných 
vozidiel pod  podmienkami   predpísanými 
zákonom,  umiestnenie zariadení, ktorými sa po  
príkaze príslušného  orgánu znemožňuje odvoz  
vozidiel, tiež odstránenie, premiestnenie vozidla 
a umiestnenie  zariadení, ktorými  sa znemožňuje 
odťah vozidla v prípadoch predvídaných  
osobitným uznesením  zhromaždenia jednotky 
lokálnej samosprávy, ktorým sa upravuje spôsob 
vykonávania komunálnej činnosti  spravovania 
verejných parkovísk a platba týchto služieb. 
 

 
Chránené statky, práva a  záujmy v oblasti spravovania  verejných parkovísk sú: komunálny 
poriadok; životné prostredie; verejné príjmy a životné potreby  fyzických a právnických osôb 
(kvalita, rozsah, prístupnosť,  kontinuita). 
 

 
9)  ZABEZPEČENIE  VEREJNÉHO  
      OSVETLENIA 
 

1. Neorganizovanie alebo  zánik  organizovania 
údržby, adaptácie a  zveľadenia  objektov 
a inštalácií verejného  osvetlenia, ktorými sa 
osvetľujú cesty a iné verejné priestranstvá; 

 2. Nedodržiavanie stanoveného času  zapojenia 
a vypojenia  verejného osvetlenia; 
 

Chránené statky, práva a  záujmy v oblasti zabezpečenia verejného osvetlenia sú: život 
a zdravie ľudí; komunálny poriadok a  životné potreby  fyzických a právnických osôb (kvalita, 
rozsah, prístupnosť,  kontinuita). 
 
 
 

1. Neorganizovanie alebo  zánik  organizovania 
komunálneho vybavenie, údržby  objektov na 
trhovisku (podnikateľského priestoru trhoviska, 
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10) SPRAVOVANIE TRHOVÍSK 
 

vrátane stánkov a pultov na otvorenom 
priestore), nájom  pultov na trhoviskách 
a organizácia  činnosti na  uzavretých 
a otvorených  priestoroch, ktoré sú určené  pre 
vykonávanie obehu poľnohospodársko-
potravinárskych výrobkov;  
 

 2. Nezabezpečenie  a  nevyvesenie  trhového  
poriadku.  

 
Chránené statky, práva a  záujmy v oblasti spravovanie trhovísk sú: verejné príjmy; 
komunálny poriadok a  životné potreby  fyzických a právnických osôb (kvalita, rozsah, 
prístupnosť,  kontinuita). 
 
 
11)  ÚDRŽBA ULÍC  A CIEST V MESTÁCH  
         A V INÝCH OSÍDLENIACH 
 

1. Neorganizovanie alebo  zánik  organizovania 
vykonávania  prác, ktorými sa zabezpečuje 
nehatený a bezpečný  priebeh dopravy, chráni 
a zlepšuje  použiteľná hodnota ulíc, ciest, 
námestí,  plató  a pod.  

 
Chránené statky, práva a  záujmy v oblasti údržby ulíc a ciest  v mestách a osídleniach sú: 
život a zdravie ľudí; bezpečnosť dopravy; komunálny poriadok a  životné potreby  fyzických a 
právnických osôb (kvalita, rozsah, prístupnosť,  kontinuita). 
 
 
 
 
 
 
 
12) ÚDRŽBA ČISTOTY  NA VEREJNÝCH  
         PRIESTRANSTVÁCH 
 

1. Neorganizovanie alebo  zánik  organizovania 
čistenia a umývania asfaltovaných, betónových, 
vydláždených a iných verejných plôch, zbieranie 
a odvoz komunálneho odpadu z tých plôch, 
údržba a vyprázdňovanie odpadových nádob na 
verejných priestranstvách, údržba  verejných 
studní, fontán, kúpalísk, pláž a  toaliet ako 
komunálnych objektov; 

2. Ponechanie vecí a iných predmetov na plochách 
verejného  účelu v protiklade  s predpismi; 

3. Zahadzovanie  horiacich predmetov do 
komunálnych  kontajnerov  a  odpadových košov; 

4. Skladovanie  odpadu,  odpadového stavebného  
materiálu, zeme a iného stavebného  materiálu 
mimo určenej lokality na tie účely.  

Chránené statky, práva a  záujmy v oblasti údržby čistoty na verejných priestranstvách sú: 
život a zdravie ľudí; životné prostredie; verejné príjmy; komunálny poriadok a  životné potreby  
fyzických a právnických osôb (kvalita, rozsah, prístupnosť,  kontinuita). 
 
 
 
 
13)  ÚDRŽBA VEREJNÝCH ZELENÝCH 
         PRIESTRANSTIEV 
 

1. Neorganizovanie alebo  zánik  organizovania 
úpravy, bežnej a  investičnej údržby, 
rekonštrukcie a  sanácie zelených, 
rekonštruovaných plôch a pobrežia; 

2. Neodstránenie  chorých alebo  poškodených  
konárov a stromov; 

3. Neudžiavanie  chodníkov, plató, schodov a pod. 
v rámci verejných zelených priestranstiev; 

4. Neudžiavanie objektov (mobiliára, detských 
ihrísk, športových terénov s rekvizitami  a iné). 
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Chránené statky, práva a  záujmy v oblasti údržby verejných zelených priestranstiev sú: život 
a zdravie ľudí; životné prostredie; verejné príjmy; komunálny poriadok a  životné potreby  
fyzických osôb (kvalita, rozsah, prístupnosť,  kontinuita). 
 
