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Podľa článku 39 Zákona o slobodnom prístupe k informáciám verejného významu
(Sl. glanik RS, č. 120/2004, 54/5007, 104/2009 a 36/2010) orgány Obce Báčsky Petrovec
vyniesli a uverejnili

INFORMÁTOR O PRÁCI
ZHROMAŽDENIA OBCE, OBECNEJ RADY, PREDSEDU OBCE
A OBECNEJ SPRÁVY OBCE BÁČSKY PETROVEC
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1. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC
Základné údaje o štátnom orgáne:
1. Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec, 21470 Báčsky Petrovec, Ulica Kollárova 6,
IČO: 08127808; DIČ: 101270637, skupština@backipetrovac.rs;
2.
za správnosť a úplnosť údajov, ktoré obsahuje informátor, keď ide
o Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec je zodpovedný Pavel Severíni, master práv., tajomník
ZO;
3. dátum prvého zverejnenia prvého informátora: máj 2005;
4. dátum poslednej zmeny a doplnku – previerky údajov v informátore a ktoré sa
vzťahujú na Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec: 17.09.2021;
5. nahliadnutie do informátora – časť, ktorá sa vťahuje na ZO Báčsky Petrovec, sa
môže vykonať v kancelárii tajomníka služby Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktorá sa
nachádza na II. poschodí budovy Obce Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova 6.
6. web-adresa informátora: http://www.backipetrovac.rs
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Organizačná štruktúra:
-

z volebnej listiny ALEKSANDAR VUČIĆ – PRE NAŠE DETI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ján Šuľan, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 21.08.2020
Tatiana Vujačić, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 21.08.2020
Branislav Kozarov, Kulpín - mandát potvrdený 21.08.2020
Branislav Huďan, Hložany - mandát potvrdený 21.08.2020
Dragica Pejković, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 21.08.2020
Veroslava Sľúka Cerovsky, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 21.08.2020
Lazar Popadić, Kulpín - mandát potvrdený 21.08.2020
Dragan Krčmar, Maglić - mandát potvrdený 21.08.2020
Jelena Ninković, Maglić - mandát potvrdený 21.08.2020
Željko Bosančić, Maglić - mandát potvrdený 18.09.2020
Momčilo Gagić, Kulpín - mandát potvrdený 18.09.2020

-

z volebnej listiny IVICA DAČIĆ – Socialistická strana Srbska (SSS)

12. Ján Jovankovič, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 21.08.2020
13. Rajko Perić, Maglić - mandát potvrdený 21.08.2020
14. Tatiana Nosáľ, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 29.01.2020
-

z volebnej listiny VOJVODINSKÝ FRONT – ZJEDNOTENÍ ZA DEMOKRATICKÝ BÁČSKY
PETROVEC (LIGA SOCIÁLNYCH DEMOKRATOV VOJVODINY, VOJVODINSKÁ STRANA,
SPOLU ZA VOJVODINU)

15. Ján Čáni, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 21.08.2020
-

z volebnej listiny JEDNOTNÉ SRBSKO – MIROSLAV ČEMAN ČEPSI

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Miroslav Čeman, Kulpín - mandát potvrdený 21.08.2020
Srđan Ilijevski, Maglić - mandát potvrdený 21.08.2020
Nemanja Pojužina, Maglić - mandát potvrdený 21.08.2020
Jarmila Balážová, Kulpín - mandát potvrdený 21.08.2020
Ondrej Fekete, Hložany - mandát potvrdený 21.08.2020
Darko Stojanović, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 21.08.2020
Miroslav Stupavský, Kulpín - mandát potvrdený 21.08.2020
Anna Stojanović, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 21.08.2020
Karolina Chalupka, Kulpín - mandát potvrdený 18.09.2020

-

z volebnej listiny NESTRANÍCKI A ZJEDNOTENÍ OBYČAJNÍ ĽUDIA

25. Martina Martinko Sabolčki, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 21.08.2020
V súlade s Rokovacím poriadkom
výbornícke skupiny:

ZO Báčsky Petrovec v ZO sú utvorené

dve

1. Srbská pokroková strana – vedúca výborníckej skupiny: Dragica Pejković, zástupca vedúcej
výborníckej skupiny: Željko Bosančić, členovia výborníckej skupiny: Ján Šuľan, Tatiana
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Vujačić, Branislav Kozarov, Branislav Huďan, Veroslava Sľúka Cerovsky, Lazar Popadić,
Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Momčilo Gagić.
2. Socialistická strana Srbska – vedúci výborníckej skupiny Rajko Perić, zástupca vedúceho
výborníckej skupiny Nebojša Marušić, člen výborníckej skupiny Ján Jovankovič.
Zo stálych pracovných telies ZO sú formované:
1. Komisia pre administratívno-mandátne otázky,
2. Komisia pre hospodárstvo, urbanizmus, bytovo-komunálne činnosti a ochranu životného
prostredia,
3. Komisia pre rozpočet a financie,
4. Komisia pre spoločenské činnosti,
5. Komisia pre predpisy, podania a sťažnosti a odovzdanie a prevzatie funkcie a úradných
aktov,
6. Komisia pre kádrové otázky a pracovné pomery,
7. Komisia pre plány,
8. Komisia pre uznania,
9. Komisia pre otázky nakladania nehnuteľnosťami vo verejnom vlastníctve obce,
10. Volebná komisia,
11. Komisia pre uskutočnenie súbehu na voľbu riaditeľov verejných podnikov, ktorých
zakladateľ je Obec Báčsky Petrovec.
Z osobitných pracovných telies ZO sú zvolení noví členovia Rady pre mladých, Rady
pre rodovú rovnosť, Rady pre zdravie, Obecnej rady rodičov, Komisie pre uskutočnenie
volieb členov rád miestnych spoločenstiev a Druhostupňovej komisie pre uskutočnenie
volieb členov rád miestnych spoločenstiev.
Opis funkcií vedúcich:
JÁN JOVANKOVIČ, predseda ZO (zvolený na
uskutočnenom dňa 21.08.2020);

ustanovujúcom

zasadnutí ZO

- JÁN ŠUĽAN, zástupca predsedu ZO (zvolený na ustanovujúcom zasadnutí ZO
uskutočnenom dňa 21.08.2020);
PAVEL SEVERÍNI, master právnik,
zasadnutí ZO uskutočnenom dňa 21.08.2020).

tajomník ZO (zvolený na ustanovujúcom

Predseda zhromaždenia obce organizuje prácu zhromaždenia obce, zvoláva
zasadnutia, navrhuje rokovací program, predsedá zasadnutiam, stará sa o uskutočnenie
verejnosti práce zhromaždenia, podpisuje akty, ktoré vynáša zhromaždenie obce a vykonáva
iné úkony stanovené zákonom a Štatútom Obce Báčsky Petrovec.
Predseda zhromaždenia obce má zástupcu, ktorý ho zastupuje v prípade jeho
neprítomnosti a znemožnenia vykonávať svoju funkciu.
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 úkony vzťahujúce sa na ich činnosť.
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Zhromaždenie obce vynáša štatút, iné normatívne akty (rozvojový plán, urbanistický
plán, rozpočet, účtovnú závierku rozpočtu), uznesenia, rozhodnutia, odporúčania a závery.
Uzneseniami zhromaždenie obce upravuje otázky zo svoje príslušnosti.
Rozhodnutiami zhromaždenie obce rozhoduje o jednotlivých otázkach zo svojej
príslušnosti.
Odporúčaniami a závermi zhromaždenie obce ustaľuje stanoviská o jednotlivých
bodoch zo svojej príslušnosti.
Pravidlá týkajúce sa verejnosti práce.
Článok 196 odsek 3 Ústavy Republiky Srbsko (Úradný vestník RS, č. 98/2006) znie:
„Štatúty a normatívne akty jednotiek lokálnej samosprávy sa uverejňujú v lokálnych
úradných oznamovacích prostriedkoch.“
Článok 35 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník RS, č. 129/2007, 83/2014 –
iný zákon, 101/2016 – iný zákon a 47/2018) stanovuje:
„Zasadnutia zhromaždenia obce sú verejné.
Zhromaždenie obce môže rozhodnúť, aby zasadnutie zhromaždenia boli neprístupné
verejnosti z dôvodov bezpečnosti a z iných dôvodov určených zákonom.“
Článok 11 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.
3/2019) stanovuje:
„Práca orgánov obce je verejná.
Verejnosť práce sa spravidla zabezpečuje:
- prostredníctvom vydávania bulletinu, informátora, cez verejné informovanie,
prezentovanie uznesení a iných aktov verejnosti a vytvorením internetových
prezentácií;
- organizovaním verejných
rozpráv v súlade so zákonom, týmto štatútom
a uzneseniami orgánov obce;
- organizovaním verejných vypočutí v súlade s týmto štatútom a rokovacím
poriadkom zhromaždenia obce a
- 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.
V Rokovacom poriadku Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce
Báčsky Petrovec, č. 3/2019) články 181 až 187 stanovujú:
- zasadnutia zhromaždenia sú verejné,
- zasadnutia zhromaždenia môžu byť v úplnosti alebo čiastočne uzavreté pre
verejnosť z dôvodu bezpečnosti a obrany krajiny a v iných prípadoch predvídaných
zákonom,
- na zasadnutiach zhromaždenia a ich pracovných telies môžu byť prítomní aj
zainteresovaní občania, resp. predstavitelia podnikov, ustanovizní a iných verejných
služieb, ktorých zakladateľ je obec, miestnych spoločenstiev, združení a pod., ktorí
svoju prítomnosť zahlásia tajomníkovi zhromaždenia najneskoršie pred
uskutočnením samého zasadnutia,
- v prípade, že nieto technické možnosti alebo pre to potrebný priestor, aby všetci
záujemcovia boli prítomní na zasadnutí zhromaždenia, predseda zhromaždenia
môže s cieľom zabezpečenia nehateného priebehu zasadnutia obmedziť celkový
počet občanov a rozhodnúť komu umožnia prítomnosť na zasadnutí,
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akreditovaní predstavitelia verejných oznamovacích prostriedkov majú právo byť
prítomní na zasadnutiach zhromaždenia a jeho pracovných telies kvôli oboznámeniu
verejnosti o ich práci,
predstaviteľom
verejných oznamovacích prostriedkov sú k dispozícii návrhy
uznesení, iných predpisov a normatívnych aktov ako i informatívne a dokumentárne
materiály o otázkach z činnosti zhromaždenia a jeho pracovných telies.
zhromaždenie môže vydať úradné oznámenie pre verejné oznamovacie prostriedky,
tlačovú konferenciu v súvislosti s otázkami, ktoré posudzuje zhromaždenie, môže
uskutočniť predseda zhromaždenia, zástupca predsedu zhromaždenia, výbornícka
skupina alebo výborník, ktorého oprávni zhromaždenie a predseda pracovného
telesa zhromaždenia o otázkach z príslušnosti toho pracovného telesa.