 
 
 
 
 
 
 
14) KOMINÁRSKE  SLUŽBY 
 
 
 
 

1. Neorganizovanie alebo  zánik  organizovania  
čistenia a kontroly dymovodných a  
vykurovacích telies a zariadení a ventilačných 
kanálov a zariadení, odstránenie a spaľovanie  
sadze v dymovodných telesách, prehľad  
novovybudovaných a  dostavaných 
dymovodných a vykurovacích objektov 
a zariadení a meranie emisie  dymovodných   
plynov a zisťovanie  stupňa  užitočnosti 
zariadenia na vykurovanie, vyjmúc prípadov, 
keď uvedené práce konajú  právnické osoby 
alebo podnikatelia oprávnení v súlade so 
zákonom, ktorým sa  upravuje  oblasť  
potrubného vedenia plynových a  tekutých  
uhľovodíkov a distribúcie plynových 
uhľovodíkov, tiež zákonom, ktorým sa upravuje 
oblasť efektívneho využívania energie.  

 
 
Chránené statky, práva a  záujmy v oblasti kominárskych služieb sú: život a zdravie ľudí; 
životné prostredie; verejné príjmy; komunálny poriadok a  životné potreby  fyzických  
a právnických osôb (kvalita, rozsah, prístupnosť,  kontinuita). 
 
 
 
 
 
 
 
15) ČINNOSŤ ZOOHYGIENY 
 

1. Neorganizovanie alebo  zánik  organizovania  
chytania,  prepravy,  zaopatrenia, umiestnenia  
opustených a stratených zvierat v útulkoch; 
kontroly a zníženia  populácie  stratených  
a opustených psov a mačiek; neškodného  
odstránenia a transportu uhynutých zvierat 
z verejných priestranstiev a z objektov pre  chov, 
držanie, drezúru,  z výstav, súťažení alebo 
preprava zvierat  do objektov pre  zbieranie, 
spracovanie alebo zneškodnenie vedľajších 
výrobkov živočíšneho pôvodu na spôsob, ktorý  
nepredstavuje  riziko pre iné zvieratá, ľudí alebo 
životné prostredie; realizácie opatrení na 
zníženie  populácie  hlodavcov, hmyzu 
a škodlivých  mikroorganizmov prostredníctvom  
dezinfekcie,  dezinsekcie a deratizácie na 
verejných priestranstvách.  
 

 
Chránené statky, práva a  záujmy v oblasti činnosti zoohygieny sú: život a zdravie ľudí; blahobyt 
zvierat;  životné prostredie a komunálny poriadok.  
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II. PREDPÍSANÝ  KOMUNÁLNY  PORIADOK 

OBLASŤ  DOZORU IDENTIFIKOVANÉ  RIZIKO4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. VEREJNÉ  PRIESTRANSTVÁ  A  INÉ  

PRIESTRANSTVÁ 
 

2. Zanedbané, neupravené, neudržiavané  
priestranstvá; 

3. Na priestranstvách sa konajú  zakázané činnosti: 
predaj tovaru alebo vykonávanie  inej činnosti 
mimo   predajného   objektu;  vypisovanie   
reklám a iných nadpisov alebo špinenie 
a poškodenie  ciest a chodníkov a iných  
dopravných plôch; skladovanie tovaru a  
ambaláže a  improvizovaných objektov; 
skladovanie  staveného  materiálu, pohybovanie, 
resp.  zastavenie a parkovanie vozidiel na 
verejných  priestranstvách,   ponechanie  
neregistrovaných a odhodených vozidiel a iné.  

4. Neosvietený, neadekvátny, neupravený prechod 
pre chodcov,  nezabezpečené otvory; 

5. Skladištia odpadového materiálu  umiestnené na 
časti  verejného priestranstva, resp. na  inom  
priestore  viditeľnom  z verejného priestranstva; 
 

6. Neadekvátne a neupravené terény pre šport a 
rekreáciu so  sprievodnými sanitárnymi a inými 
zariadeniami a vybavením (kúpaliská, bazény, 
štadióny,  hipodrómy, autodrómy, ihriská, 
strelnice, výletné miesta a iné podobné 
priestranstvá a objekty)  a priestormi vo funkcii 
používania  tých objektov.  
 

 
 
2. ODSTRÁNENIE    SNEHU   A    ĽADU 

Z  VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA  

1. Neodstránené cencúle zo strechy a iných  
vonkajších častí budovy, ktorá hraničí s  
priestranstvom pre verejnú dopravu a verejné 
použitie; 
 

2. Neočistený sneh a ľad z verejného priestranstva ; 
 

 
5. ÚČELOVÉ MONTOVANÉ OBJEKTY  

A URBÁNNE VYBAVENIE A MOBILIÁR 

1. Účelové montážne objekty, zariadenia a urbánne 
vybavenie a mobiliár umiestnené v  rozpore 
s predpismi.  

 
2. Poškodené a neudržiavané objekty. 

 
 
Chránené statky, práva a  záujmy v oblasti predpísaného komunálneho poriadku sú: život 
alebo zdravie ľudí; majetok väčšej hodnoty; životné prostredie; rastlinný a živočíšny svet; 
bezpečnosť dopravy; verejné príjmy a  komunálny poriadok. 
 

                                                           
4 Riziká, ktoré sa  identifikujú v oblasti predpísaného  komunálneho poriadku  môžu vzniknúť  konaním 
právnických a fyzických osôb.  V tomto prehľade  dané sú iba hlavné identifikované riziká, podľa zákona a 
iných  predpisov chránené statky, práva  a záujmy. 
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III.  POSTAVENIE  A  POUŽÍVANIE  MENŠÍCH  MONTOVANÝCH    OBJEKTOV 
DOČASNÉHO CHARAKTERU 

 
 
 
 
 
 
POSTAVENIE  A  ODSTRÁNENIE  MENŠÍCH 
MONTOVANÝCH   OBJEKTOV  DOČASNÉHO  
CHARAKTERU 

1. Postavenie   menšieho  montovaného  objektu na 
verejnom alebo inom priestranstve (záhradné 
reštaurácie, pulty a iný  pohyblivý mobiliár), 
nafukovacej haly na športové účely a plávajúcich 
objektov na vodnom pozemku, bez povolenia  
príslušného orgánu; 

2. Postavenie alebo používanie  takéhoto objektu 
v protiklade s vydaným povolením; 

3. Používanie menšieho montovaného objektu 
dočasného  charakteru zo strany neoprávnenej 
osoby; 

4. Menší montovaný objekt  dočasného charakteru 
je zanedbaný; 

5. Menší montovaný objekt  dočasného charakteru 
je opustený. 

 
Chránené statky, práva a  záujmy v tejto oblasti sú:  bezpečnosť dopravy, bezpečnosť osôb 
a vecí,  verejné príjmy a komunálny poriadok. 
 

I.  OZNÁMENIE NA OTVORENOM  PRIESTRANSTVE 

 
OZNÁMENIE NA OTVORENOM  
PRIESTRANSTVE – POSTAVENIE   
PROSTRIEDKOV  URČENÝCH NA  
OZNAMOVANIE 

1. Prostriedok určený na oznamovanie postavený 
na mieste, ktoré nie je určené  predpisom alebo 
iným aktom; 

2. Prostriedok určený na oznamovanie postavený 
alebo sa používa bez povolenia; 

3. Neudržiavanie a  poškodzovanie prostriedkov 
určených na oznamovanie. 

 
Chránené statky, práva a  záujmy v tejto oblasti sú:  bezpečnosť dopravy, bezpečnosť osôb 
a vecí,  verejné príjmy a komunálny poriadok. 
 

V.  OBCHOD V MALOM MIMO PREDAJNÉHO OBJEKTU 

 
 
 

OBCHOD OSOBNOU PONUKOU 
(VYJMÚC DIAĽKOVÉHO OBCHODU) 

 

1. Obchod osobnou ponukou koná osoba,  ktorá 
nemá status obchodníka, resp. jej splnomocnenec 
nemá čiže  viditeľne  nevytýčil písanú vyhlášku 
o vykonávaní obchodu  osobnou ponukou, 
zhotovenou v súlade so zákonom  
a podzákonným aktom; obchod  osobnou 
ponukou sa nekoná v zodpovedajúci, resp. 
v predpísaný čas a/alebo nevhodne na spôsob, 
ktorým sa znepokojujú osoby, ktorým je  
usmernená ponuka; 

 
 
 
 

1. Obchod v prenosných objektoch typu  kiosk, pult,  
stánok a v iných  prostriedkoch a vybaveniach, 
ktoré sú relatívne späté s určitým miestom  alebo 
obchod z pohyblivých prostriedkov a vybavenia 
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INÝ OBCHOD V MALOM  MIMO 
PREDAJNÉHO OBJEKTU 

 

sa koná bez aktu príslušného orgánu jednotky 
lokálnej samosprávy, ktorým sa určuje, resp. 
povoľuje  predajné miesto pre obchod 
v prenosných objektoch, resp. čas a spôsob 
obchodu z pohyblivých prostriedkov; 
 

2. Obchod konám osoba, ktorá nemá status 
obchodníka alebo obchodník koná obchod  
v protiklade s podmienkami predpísanými  pre 
obchod v malom. 
 

 
Chránené statky, práva a  záujmy v  oblasti obchodu v malom mimo predajného objektu sú:  
život a zdravie ľudí;  verejné príjmy a komunálny poriadok. 
 

VI.   BÝVANIA A UDRŽIAVANIA BUDOV 

 
1. REGISTRÁCIA OBYTNÝCH 
SPOLOČENSTIEV 
 

 
1. Neregistrované bytové spoločenstvá. 

 
2. ZÁVÄZOK  MAJITEĽA  OSOBITNÝCH A  
SAMOSTATNÝCH  ČASTÍ  BUDOVY 

1. Majiteľ  osobitnej časti, resp.  majiteľ  
samostatnej časti budovy  nedodržiava zákonom  
predpísané  záväzky majiteľa osobitných 
a samostatných častí budovy.  
 