1. daňové identifikačné číslo ZO je: 101270637;
2. pracovný čas Služby zhromaždenia obce a obecnej rady je: každý pracovný deň od
7.00 do 15.00 hodín, pričom predseda a zástupca predsedu ZO nemajú svoj pracovný
čas, keďže nie sú na stálej práci v Obci Báčsky Petrovec;
3. adresa Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec znie: 21470 Báčsky Petrovec, Ul.
Kollárova 6, skupstina@backipetrovac.rs, kontaktový telefón: 021/780-378;
4. za spoluprácu s novinármi a verejnými oznamovacími prostriedkami v súvislosti
s prácou ZO Báčsky Petrovec príslušný je predseda ZO Ján Jovankovič, resp. osoba,
ktorú on oprávni;
5. zamestnanci v Službe zhromaždenia obce a obecnej rady sú: Daniela Lačoková,
zamestnankyňa prvého druhu poverená úkonmi prekladania a prácou INDOK služby
a Daniela Vršková, spolupracovníčka pre práce zhromaždenia a personálne úkony,
6. miestnosti Služby zhromaždenia obce a obecnej rady sa nachádzajú na II. poschodí
budovy Obce Báčsky Petrovec a nie sú dostupné pre osoby s invaliditou (nejestvuje
výťah),
7. možnosť byť prítomný na zasadnutiach ZO Báčsky Petrovec a zasadnutiach
pracovných telies je regulovaná Rokovacím poriadkom Zhromaždenia obce Báčsky
Petrovec,
8. audio nahrávanie zasadnutí Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec a jeho pracovných
telies je regulované v článku 151 Rokovacieho poriadku Zhromaždenia obce Báčsky
Petrovec;
9. v súlade s článkom 149 Štatútu obce Báčsky Petrovec autentické tlmočenia štatútu
a iných
normatívnych aktov Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec dáva
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na návrh obecnej rady.
Zoznam najčastejšie požadovaných informácií verejného významu
Od služby zhromaždenia obce a obecnej rady sú najčastejšie požadujú zápisnice –
výpisy zo zápisníc z jednotlivých zasadnutí Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec a týkajúce sa
jednotlivých otázok s uvedením mien občanov obce Báčsky Petrovec.
Spôsob, na ktorý boli požadované informácie verejného významu týkajúce sa
zhromaždenia obce – písomné žiadosti o poskytnutie informácií, podané v súlade so
Zákonom o slobodnom prístupe k informáciách verejného významu.
V praxi služby zhromaždenia obce je zaužívané, že sa zverejňovanie odpovedí
nekoná prostredníctvom webovej stránky.

Opis príslušností, záväzkov a oprávnení zhromaždenia obce
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Zhromaždenie obce v súlade so zákonom:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)
20)

21)

22)

vynáša štatút obce a rokovací poriadok zhromaždenia obce;
vynáša rozpočet a schvaľuje účtovnú závierku rozpočtu;
schvaľuje kádrový plán;
určuje sadzby základných príjmov obce, spôsob a meradlá na určovanie výšky
lokálnych poplatkov a úhrad;
vynáša plán rozvoja obce, plánovacie dokumenty verejných politík, strednodobé
plány a iné plánovacie dokumenty v súlade so zákonom,
vynáša územný a urbanistický plán obce,
vynáša predpisy a iné normatívne akty z príslušnosti obce;
volí a odvoláva predsedu zhromaždenia a zástupcu predsedu zhromaždenia;
ustanovuje a odvoláva tajomníka a zástupcu tajomníka zhromaždenia;
volí a odvoláva predsedu obce a na návrh predsedu obce volí zástupcu predsedu
obce a členov obecnej rady;
ustanovuje obecného právneho zástupcu;
vymenúva Volebnú komisiu pre uskutočnenie volieb výborníkov zhromaždenia obce
v súlade so zákonom;
vypisuje obecné referendum a referendum pre časť územia obce, vyjadruje sa
o návrhoch obsiahnutých v občianskej iniciatíve a ustaľuje návrh uznesenia
o samozdanení;
utvára a upravuje organizáciu a prácu organizácií a služieb pre potreby obce;
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;
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;
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;
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;
posudzuje správy o práci a poskytuje súhlas k programu práce užívateľov rozpočtu;
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;
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;
vynáša ročné a strednodobé programy úpravy staveného pozemku; rozhoduje
o scudzení staveného pozemku v súlade so zákonom a predpisom obce;
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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;
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 efektívnosti;
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 verejnosúkromného 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;
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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;
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.
Uplatňovanie predpisov
Pri svojej práci Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec uplatňuje nasledujúce predpisy:
1. Zákon o lokálnej samospráve (Úradný vestník RS, č. 129/2007, 83/2014 – iný
zákon, 101/2016 - iný zákon a 47/2018);
2. Zákon o lokálnych voľbách (Úradný vestník RS, č. 129/2007, 34/2010 – uznesenie
ÚS, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - autentické tlmočenie a 68/2020);
3. Zákon o referende a národnej iniciatíve (Úradný vestník RS, č. 48/94 a 11/98);
4. Zákon o financovaní lokálnej samosprávy (Úradný vestník RS, č. 62/2006,
47/2011, 93/2012, 99/2013 – zladená din. suma, 125/2014 - zladená din. suma,
95/2015 - zladená din. suma, 83/2016, 91/2016 - zladená din. suma, 104/2016 iný zákon, 96/2017 - zladená din. suma, 89/2018 - zladená din. suma, 95/2018 iný zákon a 86/2019 - zladená din. suma);
5. Zákon o štátnych a iných sviatkoch v Republike Srbsko (Úradný vestník RS, č.
43/2001, 101/2007 a 92/2011);
6. Zákon o financovaní politických aktivít (Úradný vestník RS, č. 43/2011, 123/2014
a 88/2019);
7. Zákon o úradnom používaní jazyka a písma (Úradný vestník RS, č. 45/91, 53/93,
67/93, 48/94, 101/2005 - iný zákon, 30/2010, 47/2018 a 48/2018 - oprava);
8. Zákon o zamedzení úplatkárstva (Úradný vestník RS, č. 35/2019 a 88/2019);
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9. Zákon o verejných podnikoch (Úradný vestník RS, č. 15/2016, 88/2019)
a 11/2021);
10. Zákon o verejných službách (Úradný vestník RS, č. 42/91, 71/94, 79/2005 - iný
zákon, 81/2005 – oprava iného zákona, 83/2005 – oprava iného zákona a
83/2014 – iný zákon);
11. Zákon o komunálnych činnostiach (Úradný vestník RS, č. 88/2011, 104/2016 a
95/2018);
12. Zákon o právach pacientov (Úradný vestník RS, č. 45/2013 a 25/2019 – iný
zákon);
13. Zákon o verejnom zdraví (Úradný vestník RS, č. 15/2016);
14. Zákon o poľnohospodárskom pozemku (Úradný vestník RS, č. 62/2006, 65/2008
- iný zákon, 41/2009, 112/2015, 80/2017 a 95/2018 - iný zákon);
15. Zákon o verejnom informovaní a médiách (Úradný vestník RS, č. 83/2014,
58/2015 a 12/2016 - autentické tlmočenie);
16. Zákon o ochrane osobných údajov (Úradný vestník RS, č. 87/2018);
17. Zákon o knižnično-informačnej činnosti (Úradný vestník RS, č. 52/2011
a 78/2021);
18. Zákon o kultúre (Úradný vestník RS, č. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – oprava,
6/2020, 47/2021 a 78/2021);
19. Zákon o turistike (Úradný vestník RS, č. 17/2019);
20. Zákon o rodovej rovnosti (Úradný vestník RS, č. 104/2009);
21. Zákon o mladých (Úradný vestník RS, č. 50/2011);
22. Zákon o športe (Úradný vestník RS, č. 10/2016);
23. Zákon o národnostných radách národnostných menšín (Úradný vestník RS, č.
72/2009, 20/2014 - uznesenie ÚS, 55/2014 a 47/2018);
24. Zákon o ochrane práv a slobôd národnostných menšín (Úradný vestník RS, č.
11/2002, Úradný vestník SČH, č. 1/2003 – Ústavná listina, Úradný vestník RS, č.
72/2009 - iný zákon, 97/2013 - uznesenie ÚS a 47/2018);
25. Kódex správania sa funkcionárov lokálnej samosprávy v Srbsku (Zhromaždenie
obce Báčsky Petrovec na svojom VI. zasadnutí, ktoré sa konalo 18.03.2005 v
Báčskom Petrovci, schválilo Etický kódex správania sa funkcionárov lokálnej
samosprávy v Srbsku),
26. Zákon o všeobecnom správnom konaní (Úradný vestník RS, č. 18/2016 a 95/2018
- autentické tlmočenie);
27. Štatút Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 3/2019),
28. Rokovací poriadok Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce
Báčsky Petrovec, č. 3/2019);
29. Uznesenie o úhradách, cestovných nákladoch a iných príjmoch výborníkov
zhromaždenia obce, členov obecnej rady a členov
pracovných telies
zhromaždenia obce, obecnej rady a predsedu Obce Báčsky Petrovec (Úradný
vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2005, 15/2008 a 14/2012);
30. Kódex obliekania na zasadnutiach Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec a
Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec.