 
 
 
 
 
 
3. RIADENIE BUDOV 
 

1. Správca, resp. iná zodpovedná osoba nespĺňa 
zákonom  predpísané záväzky; 

2. Zhromaždenie   bytového spoločenstva  
nevykonáva  svoju príslušnosť v súlade   
so zákonom  alebo  pravidlami majiteľa; 

3. Organizátor profesionálneho  spravovania  
nespĺňa podmienky predpísané zákonom; 

4. Profesionálny správca nespĺňa podmienky  
predpísané zákonom; 

5. Profesionálny správca nespĺňa záväzky 
predpísané zákonom, resp. v súlade s vynesenými 
pravidlami majiteľov; 

6. Nie je uzavretá zmluva o zverení prác  
profesionálneho  spravovania  medzi obytným   
spoločenstvom a organizátorom profesionálneho 
spravovania v súlade so zákonom.  
 

4. DOMOVÝ  PORIADOK 1. Majitelia osobitných častí nedodržiavajú  
predpísané všeobecné pravidlá domového 
poriadku. 

 
Chránené statky, práva a  záujmy v  oblasti bývania a udržiavania budov sú:  život alebo 
zdravie ľudí; majetok väčšej hodnoty, životné prostredie, bezpečnosť dopravy;  verejné príjmy; 
právo na  pokojné užívanie majetku a komunálny poriadok. 
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VII.  INÉ OBLASTI KOMUNÁLNEHO INŠPEKČNÉHO  DOZORU 

 
1) OBCHODNÉ MENO (OBCHOD) 

A PRACOVNÝ ČAS OBCHODNÝCH, 
REMESELNÍCKYCH A POHOSTINSKÝCH 
OBJEKTOV 

 

1. Nevytýčenie  pracovného času (iba remeslá 
a obchod) 

2. Práca mimo maximálne určeného pracovného 
času; 

3. Znepokojovanie   občanov    vykonávaním  
obchodnej,  remeselníckej a pohostinskej   
činnosti. 

2) MENO MESTA / OBCE, ERB A ZÁSTAVA 
MESTA  
 

1. Použitie mena, zástavy a erbu v protiklade 
s predpismi a aktom  o poskytnutí súhlasu k ich 
použitiu.  

 
3) POSTAVENIE A ÚDRŽBA POMNÍKOV, 

SPOMIENKOVÝCH TABÚĽ  ALEBO  
SKULPTURÁLNYCH DIEL 

1. Postavenie a odstránenie pamätníkov,  
spomienkových tabúľ alebo skulpturálnych diel 
v protiklade so zákonom; 

2. Zničenie  a   poškodenie    pamätníkov,  
spomienkových tabúľ alebo skulpturálnych diel. 

 
Chránené statky, práva a  záujmy v o tejto blasti bývania sú: verejné príjmy; komunálny 
poriadok; životné potreby fyzických a právnických osôb (kvalita, rozsah, prístupnosť,  
kontinuita) a  právo na  pokojné užívanie majetku. 
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PRÍLOHA 2. 

 
II.  PRIAME HODNOTENIE RIZIKA 

(kritický a vysoký stupeň rizika) 
 
 

KRITICKÉ RIZIKO 

1. 

 
Status  neregistrovaného subjektu / subjekt, ktorý  vykonáva  komunálnu činnosť 
a nie je zapísaný do zodpovedajúceho  registra, ktorý vedie Agentúra pre obchodné 
registre/subjekt, ktorý  koná obrat tovaru, resp. služieb mimo predajného  objektu 
a nemá status obchodníka./ 
 
Vykonávanie činnosti, keď je registrované prerušenie vykonávania činnosti. 
 
 

 
Fakty, ktoré ukazujú na to, že je vykonaný trestný čin alebo  že je  určitá (známa 
alebo neznáma) osoba páchateľ trestného činu.  

KRITICKÉ ALEBO VYSOKÉ 

/podľa závažnosti škodlivých následkov/ 

1. 

 
Dohliadaný subjekt zapísaný do základného registra, ktorý  vykonáva určitú 
činnosť alebo koná určité aktivity a nie je zapísaný do osobitného  registra alebo  do 
evidencie, ktorú vedie príslušný orgán alebo organizácia alebo to  robí bez súhlasu 
príslušného orgánu alebo organizácie (povolenie, licencia, oprávnenie a pod.) alebo 
bez prihlášky príslušnému orgánu alebo organizácie, keď sú tento zápis, súhlas 
alebo prihláška predpísané ako podmienka pre vykonávanie tej činnosti alebo 
vykonávanie  tej aktivity (vykonávanie komunálnej činnosti bez verejného  súhlasu 
/ aktu o splnení predpísaných  podmienok;  postavenie dočasných  objektov 
a prostriedkov  pre oznámenia bez povolenia; pripojenie sa  na  komunálny objekt 
bez súhlasu – povolenia; používanie komunálnej služby bez  prihlášky  
vykonávateľovi komunálnej činnosti). 

2. 

 
Aktivity,  úkony,  neuskutočnenie a jav (živelné pohromy), ktorý za následok mal 
priame nebezpečenstvo pre život a zdravie ľudí, majetok a bezpečnosť dopravy 
alebo vážne ohrozenie jednoty  technicko-technologického komunálneho systému. 
 

VYSOKÉ RIZIKO 

1. 

 
Športové, kultúrne a iné manifestácie v organizácii mesta/obce/mestskej obce, kde 
sa zoskupuje veľký počet účastníkov/návštevníkov. 
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PRÍLOHA 3 
 
 

III. HODNOTENIE RIZIKA PODĽA OSOBITNÝCH KRITÉRIÍ 
 

1. OSOBITNÉ KRITÉRIÁ PRE HODNOTENIE  CHARAKTERU ŠKODLIVÉHO 
NÁSLEDKU 

 

1. Činnosť / aktivita  dohliadaného  subjektu 

Činnosť / aktivita Opis škodlivého následku Numerická hodnota 

Zásobovanie  pitnou vodou   
 
 
 

Príliš veľký 

 
 
 
 

5 

Čistenie a odvádzanie  
atmosférických a  odpadových vôd 
Dodávka tepelnej energie na 
vykurovanie počas vykurovacej 
sezóny a spotreba teplej vody počas 
roka 
Odstránenie snehu a ľadu  
Údržba ulíc a ciest  

 
 
 

Veľký 
 

 
 
 
 

4 

Mestská a prímestská preprava 
cestujúcich 
Údržba čistoty na  verejných 
priestranstvách 
Spravovanie cintorínov a 
pochovávanie 
Činnosť zoohygieny 
Nakladanie s komunálnym odpadom 
Údržba parkov a zelených  
priestranstiev 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stredný 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

Spravovanie trhoviska 
Zabezpečenie verejného osvetlenie 
Kominárske služby 
Pohrebná činnosť 
Spravovanie verejných parkovísk 
Komunálny poriadok  
Pracovný čas pohostinských 
objektov5 
Držanie domácich zvierat 
Obchod mimo   predajného objeku 
Postavenie a používanie menších 
montovaných objektov dočasného 
charakteru 
Oznámenie – prostriedky určené na 
                                                           
5 Podľa Zákona o turistike vyznačenie a dodržiavanie  pracovného  času pohostinských objektov je 
v príslušnosti turistickej inšpekcie. JLS na základe oprávnenia zo Zákona o lokálnej samospráve 
predpisuje  pracovný čas pohostinských objektov najčastejšie s cieľom ochrany pokoja občanov, ktorí žijú 
v susedstve, predpisuje opatrenia, ktorými sa  zamedzuje  znepokojovanie občanov v dôsledku práce 
pohostinských objektov, čo je podľa uznesení JLS v príslušnosti komunálnej inšpekcie.  
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oznamovanie  
Stredný 

 

 
3 Riadenie budovy, používanie 

a údržba budovy, spoločných 
a osobitných častí budovy 
Účtovanie a platba komunálnych 
služieb 
Postavenie a údržba pamätníkov 
a spomienkových tabúľ 

 
 
 

Malý 
 

 
 
 

2 
Vyvesenie pracovného času 
a obchodného    mena   (obchod   a 
remeslá) 
Domový poriadok v obytných / 
bytových podnikateľských  
budovách 
 

Vyvesenie mena, erbu a zástavy  Nepodstatný 1 

 
 

2. OSOBITNÉ KRITÉRIÁ PRE  HODNOTENIE  ROZSAHU ŠKODLIVÉHO NÁSLEDKU 
 

 

1) Druh objektu pod dozorom  komunálanej inšpekcie 

Druh objektu Opis rozsahu škodlivého 
následku 

Numerická hodnota 

Oznamovacie prostriedky typu 
nálepka,   zástavka,  balón  a  pod.   

 
Nepodstatný 

 
1 

Pohostinský objekt mimo obytnej 
zóny 
 
Vonkajšie  časti  objektu,  ktoré  
neslúžia   na   verejný  účel  
a nehraničia   sa   s    verejným  
priestranstvom 

 
 
 
 
 
 

Malý 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osobitné parkoviská  
Dedinské cintoríny 
Oznamovacie prostriedky na 
priestranstvách, ktoré nie sú 
verejné 

Pracovný čas (obchod a remeslá); 
používanie erbu a zástavy mesta / 
obce 
Vnútorné vodovodné, kanalizačné 
a inštalácie teplej vody, ktoré  
nepatria k osobitnej časti budovy 
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Trhoviská – objekty na trhovisku 
a trhový priestor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Verejné studne, fontány, pamätníky 
a spomienkové tabule 

Zelené priestranstvá osobitného 
účelu 

Všeobecné parkoviská 

Miestnosti a vozidlá pre  
vykonávanie pohrebnej  činnosti 
Upravenosť priestranstiev: 
podzemné priechody, chodníky, 
plató a  schody na verejných 
priestranstvách 

Urbánne  vybavenie a urbánny 
mobiliár, účelové  dočasné objekty; 
objekty a inštalácie verejného  
osvetlenia  - upravenosť 

Lokálna vodovodná / kanalizačná 
sieť  

Vnútorné spoločné vodovodné, 
kanalizačné a inštalácie teplej vody; 
dymovodné a  vykurovacie objekty 
a ventilačné kanály; spoločné časti 
a priestory v budove 