Služby, ktoré sa poskytujú zainteresovaným osobám
Postup kvôli poskytovaniu služieb
Článok 87 Štatútu Obce Báčsky Petrovec hovorí:
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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.
Články 87 až 106 Štatútu Obce Báčsky Petrovec upravujú otázky týkajúce sa:
zhromaždenia občanov, referenda, podaní, petícií a sťažností občanov, verených ankiet
a verejných rozpráv. Ustanovenia štatútu, týkajúce sa uvedených otázok, znejú:
Zhromaždenie občanov rozoberá a navrhuje otázky z príslušnosti orgánov obce.
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 aktu o jeho
zvolaní zverejnenom na oznamovacej tabuli, prostredníctvom prostriedkov verejného
informovania alebo na iný obvyklý spôsob.
Zvolávateľ je záväzný oboznámiť obecnú správu o uskutočnení zhromaždenia.
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.
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.
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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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.
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.
Orgány obce môžu konzultovať s občanmi o otázkach zo svojej príslušnosti.
Konzultácie z odseku 1 tohto článku konajú sa prostredníctvom verejnej ankety.
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.
Verejná rozprava trvá najmenej 20 dní.
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.
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.
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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.
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.
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.
O priebehu verejnej rozpravy sa zhotovuje 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.
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.
Prehľad údajov o poskytnutých službách
(Obecná rada)
Údaje o príjmoch a výdavkoch
(Obecná správa)
Údaje o verejnom obstarávaní
Zhromaždenie obce Báčsky Petrove, resp. služba zhromaždenia obce nekoná verejné
obstarávanie.
Údaje o štátnej pomoci
(Obecná správa)
Údaje o vyplatených platoch, zárobkoch a iných príjmoch
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(Obecná správa)
Údaje o pracovných prostriedkoch
(zo súpisu inventúry Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec)
Uchovávanie nosičov informácií
V archíve Obce Báčsky Petrovec sa uskladňujú originály zápisníc zo zasadnutí ZO,
jeho stálych a občasných pracovných telies na policiach s registrátormi. Tiež sa uchovávajú
aj originály zvukových záznamov zo zasadnutí ZO v počítači úradníčky, ktorá pracuje na
administratívnych prácach zhromaždenia, na prácach podaní, návrhov a personálnych
prácach, resp. na osobitných CD, ktoré slúži pre bezpečnostný záznam uvedených údajov.
Tiež kompletný Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec (podľa rokov) sa nachádza
memorovaný v spoločnom serveri Obce Báčsky Petrovec a tiež jestvujú aj Úradné vestníky
Obce Báčsky Petrovec podľa rokov (v srbskom a slovenskom jazyku) zviazané do kníh.
Zápisnice zo zasadnutí ZO Báčsky Petrovec sa uchovávajú natrvalo a odpovede na
výbornícke otázky 4 roky v súlade s Výnosom o kategóriách registratúrneho materiálu s
lehotou uchovávania (Úradný vestník RS, číslo 44/1993).
Údaje o druhoch informácií vo vlastníctve
V archíve Obce Báčsky Petrovec sa vedú zväzky kníh kompletných originálnych
materiálov so zápisnicami zo zasadnutí Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, usporiadané
podľa rokov.
Údaje o druhoch informácií, ku ktorým štátny orgán umožňuje pristúpiť
Prístup k zápisniciam zo zasadnutí zhromaždenia obce a jeho pracovných telies nie
je obmedzený, vyjmúc prípadov, keď sú zasadnutia uzavreté pre verejnosť.
Informácie o podaní žiadosti o prístup k informáciám
Žiadosti o prístup k informáciám, ktorými nakladá Obec Báčsky Petrovec, sa
podávajú na adresu:
- OBEC BÁČSKY PETROVEC, Obecná správa Obce Báčsky Petrovec - oprávnená osoba
pre postupovanie pri žiadosti o slobodný prístup k informáciám verejného významu,
21470 Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova 6;
- číslo faxu: 021/780-571;
- adresa elektronickej pošty: nacelnik@backipetrovac.rs;
- doba, počas ktorej je možné podať ústne žiadosť k zápisnici: každý pracovný deň
od 7.00 do 15.00 hodiny.
Žiadosť o prístup k informáciám môže podať každá osoba a v nej sa musí uviesť,
ktoré informácie sa požadujú. V žiadosti sa musí uviesť dôvod požadovanej informácie.
V žiadosti sa záväzne uvádza spôsob, na ktorý sa právo na prístup k informáciám
chce uskutočniť (nahliadnutie, vydaní kópie atď.).
V súvislosti so žiadosťou o prístup k informáciách
účtujú sa iba náklady
rozmnožovania a zasielania kópie dokladu, ktorý obsahuje požadovanú dokumentáciu
v súlade s Výnosom o výške úhrady potrebných nákladov za vydanie kópie dokumentov,
v ktorých sa nachádzajú informácie verejného významu (Úradný vestník RS, č. 8/2006).
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Po podanej žiadosti o prístup k informáciám služba zhromaždenia obce – oprávnená
osoba pre postupovanie pri žiadosti o slobodný prístup k informáciám verejného významu je
povinná konať bezodkladne, najdlhšie v lehote 48 hodín, resp. 15 dní alebo 40 dní,
v závislosti od druhu požadovanej informácie.
V súvislosti s podanou žiadosťou o prístup k informáciám oprávnená osoba pre
postupovanie pri žiadosti o slobodný prístup k informáciám verejného významu má záväzok
umožniť prístup k požadovanej informácii alebo vyniesť rozhodnutie, ktorým sa žiadosť
zamieta z dôvodov určených zákonom.
Podávateľ žiadosti o prístup k informáciám má právo podať sťažnosť, resp. právo
začať správny spor proti rozhodnutiu vydaného zo strany oprávnenej osoby pre
postupovanie pri žiadosti o slobodný prístup k informáciám verejného významu o zamietnutí
žiadosti. Taktiež právo na správny spor má podávateľ žiadosti ak oprávnená osoba pre
postupovanie pri žiadosti o slobodný prístup k informáciám verejného významu nevyhovie
žiadosti o prístup k informáciám, resp. nevynesie rozhodnutie, ktorým sa žiadosť zamieta.
Podávateľ žiadosti o prístup k informáciám má tiež právo podať sťažnosť, resp. právo
začať správny spor v prípade, že oprávnená osoba pre postupovanie pri žiadosti o slobodný
prístup k informáciám verejného významu vynesie závere, ktorým sa žiadosť podávateľa
zamieta ako neúplná.
2. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC
Základné údaje o štátnom orgáne:
1. Obecná rada Obce Báčsky Petrovec, 21470 Báčsky Petrovec, Ulica Kollárova 6,
IČO: 08127808; DIČ: 101270637, opstinskovece@backipetrovac.rs ;
2. za správnosť a úplnosť údajov, ktoré obsahuje informátor, keď ide o Obecnú radu
Obce Báčsky Petrovec je zodpovedná dipl. právnička Kristína Benka Stojisavljević,
tajomníčka obecnej rady;
3. dátum prvého zverejnenia prvého informátora: 3. máj 2005;
4. dátum poslednej zmeny a doplnku – previerky údajov v informátore a ktoré sa
vzťahujú na Obecnú radu Obce Báčsky Petrovec: 17. septembra 2021;
5. nahliadnutie do informátora v súvislosti s obecnou radou sa môže vykonať
v kancelárii tajomníčky obecnej rady, ktorá sa nachádza na I. poschodí budovy Obce Báčsky
Petrovec, Ulica Kollárova 6 a tu možno dostať tlačenú kópiu informátora, ktorá sa vzťahuje
na Obecnú radu Obce Báčsky Petrovec;
6. web-adresa informátora: http://www.backipetrovac.rs
Organizačná štruktúra:
V súlade s článkom 45 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník Republiky
Srbsko, číslo 129/2007, 83/2014 – iný zákon, 101/2016 – iný zákon a 47/2018) a článku 60
Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, číslo 3/2019) Obecnú
radu Obce Báčsky Petrovec tvoria:
1. Jasna Šproh, predsedníčka Obce Báčsky Petrovec, zvolená na I. zasadnutí
Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktoré sa konalo 21.08.2020,
2. Srđan Simić, zástupca predsedníčky Obce Báčsky Petrovec, zvolený na I. zasadnutí
Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktoré sa konalo 21.08.2020,
3. Aleksandar Nakić, poverený oblasťou: spoločenské činnosti, zvolený na I. zasadnutí
Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktoré sa konalo 21.08.2020,
4. Srđan Stojanović, poverený oblasťou: poľnohospodárstvo, zvolený na I. zasadnutí
Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktoré sa konalo 21.08.2020,
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5. Ondrej Bovdiš, poverený oblasťou: hospodárstvo, komunálne činnosti a lokálna
infraštruktúra, zvolený na I. zasadnutí Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktoré sa
konalo 21.08.2020,
6. Jana Zabunov, poverená oblasťou: cestovný ruch,
obchod, ubytovacie
a gastronomické služby a rodová rovnosť, zvolená na VII. zasadnutí Zhromaždenia
obce Báčsky Petrovec, ktoré sa konalo 18.12.2020,
7. Gavra Govorčin, poverený oblasťou: bojovnícke a sociálne otázky, zvolený na I.
zasadnutí Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktoré sa konalo 21.08.2020.