Vonkajšie časti objektu verejného 
účelu a objekty, ktoré hraničia 
s verejným priestranstvom  

Menšie montované objekty 
dočasného charakteru (stánky, 
pulty a iné prenosné objekty) – 
podmienky  pre vykonávanie 
obchodu v malom; obchod 
s osobnou ponukou 

Plávajúce objekty  

Oznamovacie prostriedky na 
verejných priestranstvách alebo 
nad nimi; obchodné meno (obchod 
a remeslá); použitie  mena mesta 
/obce v obchodnom  názve 

Žumpy, komunálny odpad; skládky 
komunálneho odpadu;  ponechanie 
vozidiel, vecí a iných  predmetov na 
verejných priestranstvách 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Verejné zelené  priestranstvá 
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Nafukovacej haly na športové účely  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veľký 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Pohostinské objekty v obytnej zóne  
Rekreačné rekvizity, detské ihriská, 
športové terény, kúpaliská 
Dopravné objekty mestkej 
a prímestskej prepravy (stanica,  
zastávka a plávajúci objekt pre  
pristátie plavidiel); dopravné 
prostriedky; ustálený cestovný 
poriadok  
Objekt, ktorý patrí medzi kultúrne 
statky  / statky, ktoré  majú 
predchádzajúcu ochranu 
Mestský cintorín  s príslušnými 
objektmi  
Chladiace zariadenie pre 
umiestnenie  zosnulého 
Objekty  a inštalácie verejného  
osvetlenia, rozvrh zapnutia a 
vypnutia verejného osvetlenia - 
náležitosť 
Uličný predaj; priestor vôkol 
trhoviska 
Vodovodná sieť  s prípojkou 
(mestská) 

 
 
 
 

Príliš veľký 

 
 
 
 
 
 

5 

Kanalizačná sieť s prípojkou, 
výpusty a iné objekty na prijatie 
a odvádzanie vôd (mestská) 

Objekty pre  zachytávanie a čistenie 
vody (pramene, potrubia 
a vybavenia pre  úpravu vody) 
 

1.1.  Účel priestranstva 
uplatňuje sa  pre hodnotenie  rozsahu škodlivého následku len v oblasti úpravy / 

čistenia plôch, odstránenie snehu a ľadu, postavení  menších montovaných objektov 
dočasného  charakteru  (záhradné reštaurácie, stánky   a pohyblivé objekty) ako 

i činnosť zoohygieny    
Lokalita  Opis rozsahu škodlivého 

následku 
Numerická hodnota 

Priestranstvo nie je verejné a nie je 
vo verejnom používaní (dvory, 
poľnohospodársky pozemok a iné) 

 
Nepodstatný 

 

1 

Priestranstvo vo verejnom používaní 
– nie je verejné, ale je určené pre  
neurčitý počet  užívateľov  (otvorené 
sieťové strediská, priestory vôkol 
budov, pasáže a pod.) 

 
Malý  

 

2 

Verejné priestranstvá – priestranstvá 
vôkol  zdravotníckych ustanovizní, 

Stredný  
 

3 



  Strana 33 z 40        22. mája 2019        ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČ SKY  PETROVEC        Č íslo   4   

športových objektov a pod. 
Verejné  priestranstvá okrem  
priestranstiev pre dopravu (parky, 
zelené  priestranstvá,  pobrežia) 

 
Veľký  

4 

Verejné   priestranstvá pre dopravu 
(ulice, verejné cesty) 

 
Príliš veľký 

5 

1.2. Kategória  cesty podľa  funkčného významu  a úlohy v územnej organizácie 
mesta/obcе6 

                        (platí iba pre  činnosť údržby ciest) 
Kategória cesty Opis rozsahu škodlivého 

následku 
Numerická hodnota 

Nekategorizovaná cesta Nepodstatný  1 
Cesty zabezpečujúce vstup k  
obytných objektom  

 
Malý  

 
2 

Ulica druhej triedy / zberné (spájajú 
prípojné a obytné ulice s hlavnými / 
ulica  prvej triedy) 

 
Stredný 

 

 
 

3 

Hlavná ulica / prvej triedy (dopravne 
spája časti osídlenia so štátnymi 
a obecnými cestami) 

 
Veľký 

 

 
 

4 
Obecná cesta – (dopravne spája 
územie obce, resp.  mesta, tiež 
 územie obce, resp. mesta so sieťou 
štátnych ciest) 
 

 
Príliš veľký 

 
 

5 

1.3. Účel budovy a počet bytov v budove – platí v oblasti bývania  
a údržby  budov 