-

Zo stálych pracovných telies Obecná rada Obce Báčsky Petrovec utvorila jednu stálu
komisiu a je to:
Komisia pre prenájom, scudzenie a zaobstaranie nehnuteľností do vereného
vlastníctva Obce Báčsky Petrovec.
Opis funkcií vedúcich:

-

Jasna Šproh, predsedníčka Obce Báčsky Petrovec, zvolená na I. zasadnutí
Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktoré sa konalo 21.08.2020,
Srđan Simić, zástupca predsedníčky Obce Báčsky Petrovec, zvolený na I. zasadnutí
Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktoré sa konalo 21.08.2020.

Predsedníčka Obce Báčsky Petrovec v súlade s článkom 47 Zákona o lokálnej
samospráve (Úradný vestník Republiky Srbsko, číslo 129/2007, 83/2014 - iný zákon,
101/2016 – iný zákon a 47/2018) zastupuje obecnú radu, zvoláva a vedie obecnú radu,
zodpovedná je za zákonitosť práce obecnej rady a je záväzná obstaviť uznesenie obecnej
rady, keď považuje, že nie je v súlade so zákonom.
Zástupca predsedníčky Obce Báčsky Petrovec v súlade s článkom 43 Zákona
o lokálnej samospráve (Úradný vestník Republiky Srbsko, číslo 129/2007, 83/2014 - iný
zákon, 101/2016 – iný zákon a 47/2018) zastupuje predsedníčku obce v prípade jej
neprítomnosti a znemožnenia konať svoju
povinnosť. V súlade s tým, zástupca
predsedníčky obce koná všetky úkony predsedníčky obce súvisiace s prácou obecnej rady
v prípade jej neprítomnosti.
Obecná rada pri vykonávaní prác zo svojej príslušnosti vynáša: uznesenia, rokovací
poriadok, pravidlá, nariadenia, pokyny, rozhodnutia, závery, odporúčania, plány, programy
a iné akty v súlade so zákonom a štatútom Obce Báčsky Petrovec.
Uznesením sa na všeobecný spôsob upravujú otázky z príslušnosti obecnej rady.
Rokovacím poriadkom sa upravujú jednotlivé ustanovenia zákona, uznesení a iných
predpisov obce kvôli ich realizácie.
Nariadením sa kvôli realizácie jednotlivých ustanovení uznesení a iných predpisov
nariaďuje alebo zakazujem postupovanie v určitých situáciách, ktoré má všeobecný význam.
Pokynmi sa predpisuje spôsob práce a výkon prác orgánov obce, podnikov,
ustanovizní alebo iných organizácií vo výkone jednotlivých ustanovení uznesení a iných
predpisov.
Rozhodnutím sa rozhoduje o jednotlivých právach, záväzkoch a právnych záujmoch
osôb v súlade so zákonom, štatútom, uzneseniami zhromaždenia obce a uzneseniami
obecnej rady.
Záverom sa rozhoduje o procedurálnych a politických otázkach, o schválení určitých
návrhov, určujú sa stanoviská o tom, čo, ako a na aký spôsob treba nabudúce postupovať
v jednotlivých otázkach, resp. veciach, iniciuje vynesenie uznesení, resp. iného normatívneho
alebo jednotlivého aktu.
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Pravidlá ohľadom verejnosti práce
Článok 11 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.
3/2019) stanovuje:
„Práca obce je verejná.
Verejnosť práce a informovanie občanov sa bližšie určuje osobitným uznesením
zhromaždenia obce, v súlade so zákonom a týmto štatútom.“
Rokovacím poriadkom Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce
Báčsky Petrovec, číslo 1/2009, 9/2010 a 8/2011) v článkoch 55 – 57 je určené:
„Verejnosť práce sa zabezpečuje:
- oboznamovaním verejnosti o práci a vynesených aktoch;
- zabezpečovaním podmienok pre vyjadrovanie sa občanov o práci rady;
- účasťou občanov a odbornej verejnosti v postupe prípravy a vynesenia jednotlivých
uznesení a iných aktov, ktoré navrhuje, resp. vynáša rada.“
Rada oboznamuje verejnosť o svojej práci a vynesených aktoch, ako i o významných
otázkach, ktoré posudzuje alebo bude posudzovať: poskytovaním oznámenia pre verejnosť,
uskutočňovaním konferencie pre tlač, poskytovaní interview, zverejňovaním informácií
prostredníctvom internetu a na iný priliehavý spôsob.
Pri posudzovaní dôležitejších otázok rada na zasadnutí určuje spôsob, na ktorý sa o
tom bude informovať verejnosť.
Občania svoje zhodnotenie, kritiky a návrhy, ktoré sa vzťahujú na prácu rady,
predsedu alebo člena rady, zasiela rade v písanej forme.
Predseda rady alebo člen, ktorého určí rada, spravidla, na prvom nasledujúcom
zasadnutí oboznamuje radu o všetkých doručených zhodnoteniach, kritikách a návrhoch
občanov a navrhuje rade zodpovedajúce závery, resp. opatrenia, ktoré treba podniknúť.
O vynesených záveroch, resp. podniknutých opatreniach, rada oboznamuje
podávateľa v lehote 8 dní odo dňa uskutočnenia zasadnutia rady, na ktorom sú posudzované
jej zhodnotenia, kritiky a návrhy.“
1. daňové identifikačné číslo obecnej rady: 101270637;
2. pracovný čas služby obecnej rady: každý pracovný deň od 7.00 do 15.00 hodiny;
3. adresa Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec je: 21470 Báčsky Petrovec, Ulica
Kollárova č. 6 opstinskovece@backipetrovac.rs, kontaktový telefón: 021/780-378;
4. za spoluprácu s novinármi a verejnými oznamovacími prostriedkami v súvislosti
s prácou obecnej rady príslušná je predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna
Šprochová, resp. osoba, ktorú ona oprávni;
5. zamestnankyňa v službe obecnej rady je: Kristína Benka Stojisavljević, tajomníčka
obecnej rady;
6. miestnosti služby obecnej rady sa nachádzajú na I. poschodí budovy Obce Báčsky
Petrovec a nie sú dostupné pre osoby s invaliditou (nejestvuje výťah),
7. možnosť byť prítomný na zasadnutiach Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec
a zasadnutiach pracovných telies je regulovaná Rokovacím poriadkom Obecnej rady
Obce Báčsky Petrovec.
Zoznam najčastejšie požadovaných informácií verejného významu
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Od služby obecnej rady sú najčastejšie požadujú výpisy zo zápisníc zo zasadnutí
Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec a týkajúce sa jednotlivých tém, ktoré sa posudzovali na
zasadnutiach obecnej rady.
Spôsob, na ktorý boli požadované informácie verejného významu týkajúce sa
obecnej rady – písomné žiadosti o poskytnutie informácií, podané v súlade so Zákonom
o slobodnom prístupe k informáciách verejného významu.
V praxi služby obecnej rady je zaužívané, že sa zverejňovanie odpovedí nekoná
prostredníctvom webovej stránky.
Opis príslušností, záväzkov a oprávnení
Obecná rada Obce Báčsky Petrovec v súlade so zákonom a štatútom:
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,
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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
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.
Uplatňovanie predpisov
Pri svojej práci Obecná rada Obce Báčsky Petrovec uplatňuje nasledujúce predpisy:
1. Zákon o lokálnej samospráve (Úradný vestník RS, č. 129/2007, 83/2014 – iný
zákon, 101/2016 - iný zákon a 47/2018);
2. Štatút Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 3/2019),
3. Uznesenie o Obecnej rade Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky
Petrovec, č. 12/2012, 3/2016, 13/2016),
4. Rokovací poriadok Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce
Báčsky Petrovec, č. 3/2009, 9/2010 a 8/2011);
5. Uznesenie o úhradách, cestovných nákladoch a iných príjmoch výborníkov
zhromaždenia obce, členov obecnej rady a členov
pracovných telies
zhromaždenia obce, obecnej rady a predsedu Obce Báčsky Petrovec (Úradný
vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2005, 15/2008 a 14/2012).
Služby, ktoré sa poskytujú zainteresovaným osobám
Postup kvôli poskytovaniu služieb
Zhromaždenie občanov rozoberá a navrhuje otázky z príslušnosti orgánov obce.
Zhromaždenie občanov sa zvoláva pre osadu alebo časť osady, a to pre vidiek, ulicu,
územie miestneho spoločenstva alebo inú formu miestnej samosprávy.
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Zhromaždenie občanov zvoláva predseda obce, predseda zhromaždenia 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.
Zhromaždením občanov predsedá zvolávateľ alebo osoba, ktorú on splnomocní.
Zhromaždenie občanov posudzuje návrhy a zaujíma stanoviská o nich ak je
prítomných 5 % voličov podľa posledného oficiálne zverejneného rozhodnutia o uzavretí
zoznamu voličov pre voľbu výborníkov zhromaždenia obce z územia, pre ktoré je
zhromaždenie občanov zvolané.
Právo účasti v posudzovaní otázok, podnietení iniciatívy a navrhovaní jednotlivých
riešení majú všetci plnoletí občania obce.
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.
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.
Obecná rada rozhoduje o sťažnostiach občanov, tiež ustanovizniach a iných
organizácií v správnych veciach z príslušnosti obce v správnom konaní. Na postup obecnej
rady v tomto konaní uplatňujú sa ustanovenia Zákona o všeobecnom správnom konaní.
- Ak sťažnosť nie je prípustná, oneskorená alebo podaná zo strany neoprávnenej
osoby a prvostupňový orgán prehliadol, aby ju v dôsledku toho odmietol, odmietne ju
orgán, ktorý je príslušný riešiť podľa sťažnosti.
- Ak sťažnosť neodmietne, druhostupňový orgán preberá predmet riešiť ho.
- Druhostupňový orgán môže odmietnuť sťažnosť, zrušiť rozhodnutie v celosti alebo
čiastočne alebo zmeniť.
- Druhostupňový orgán odmietne sťažnosť, keď zistí, že postup, ktorý predchádzal,
bol správne uskutočnený, že rozhodnutie bolo správne a zložené na zákone a sťažnosť
nepodložená.
- Druhostupňový orgán odmietne sťažnosť aj keď zistí, že v prvostupňovom konaní
boli nedostatky, ale tie nemohli vplývať na rozhodnutie správnej veci.
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- Keď druhostupňový orgán zistí, že je prvostupňové rozhodnutie založené na
zákone, avšak v dôsledku iných dôvodov a nie tých, ktoré sú uvedené v rozhodnutí, tak vo
svojom rozhodnutí uvedie tie dôvody a sťažnosť odmietne.
- Keď druhostupňový orgán zistí, že v prvostupňovom konaní došlo k nesprávnosti,
v dôsledku ktorej sa rozhodnutie stalo neplatné, vyhlási také rozhodnutie za neplatné ako i
tú časť konania, ktorá sa uskutočnila po tej nesprávnosti.
- Keď druhostupňový orgán zistí, že prvostupňové rozhodnutie vyniesol
nekompetentný orgán, zruší to rozhodnutie z úradnej povinnosti a predmet doručí
príslušnému orgánu na riešenie.
- Keď druhostupňový orgán zistí, že sú v prvostupňovom konaní rozhodujúce fakty
neúplné alebo chybne určené, že sa v konaní neprihliadalo na pravidlá konania, ktoré majú
vplyv na riešenie veci alebo že je výrok popretého rozhodnutia nejasný alebo v protiklade
s odôvodnením, doplní konanie a odstráni uvedené nedostatky sám alebo prostredníctvom
prvostupňového orgánu alebo orgánu, ktorého o to požiada. Keď druhostupňový orgán zistí,
že sa na základe faktov, určených v doplnenom konaní, správna vec musí riešiť inak než je
riešená prvostupňovým rozhodnutím, svojím rozhodnutím zruší prvostupňové rozhodnutie
a sám rieši správnu vec.
- Keď druhostupňový orgán zistí, že nedostatky prvostupňové konania rýchlejšie
a ekonomickejšie odstráni prvostupňový orgán, svojím rozhodnutím zruší prvostupňové
rozhodnutie a vráti predmet prvostupňovému orgánu na opätovné konanie. V tom prípade
druhostupňový orgán je povinný svojím rozhodnutím poukázať prvostupňovému orgánu
v ktorom zmysle treba doplniť konanie a prvostupňový orgán je povinný vo všetkom
postupovať podľa druhostupňového rozhodnutia a bezodkladne a najneskoršie v lehote 30
dní odo dňa prijatia predmetu vyniesť nové rozhodnutie. Proti novému rozhodnutiu stránka
má právo podať sťažnosť.
- Keď druhostupňový orgán zistí, že sú v prvostupňovom rozhodnutí chybne
zhodnotené dôkazy, že zo zistených faktov bol vyvedený chybný záver v zmysle faktického
stavu, že je chybne uplatnený právny predpis, na základe ktorého sa rieši správna vec alebo
ak zistí, že na základe voľného zhodnotenia treba vyniesť iné rozhodnutie, svojím
rozhodnutím zruší prvostupňové rozhodnutia a sám rieši správnu vec.
- Keď druhostupňový orgán konštatuje, že je rozhodnutie správne v zmysle
zistených faktov a v zmysle uplatnenia zákona alebo že sa cieľ, v dôsledku ktorého bolo
vynesené, môže dosiahnuť aj inými prostriedkami výhodnými pre stránku, v tom zmysle
zmení prvostupňové rozhodnutie.
- Druhostupňový orgán môže, keď ide o sťažnosť, prvostupňové rozhodnutie zmeniť
v prospech sťažovateľa a mimo žiadosti podanej v sťažnosti a v rámci žiadosti podanej
v prvostupňovom konaní, ak sa tým neuráža právo tretích osôb.
- Druhostupňový orgán môže ohľadom sťažnosti zmeniť prvostupňové rozhodnutie
na úkor sťažovateľa, ale iba z niektorého dôvodu v článkoch 253, 256 s 257 tohto zákona.
- Ustanovenia tohto zákonu, ktoré sa vzťahujú na prvostupňové rozhodnutie,
úmerne sa uplatňujú aj na rozhodnutia, ktoré sa vynášajú na základe sťažnosti.
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- V odôvodnení druhostupňového rozhodnutia musia sa zhodnotiť aj všetky
výroky sťažnosti. Ak prvostupňový orgán v odôvodnení svojho rozhodnutia správne
zhodnotí výroky, ktoré sa v sťažnosti uvádzajú, druhostupňový orgán sa môže odvolať na
dôvody prvostupňového rozhodnutia.
Údaje o príjmoch a výdavkoch
(Oddelenie pre rozpočet, financie a daňovú administráciu)
Údaje o verejnom obstarávaní
Obecná rada, resp. služba predsedu obce a obecnej rady obce nekoná postup
verejného obstarávania.
Údaje o štátnej pomoci
(Oddelenie pre rozpočet, financie a daňovú administráciu)
Údaje o vyplatených platoch, zárobkoch a iných príjmoch
(Oddelenie pre rozpočet, financie a daňovú administráciu)
Údaje o pracovných prostriedkoch
(zo súpisu inventúry Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec)
Uchovávanie nosičov informácií
V archíve Obce Báčsky Petrovec sa uskladňujú originály zápisníc zo zasadnutí
Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec, jej pracovných telies na policiach s registrátormi. Tiež
sa uchovávajú aj originály zvukových záznamov zo zasadnutí obecnej rady v počítači
tajomníka obecnej rady, resp. na osobitných CD, ktoré slúži pre bezpečnostný záznam
uvedených údajov.
Zápisnice zo zasadnutí obecnej rady sa uchovávajú natrvalo.
Údaje o druhoch informácií vo vlastníctve
V archíve Obce Báčsky Petrovec sa vedú zväzky kníh kompletných originálnych
materiálov so zápisnicami a skrátenými výpismi zo zápisníc Obecnej rady Obce Báčsky
Petrovec, usporiadané podľa zasadnutí a rokov.
Údaje o druhoch informácií vo vlastníctve
Prístup k zápisniciam zo zasadnutí obecnej rady a jej pracovných telies nie je
obmedzený.
3. OBECNÁ SPRÁVA OBCE BÁČSKY PETROVEC
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠTÁTNOM ORGÁNE:
Adresa: 21470 Báčsky Petrovec, Ulica Kollárova 6
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IČO: 08127808 Adresa el. pošty: nacelnik@backipetrovac.rs
DIČ: 101270637
2. ZODPOVEDNÁ OSOBA ZA SPRÁVNOSŤ A ÚPLNOSŤ ÚDAJOV, KTORÉ OBSAHUJE
INFORMÁTOR: Čáni Jević Jaroslava, dipl. právnička, náčelníčka obecnej správy.
 Údaje a ich spracovanie v časti informátora, vzťahujúcej sa na ZO má na starosti
Pavel Severíni, master práv., tajomník ZO.
 Údaje a ich spracovanie v časti informátora, vzťahujúcej sa na obecnú radu
a predsedu obce má na starosti Kristina Benka Stojisavljević, master práv.,
tajomníčka ZO.
 Údaje a ich spracovanie v časti informátora, vzťahujúcej sa na obecnú správu
majú na starosti rezortní vedúci oddelení obecnej správy: Dušan Rašeta, dipl.
práv., vedúci Oddelenia pre všeobecnú správu, spoločenské služby a všeobecné
spoločné úkony, Milena Nišić, špec.odbor.еkon., vedúca Oddelenia pre
rozpočet, financie a daňovú administráciu a Duško Lukač, str.inž.špec., vedúci
Oddelenia pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné
úkony.
 Technické vypracovanie
informátora má na starosti Michal Bartoš,
administrátor siete v obecnej správe.
3. DÁTUM PRVÉHO ZVEREJNENIA PRVÉHO INFORMÁTORA: máj 2005.
4. DÁTUM POSLEDNÉHO SPRACOVANIA: september 2021
5. NAHLIADNUTIE DO INFORMÁTORA SA MÔŽE VYKONAŤ: v Obecnej správe
u Michala Bartoša, administrátora siete a tlačená forma informátora sa
nachádza v kancelárii náčelníčky obecnej správa Jaroslavy Čáni Jević.
6. WEB-ADRESA INFORMÁTORA: http://www.backipetrovac.rs

III. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA:
Základné organizačné jednotky obecnej správy sú:
1. Oddelenie pre všeobecnú správu, spoločenské služby a všeobecné spoločné
úkony,
2. Oddelenia pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony,
3. Oddelenia pre rozpočet, financie a daňovú administráciu,
4. Služba zhromaždenia obce a obecnej rady,
5. Kabinet predsedu obce.
V obecnej správe je zamestnaných 40 robotníkov.
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OBECNÁ SPRÁVA

Oddelenie pre všeobecnú
správu, spoločenské služby
a všeobecné spoločné úkony

Oddelenia pre hospodárstvo,
urbanizmus, komunálno-bytové
a inšpekčné úkony

Služba zhromaždenia
obce a obecnej rady

Kabinet predsedu obce

Oddelenia pre rozpočet,
financie a daňovú administráciu

IV. OPIS FUNKCIÍ VEDÚCICH
Obecnú správu vedie náčelníčka.
Funkciu náčelníčky koná: Jaroslava Čáni Jević, dipl. právnička.
Úkony organizačných jednotiek vedú:
Oddelenie pre všeobecnú správu, spoločenské služby a všeobecné spoločné úkony –
vedúci Dušan Rašeta, dipl. právnik,
Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony –
vedúci Duško Lukač, odbor.inž. špec.
Oddelenie pre rozpočet, financie a daňovú administráciu – vedúca Milena Nišić,
špec. odbor. ekon.
Službu zhromaždenia obce a obecnej rady – vedúca Kristína Benka Stojisavljević,
master práv.
Kabinet predsedu obce - Zdenka Toman.
Povinnosti a oprávnenia vedúcich orgánov
Náčelníčka obecnej správy: zastupuje obecnú správu, organizuje prácu obecnej
správy, vynáša rozhodnutia a iné akty z príslušnosti obecnej správy, pravidlá o vnútornej
organizácii a systematizácia obecnej správy, so súhlasom obecnej rady vynáša normatívne
akty, ktorými sa regulujú práva a povinnosti zamestnancov obecnej správy, koná voľbu
a rozvrhovanie zamestnancov obecnej správy, rozhoduje o právach zamestnancov
a zodpovednostiach na základe práce, rieši konflikt záujmov medzi vnútornými
organizačnými jednotkami a koná iné úkony stanovené zákonom, štatútom obce a inými
aktmi zhromaždenia obce.
Vedúci organizačných jednotiek: priamo riadia úkony oddelení, resp. služieb,
organizujú práce vo vykonávaní úloh z pôsobnosti organizačnej jednotky, zabezpečujú
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zákonité a účinné vykonávanie úkonov, konajú dozor a kontrolu vo vykonávaní úkonov
oddelení – služieb a robotníkov, konajú odborne najzložitejšie úkony z pôsobnosti práce
oddelení a iné úkony na príkaz náčelníčky obecnej správy.
V. PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA VEREJNOSTI PRÁCE
Článok 11 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.
3/2019) určuje, že je práca orgánov obce je verejná a verejnosť práce sa spravidla
zabezpečuje: prostredníctvom vydávania bulletinu, informátora, cez verejné informovanie,
prezentovanie uznesení a iných aktov verejnosti a vytvorením internetových prezentácií;
organizovaním verejných rozpráv v súlade so zákonom, týmto štatútom a uzneseniami
orgánov obce; organizovaním verejných vypočutí v súlade s týmto štatútom a rokovacím
poriadkom Zhromaždenia obce a v iných prípadoch určených týmto štatútom a inými aktami
orgánov obce a obec svoje informácie a oznámenia zverejňuje aj v jazyku a písme
slovenskej národnostnej menšiny.
Článok 26 Uznesenia o organizácii Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec (Úradný
vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 12/2008, 5/2009, 1/2015, 15/2016 a 6/2017) určuje:
„Obecná správa zabezpečuje verejnosť práce poskytovaním informácií prostriedkom
verejného informovania, poskytovaním úradných informácií o vykonávaní úkonov zo svojej
pôsobnosti a o všetkých zmenách, vzťahujúcich sa na organizáciu a pôsobnosť práce,
rozvrhnutia pracovného času a na iné otázky týkajúce sa obecnej správy.
Obecná správa má záväzok na žiadosť občanom umožniť prístup k informáciám
verejného významu a určiť osobu oprávnenú konať podľa žiadosti o slobodný prístup
k informáciám verejného významu.“
Článok 27 určuje: „Náčelník Obecnej správy poskytuje informácie o práci obecnej
správy prostriedkom verejného informovania a môže oprávniť inú zamestnanú osobu, ktorá
to bude konať v mene obecnej správy.“
1. daňové identifikačné číslo obecnej správy: 101270637;
2. pracovný čas služby obecnej správy: počas týždňa od 7.00 do 15.00 hodiny, okrem
pomocného technického personálu, ktorému pracovný čas určuje vedúci
organizačnej jednotky, do ktorej patrí personál;
3. adresa Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec je: 21470 Báčsky Petrovec, Ulica
Kollárova č. 6 nacelnik@backipetrovac.rs, kontaktový telefón: 021/780-378,
021/780-085;
4. za spoluprácu s novinármi a verejnými oznamovacími prostriedkami v súvislosti
s prácou obecnej rady príslušná je náčelníčka obecnej správy Jaroslava Čáni Jević,
resp. osoba, ktorú ona oprávni;
5. zamestnanci obecnej správy nosia identifikačné karty s vyznačením obecnej správy,
názvom pracovného miesta a menom a priezviskom; obecní inšpektori majú
osobitné identifikačné legitimácie;
6. miestnosti obecnej správy - stredisko pre služby občanom sa nachádza na prízemí
budovy obce a dostupné je pre osoby s invaliditou.
VI. ZOZNAM NAJČASTEJŠIE POŽADOVANÝCH INFORMÁCIÍ VEREJNÉHO VÝZNAMU
Najčastejšie požadované informácie sú informácia z oblasti urbanizmu (bezprávna
výstavby,
rozhodnutia o urbanistických a stavebných povoleniach, keď sa týkajú
uskutočnenia práv občanov).
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Spôsob, na ktorý boli požadované informácie verejného významu boli písomné
žiadosti o poskytnutie informácií, podané v súlade so Zákonom o slobodnom prístupe
k informáciách verejného významu.
V praxi obecnej správy je zaužívané, že sa zverejňovanie odpovedí nekoná
prostredníctvom obecnej webovej stránky.

VII. OPIS PRÍSLUŠNOSTÍ, ZÁVÄZKOV A OPRÁVNENÍ
Obecná správa:
1) pripráva predbežné návrhy predpisov a iných aktov, ktoré vynáša zhromaždenie
obce a predseda obce;
2) vykonáva uznesenia a iné akty zhromaždenia obce a predsedu obce;
3) rieši v správnom konaní v prvom stupni o právach a povinnostiach podnikov,
ustanovizní a iných organizácií zo základnej pôsobnosti obce;
4) vykonáva práce správneho dozoru nad vykonávaním predpisov a iných
normatívnych aktov zhromaždenia obce;
5) plní zákony a iné predpisy, ktorých realizácia je zverená obci;
6) vykonáva odborné a iné práce, ktoré určí zhromaždenie obce a predseda obce.