Účel budovy a počet bytov Opis rozsahu škodlivého 
následku 

Numerická hodnota 

Rodinný dom (najviac dva byty); 
podnikateľská budova 

Nepodstatný 
 

1 

Bytová / bytovo - podnikateľská 
budova – do 10 bytov 

Malý  
 

2 

Bytová / bytovo - podnikateľská 
budova – od 11  do 40 bytov 

Stredný  
 

3 

Bytová / bytovo - podnikateľská 
budova – od 41  do 80 bytov 

Veľký  
 

4 

Bytová / bytovo - podnikateľská 
budova – ponad  80 bytov 

Príliš veľký 5 

1.4. Počet / množstvo osôb, na práva a záujmy ktorých  vplýva činnosť alebo 
aktivita /úkon/- platí pre  oblasti,  pri ktorých sa nemôžu   

uplatniť kritériá 1; 1.1;1.2; 1.37 

                                                           
6 Kritériá  treba prispôsobiť aktu o kategorizácii ciest JLS. 
7 Kritérium počet/rozsah osôb,  na práva a záujmy ktorých vplýva aktivita/úkon alebo  nebezpečenstvo, môže 
sa stanoviť aj určením počtu osôb pre jednotlivé oblasti, ak je počet osôb definovaný. Toto kritérium sa môže 
uplatniť aj ako samostatné kritérium. 
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Počet / množstvo osôb Opis rozsahu škodlivého 
následku 

Numerická hodnota 

Počet osôb, resp.  rozsah záujmov 
a práv je nepodstatný 

Nepodstatný 
 

1 

Počet osôb, resp.  rozsah záujmov 
a práv je malý 

Malý  
 

2 

Počet osôb, resp.  rozsah záujmov 
a práv je stredný 

Stredný  
 

3 

Počet osôb, resp.  rozsah záujmov 
a práv je veľký 

Veľký  
 

4 

Počet osôb, resp.  rozsah záujmov 
a práv je príliš veľký 

Príliš veľký 5 

 
 

3. ZÁVAŽNOSŤ  ŠKODLIVÝCH  NÁSLEDKOV 
 
Závažnosť  škodlivých  následkov predstavuje produkt charakteru  škodlivých 
následkov a rozsahu  škodlivých následkov a numericky je vyjadrená od 1 do 15 
s ukážkou  rozsahu bodov. 
 

Závažnosť škodlivých následkov Rozsah bodov Numerická hodnota 

Nepodstatná 
 1 - 2 1 

Nízka  
 3 - 5 2 

Stredná  
 6 - 12 3 

Vysoká 
 13 - 18 4 

Príliš vysoká 
19 - 25 5 

 
 

4. OSOBITNÉ KRITÉRIÁ PRE  HODNOTENIE PRAVDEPODOBNOSTI VZNIKU 
ŠKODLIVÝCH NÁSLEDKOV 

 

1) Riziko  zistené v predošlom  inšpekčnom dozore alebo  na základe správy o 
samohodnotení 

Stupeň rizika z  predošlého  
inšpekčného dozoru alebo  na 

základe správy o samohodnotení 

 

Opis pravdepodobnosti 
Numerická 

 hodnota 

Nepodstatný 
 

Nepodstatná 
 1 
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Nízky 
 

Malá  
 2 

Stredný  
 

Stredná  
 3 

Vysoký  
 

Veľká 
 4 

Príliš vysoký Príliš veľká 
5 

 
 

2)  Nezákonnosti  a nesprávnosti zistené v inšpekčnom dozore konanom 
v predošlých troch rokoch 

Počet porušení predpisov 
Obsah  a počet aktov inšpekčného  

dozoru 

 
Opis pravdepodobnosti 

 
Numerická hodnota 

 
Nebolo porušenie predpisov 
 
Na základe zápisnice uložené 
opatrenia na odstránenie 
nesprávnosti alebo jedno 
rozhodnutie (preventívne  opatrenia 
a/alebo  opatrenia  na odstránenie  
nesprávnosti) 
 

 
 
 
 

Nepodstatná  
 

 
 
 

1 

 
Jedno ľahšie porušenie  predpisov 
 
Dve rozhodnutia (preventívne  
opatrenia a/alebo  opatrenia  na 
odstránenie  nesprávnosti) 
 

 
 

Malá  
 

 
 

2 

 
Dve alebo tri ľahšie porušenia  
predpisov 
 
Tri a viacej rozhodnutí (preventívne  
opatrenia a/alebo  opatrenia  na 
odstránenie  nesprávnosti) 
 

 
 
 

Stredná  
 

 
 
 

3 

 
Viacej než tri ľahšie porušenia  
predpisov 
 
Rozhodnutie o zákaze  vykonávania 
činnosti /aktivity/práce, rozhodnutie 
o odstránení objektu, rozhodnutie 
o dočasnom zákaze vykonávania 
obchodu mimo predajného objektu,  

 
 
 
 
 

Veľká 
 

 
 
 
 
 

4 
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rozhodnutie o odobraní tovaru 
 
Priestupkový príkaz / žiadosť 
o začatie  priestupkového konania 
 
 
Ťažké porušenie predpisov 
 
Postup pre hospodársky priestupok; 
podaná trestná prihláška 
 

 
 

Príliš veľká  
 
 

 
 

5 

 
 

3) Pripravenosť subjektu zabezpečiť zákonnosť a bezpečnosť svojho podnikania 
a konania a odstránenie alebo zníženie realizácie rizika 

Postupovanie Opis pravdepodobnosti  Numerická 
hodnota 

 
Neboli uložené opatrenia / 
Dobrovoľný výkon opatrení 
uložených na základe zápisnice 
o inšpekčnom dozore 
 
Veľmi vysoký stupeň spolupráce s 
inšpektorom 
 

 
 
 

Nepodstatná 
 
 

 
 
 

1 

 
Výkon opatrení uložených   
rozhodnutím 
 
Vysoký stupeň spolupráce s 
inšpektorom 

 
 