Oddelenie pre všeobecnú správu, spoločenské služby a všeobecné spoločné úkony koná
úkony obecnej správy, ktoré sa vzťahujú na:
a) oblasť všeobecnej správy:
- uplatnenie zákonov a iných predpisov vo všeobecnom správnom konaní v obecnej
správe, realizovanie správnych aktov podnikov, ustanovizní a iných organizácií,
ktoré nie sú oprávnené na ich výkon;
- vedenie registra obyvateľstva, všeobecného zoznamu voličov a zákonom určených
prác vzťahujúcich sa na technické podmienky uskutočnenia volieb;
- na úkony podateľne, pisárne a archívu, overenie podpisov, rukopisov a odpisov;
- vedenie matrík, kníh štátnych občanov a zápisov rodných čísel, zmien osobného
mena a iných stavov občanov;
- vedenie evidencie náboženských spoločenstiev a iných evidencií, ktoré nevedú iné
organizačné jednotky obecnej správy;
- rozhodovanie v správnych veciach ak predpismi nie je určené, ktorý orgán správy je
skutočne príslušný rozhodovať v určitej správnej veci a nemožno to učiť podľa
povahy veci;
- priame plnenie predpisov obecných orgánov a republikových zákonov a iných
predpisov, ktorých plnenie je zverené obci v oblastiach, ktoré nepatria do
pôsobnosti iných organizačných jednotiek;
- sledovanie práce a poskytovanie odbornej pomoci miestnym spoločenstvám;
b) spoločenské služby:
- priame uskutočňovanie predpisov obce, republikových zákonov a iných predpisov,
ktorých vykonávanie je zverené obci v oblastiach: vzdelávania, kultúry, zdravotnej,
sociálnej a invalidno-bojovníckej ochrany, spoločenskej starostlivosti o deti, fyzickej
kultúry, verejného informovania a informovania, prác ochrany pamätníkov kultúry a
v iných oblastiach spoločenských činností určených zákonom, resp. uznesením
zhromaždenia obce;
- koná práce v súvislosti so zaopatrovaním utečencov, koná inšpekčný dozor v oblasti
osvety nad plnením predpisov z príslušnosti obce, resp. prác zverených obci zo
strany republikových a pokrajinských orgánov,
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c) všeobecné spoločné úkony:
- daktylografické práce, práce rozmnožovania materiálu pre zhromaždenie obce,
predsedu obce a obecnú radu, práce údržby a zaistenia budovy zhromaždenia obce
a iných objektov obce, práce upratovania a vyhrievania úradných miestností, práce
domovníka, práce používania spoločného majetku, práce protipožiarnej ochrany a
iná pomoc a technické práce pre orgány obce a obecnú správu.
Oddelenie pripráva predbežné návrhy predpisov a analyticko-odborné materiály z
uvedených oblastí pre predsedu obce, zhromaždenie obce a obecnú radu.
Oddelenie koná aj iné práce v rámci svojej pôsobnosti určené zákonom, resp.
predpisom obce.
Za účelom vykonávania zverených prác zo základnej pôsobnosti obce ako
organizačná forma obecnej správy v zložení Oddelenia pre všeobecnú správu, spoločenské
služby a všeobecné spoločné úkony sa utvárajú miestne kancelárie pre tieto osady:
1) v Hložanoch pre osadu Hložany,
2) v Kulpíne pre osadu Kulpín,
3) v Maglići pre osadu Maglić.
Miestne kancelárie konajú práce, ktoré sa vzťahujú na:
- osobné stavy občanov (vedenie matrík a vydávanie výpisov a osvedčení,
zhotovovanie úmrtných listov, konanie súpisu majetku a iné),
- overenie rukopisov, odpisov a podpisov, vydávanie osvedčení o faktoch v prípadoch,
v ktorých je to určené zákonom,
- konanie prác podateľne pre obecné orgány správy,
- konanie administratívno-technických prác, zverených zo strany obce,
- vedenie iných evidencií, keď je to určené zákonom a inými predpismi.
V miestnych kanceláriách sa môžu vykonávať určité práce pre iné orgány,
organizácie a ustanovizne na základe aktu náčelníka obecnej správy, resp. osoby, ktorú on
splnomocní.
Dozor nad vykonávaním týchto prác v miestnych kanceláriách koná náčelník a orgán,
ktorého práce vykonáva alebo ktorý jej práce zveril.
Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony
koná úkony obecnej správy, ktoré sa vzťahujú na:
- priame uskutočňovanie predpisov obce ako i republikových zákonov a iných
predpisov, ktorých vykonávanie je zverené obci v oblastiach: komunálnych a
bytových činností, urbanizmu, územného plánovania, stavebného pozemku a
prevádzkového priestoru, lokálnych ciest, ulíc a iných verejných objektov
všeobecného významu, mimolinkovej prepravy cestujúcich, taxislužby ako aj z
oblasti cien bytovo-komunálnych služieb, remeselníctva, pohostinstva a
turistiky, ochrany a zveľadenia životného prostredia, ochrany v prípade živelných
a iných pohrôm a v iných hospodárskych oblastiach všeobecného záujmu pre
občanov, určené zákonom alebo uznesením zhromaždenia obce;
- programy rozvoja činnosti, pre ktoré je príslušná obec a urbanistické plánovanie;
- organizuje zbieranie, spracovanie a analýzu štatistických údajov, ktoré sa
vzťahujú na plánovanie, programovanie a realizáciu plánov a programov;
- koná inšpekčný dozor v oblasti výstavby objektov, komunálnych činností,
ochrany životného prostredia v obci a prepravu v cestnej premávke;
- určité práce z oblasti poľnohospodárstva, družstevníctva, rybárstva, lesníctva,
vodohospodárstva;
- uskutočňuje spoluprácu s donačnými, rozvojovými a inými mimovládnymi
organizáciami;
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koná úkony ktoré sa vzťahujú na zveľaďovanie a modernizáciu úkonov obecnej
správy, informatiku a ASÚ pre potreby obecnej správy, orgánov obce a verejných
podnikov a verejných služieb obce;
pripráva predbežné návrhy uznesení a iných predpisov, analytické, informačné a
iné materiály zo svojej pôsobnosti pre predsedu obce, obecnú radu a
zhromaždenie obce;
koná aj iné odborné administratívne a iné úkony, ktoré mu zveria orgány obce a
náčelníčka obecnej správy.

Oddelenie pre rozpočet, financie a daňovú administráciu koná úkony obecnej
správy, a to:
- pripráva a realizuje rozpočet a účtovnú závierku rozpočtu, konsolidovaného účtu
trezoru;
- vedie spravovanie prevzatými záväzkami v rámci konsolidovaného účtu trezoru;
- sleduje uskutočňovanie verejných príjmov rozpočtu;
- organizuje finančné a účtovnícke práce rozpočtu;
- koná majetkovo-právne úkony, ktoré sa vzťahujú na ochranu, zachovanie a
evidenciu nehnuteľností obce, spravovanie, používanie a nakladanie
nehnuteľnosťami obce, obrat pozemkov a budov, predaj bytov a iné;
- dohliada na používanie rozpočtových prostriedkov, samozdanenie, koná
finančno-materiálne a účtovnícke práce rozpočtu, fondov a účtov osobitných
účelov a iné práce z oblasti finančno-materiálneho hospodárenia pre potreby
obecnej správy, poskytuje finančné služby iným orgánom a organizáciám;
- koná úkony ekonomátu pre orgány obce a práce realizácie verejných zaobstaraní
v súlade so zákonom;
- pripráva predbežné návrhy uznesení a iných predpisov, ako aj analytickoinformačné materiály z týchto oblastí;
- koná aj iné úkony v rámci svojej pôsobnosti, určené zákonom , resp. predpisom
obce.

Služba pre úkony zhromaždenia obce a obecnej rady koná úkony, ktoré sa
vzťahujú na:
- odborné a organizačné úkony pre potreby zhromaždenia obce, predsedu obce a
obecnú radu, vzťahujúce sa na prípravu zasadnutí a spracovanie aktov
schválených na zasadnutí;
- koná administratívno-technické úkony pre zasadnutia zhromaždenia a jeho
orgány a zabezpečuje iné podmienky práce pre potreby zhromaždenia, predsedu
a obecnej správy;
- koná odborné a iné práce pre potreby pracovných telies zhromaždenia, rád
obce a potreby výborníkova a výborníckych skupín;
- koná záverečnú redakciu vynesených uznesení a iných predpisov zo zasadnutí
zhromaždenia a jeho orgánov, uchováva pôvodné doklady o práci zhromaždenia,
predsedu a obecnej rady a vedie evidencie o uskutočnených zasadnutiach,
podania a sťažnosti občanov, voľbu a vymenovania, resp. vyznamenania;
- vedie evidencie o uskutočnených zasadnutiach zhromaždenia obce a vynesených
uzneseniach (INDOK služba);
- vydáva Úradný vestník obce Báčsky Petrovec (redigovanie, rozmnožovanie a
prekladanie);
- pripráva predbežné návrhy, resp. návrhy programu práce zhromaždenia obce a
rád obce a sleduje ich realizáciu, pripráva predbežné návrhy uznesení a iných
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aktov a vypracúva analyticko-odborné materiály z oblasti organizácie a práce
orgánov lokálnej samosprávy a poskytuje odbornú pomoc obecnej správe v
príprave predbežných návrhov predpisov a iných normatívnych aktov;
poskytuje právnu mienku zhromaždeniu a predsedovi obce o zákonnosti
právnych a iných normatívnych aktov, ktoré pripráva obecná správa;
koná prekladanie a lektorovanie materiálov a simultánne prekladanie prejavov
do slovenského jazyka;
koná práce v súvislosti s uskutočňovaním referenda a pohýnaním národnej
iniciatívy z príslušnosti obce;
vedie personálnu evidenciu a evidenciu z oblasti pracovných pomerov zvolených
a ustanovených osôb a zamestnaných v obecnej správe.