Malá  
 

 
 

2 

 
Rozhodnutie nie je realizované alebo 
nie je v úplnosti  realizovaný správny 
výkon  opatrení  (rozhodnutie 
o realizácii) 
 
Stredný stupeň spolupráce s 
inšpektorom 

 
 
 

Stredná 
 

 
 
 

3 

 
Rozhodnutie nie je realizované ani v 
dodatočnej lehote / rozhodnutie 
o peňažnom  treste,  správny výkon  
prostredníctvom inej osoby/ žiadosť 
o začatie priestupkového konanie 
alebo priestupkový príkaz v dôsledku 
nerealizovaného rozhodnutia 
 
Nízky stupeň spolupráce s 
inšpektorom  

 
 
 
 

Veľká  
 

 
 
 
 

4 
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Podaná trestná prihláška  
 
Nespolupráca s  inšpektorom / 
Znemožnenie, zamedzenie alebo 
prekážanie vo vykonávaní úradných 
prác 
 

 
 
 

Príliš veľká 
 
 

 
 
 

5 

 
 

4) Schopnosť  subjektu zabezpečiť zákonnosť a bezpečnosť svojho podnikania 
a konania a odstránenie alebo zníženie realizácie rizika 

Vnútorný dozor, spravovanie rizík 
a kapacity 

Opis pravdepodobnosti  Numerická 
hodnota 

Vnútorný dozor a spravovanie rizík 
v rámci dohliadaného subjektu 
a odborné, technické a materiálne 
kapacity dohliadaného  subjektu na  
veľmi vysokej úrovni 
 

 
 

Nepodstatná 
 
 

 
 
 

1 

Vnútorný dozor a spravovanie rizík 
v rámci dohliadaného subjektu 
a odborné, technické a materiálne 
kapacity dohliadaného  subjektu na  
vysokej úrovni 
 

 
 

Malá  
 

 
 
 

2 

Vnútorný dozor a spravovanie rizík 
v rámci dohliadaného subjektu 
a odborné, technické a materiálne 
kapacity dohliadaného  subjektu na  
strednej úrovni 
 

 
 
 

Stredná 
 

 
 
 

3 

Vnútorný dozor a spravovanie rizík 
v rámci dohliadaného subjektu 
a odborné, technické a materiálne 
kapacity dohliadaného  subjektu na  
nízkej úrovni 

 
 
 
 

Veľká  
 

 
 
 

4 

Vnútorný dozor a spravovanie rizík 
v rámci dohliadaného subjektu 
a odborné, technické a materiálne 
kapacity dohliadaného  subjektu na  
veľmi nízkej úrovni 

 
 
 

Príliš veľká 
 
 

 
 
 

5 
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5. PRAVDEPODOBNOSŤ  VZNIKU ŠKODLIVÝCH  NÁSLEDKOV 
 

Pravdepodobnosť  vzniku 
škodlivých následkov 

Rozsah bodov pre 
kritériá 

Numerická hodnota 

Nepodstatná 1 - 4 1 

Nízka  5 - 16 2 

Stredná 17 - 81 3 

Vysoká  82 – 256 4 

Kritická  257 – 625 5 

   

PRÍLOHA 4 

 
IV.   MATRICA RIZIKA A METÓDA HODNOTENIA RIZIKA 5 X 5 

 
V tejto časti je uvedená metóda hodnotenie rizika 5 x 5 (Tabuľka 1), kde horizontálna 
koordináta (х - оs) predstavuje stupňovitú závažnosť  škodlivých  následkov  
a vertikálna  koordináta  (у – os) predstavuje stupňovitú pravdepodobnosť vzniku 
škodlivých následkov. 
 
Kombinácia (synergia) stupňovitosti závažnosti škodlivých náslekov a 
pravdepodobnosti  vzniku škodlivých následkov v matici rizika dáva stupeň rizika 
stretávaním  pridelených hodnôt pre tieto dve veličiny. 
 
Pre uplatnenie tejto metódy potrebné je pre  dohliadané subjekty, ktoré sa analyzujú  
uplatnením tejto metódy, zistiť: 

- pravdepodobnosť vzniku škodlivých následkov a 
- závažnosť škodlivých následkov. 

 
Za určenú pravdepodobnosť vzniku škodlivých následkov a závažnosť škodlivých 
následkov na základe Tabuľky 2 určuje sa  stupeň rizika (určuje sa stupeň rizika od 1 do 
25). 
 
Tabuľka 1: Мetóda 5 x 5 – Matica rizika 

Pravdepodobnosť   
škodlivých následkov 

Závažnosť škodlivých 
následkov 

1  2  3  4  5  

Kritická 5 5 10 15 20 25 

Vysoká 4 4 8 12 16 20 

Stredná 3  3  6  9  12  15  

Nízka 2 2 4 6 8 10 

Nepodstatná  1 1 2 3 4 5  
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Tabuľka  2:  Stupeň  rizika 

Numerická hodnota rizika Kvalitatívny opis rizika 

1, 2  Nepodstatný 

3, 4, 5  Nízky  

6, 8, 9  Stredný 

10, 12, 15, 16  Vysoký 

20, 25  Kritický  
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