Kabinet predsedu obce je služba, ktorá:
- pomáha pri práci predsedu obce;
- organizuje protokol, prijatie občanov a iných osôb u predsedu obce;
- stará sa o verejnosť práce, informovanie občanov, podmienky práce
akreditovaných novinárov, uskutočňuje spoluprácu s prostriedkami
informovania;
- uskutočňuje spoluprácu s obcami a mestami v krajine a v zahraničí, so
zahraničnými diplomaticko-konzulárnymi zastupiteľstvami v krajine a s inými
úrovňami moci, republikovými, pokrajinskými a inými orgánmi;
- koná práce prepravy a údržby vozidiel pre potreby predsedu obce,
zhromaždenia obce a obecnej správy;
- koná iné práce na príkaz predsedu obce.
V rámci kabinetu sa môžu podľa potreby angažovať hlavní odborníci, ako sú hlavný
architekt a iní hlavní odborníci z jednotlivých oblastí, v súlade so zákonom a štatútom. Hlavní
odborníci sa môžu angažovať na stále alebo dočasne na základe zmluvy, ktorú podpisuje
predseda obce.

VIII. OPIS POSTUPOVANIA V RÁMCI PRÍSLUŠNOSTÍ, ZÁVÄZKOV A OPRAVNENÍ
1. Postupovanie, resp. práca obecnej správy vyplýva zo Štatútu Obce Báčsky
Petrovec, Uznesenia o organizácii Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec, Zákona
o všeobecnom správnom konaní a iných zákonov a uznesení ZO súvisiacich s konkrétnou
oblasťou z príslušnosti práce obecnej správy.
2. Obecná správa aj v minulých rokoch konala a ja teraz koná práce a záväzky
z pôsobnosti svojej príslušnosti.
3. Na aký spôsob obecná správa koná svoje záväzky bude prezentované v správe
o práci obecnej správy a možno si ju prevziať z odkazu
www.backipetrovac.rs/dokumenta/izvestaji/ou/Izvestaj_o_radu_OU_2015.doc
IX. UPLATŇOVANIE PREDPISOV
Pri svojej práci obecná správa uplatňuje nasledujúce predpisy:
1. Zákon o lokálnej samospráve (Úradný vestník RS, č. 129/2007, 83/2014 – iný
zákon, 101/2016 - iný zákon a 47/2018);
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2. Zákon o všeobecnom správnom konaní (Úradný vestník RS, č. br. 18/2016 a
95/2018 - autentické tlmočenie);
3. Zákon o komunálnych činnostiach (Úradný vestník RS, č. 88/2011, 104/2016 a
95/2018);
4. Zákon o plánovaní a výstavbe (Úradný vestník RS, č. 72/2009, 81/2009 - oprava,
64/2010 - uznesenie ÚS, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – uznesenie ÚS, 50/2013 –
uznesenie ÚS, 98/2013 – uznesenie ÚS, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,
37/2019 – iný zákon, 9/2020 a 52/2021);
5. Zákon o poľnohospodárskom pozemku (Úradný vestník, č. 62/2006, 65/2008 –
iný zákon, 41/2009, 112/2015, 80/2017 a 95/2018 – iný zákon);
6. Zákon o ochrane životného prostredia (Úradný vestník RS", č. 135/2004,
36/2009, 36/2009 - iný zákon, 72/2009 – iný zákon, 43/2011 – uznesenie ÚS,
14/2016, 76/2018, 95/2018 – iný zákon a 95/2018 – iný zákon);
7. Zákon o ochrane vzduchu (Úradný vestník RS, č. 36/2009 a 10/2013 – iný zákon);
8. Zákon o priestupkoch (Úradný vestník RS, č. 65/2013, 13/2016, 98/2016 –
uznesenie ÚS, 91/2019 a 91/2019 – iný zákon);
9. Zákon o verejných cestách (Úradný vestník RS, č. 41/2018 a 95/2018 – iný
zákon);
10. Zákon o inšpekčnom dozore (Úradný vestník RS, č. 36/2015, 44/2018 – iný zákon
a 95/2018) ;
11.

Zákon o ubytovacích a pohostinských službách (Úradný vestník RS, č. 17/2019);

12. Zákon o vodách (Úradný vestník RS, č. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 a
95/2018 – iný zákon);
13. Zákon o nakladaní s odpadom (Úradný vestník RS, č. 36/2009, 88/2010, 14/2016
a 95/2018 – iný zákon);
14. Zákon o bezpečnosti cestnej premávky (Úradný vestník RS, č. 41/2009, 53/2010,
101/2011, 32/2013 – uznesenie ÚS, 55/2014, 96/2015 – iný zákon, 9/2016 –
uznesenie ÚS, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – iný zákon, 87/2018, 23/2019 a
128/2020 – iný zákon);
15. Zákon o ochrane pred hlukom v životnom prostredí (Úradný vestník RS, č.
36/2009 a 88/2010);
16. Zákon o základných právach z dôchodkového a invalidného poistenia (Úradný
vestník RS, č. 34/2003, 64/2004 – uznesenie ÚSRS, 84/2004 – iný zákon,
85/2005, 101/2005 – iný zákon, 63/2006 – uznesenie ÚSRS, 5/2009, 107/2009,
101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 uznesenie ÚS a 86/2019);
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17. Zákon o právach bojovníkov, vojnových invalidov, civilných invalidov práce
a členov ich rodín (Úradný vestník RS, č. 18/2020);
18. Zákon o utečencoch (Úradný vestník RS, č. 18/92, Úradný vestník ZRJ, č.
42/2002 – uznesenie ÚS a Úradný vestník RS, č. 30/2010);
19. Zákon o športe (Úradný vestník RS, č. 10/2016);
20. Zákon o informovaní i médiách (Úradný vestník RS, č. 83/2014,58/2015 a
12/2016 – autentické tlmočenie);
21. Zákon o združeniach (Úradný vestník RS, č. 51/2009, 99/2011 – iný zákon a
44/2018 – iný zákon);
22. Zákon o obchodných spoločnostiach (Úradný vestník RS, č. 36/2011, 99/2011,
83/2014 – iný zákon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 a 91/2019);
23. Zákon o postupe registrácie v agentúre pre obchodné registre (Úradný vestník
RS, č. 99/2011, 83/2014 a 31/2019);
24. Zákon o klasifikácii činností (Úradný vestník RS, č. 104/2009);
25. Zákon o základoch systému vzdelávania a výchovy (Úradný vestník RS, č.
88/2017, 27/2018 – iný zákon, 10/2019, 27/2018 – iný zákon a 6/2020);
26. Zákon o základnom vzdelávaní a výchove (Úradný vestník RS, č. 55/2013,
101/2017, 10/2019, 27/2018 – iný zákon a 6/2020);
27. Zákon o strednom vzdelávaní a výchove (Úradný vestník RS, č. 55/2013,
101/2017, 27/2018 – iný zákon a 6/2020);
28. Zákon o žiackom a študentskom štandarde (Úradný vestník RS, č. 18/2010,
55/2013, 27/2018 – iný zákon a 10/2019);
29. Zákon o spoločenskej starostlivosti o deti (Úradný vestník RS, č. 49/92, 29/93,
53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/2001, 16/2002 – iný zákon,
62/2003 – iný zákon, 64/2003 – oprava iného zákona, 101/2005 – iný zákon,
18/2010 – iný zákon a 113/2017 – iný zákon);
30. Zákon o finančnej pomoci rodine s deťmi (Úradný vestník RS, č. 113/2017a
50/2018);
31. Zákon o matrikách (Úradný vestník RS, č. 20/2009, 145/2014 a 47/2018);
32. Zákon o jednotnom zozname voličov (Úradný vestník 104/2009 a 99/2011);
33. Zákon o lokálnych voľbách (Úradný vestník RS, č. 129/2007, 34/2010 – uznesenie
ÚS, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – autentické tlmočenie a 68/2020);
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34. Zákon o voľbe národných poslancov (Úradný vestník RS, č. 35/2000, 57/2003 –
uznesenie ÚSRS, 72/2003 – iný zákon, 75/2003 – oprava iného zákona, 18/2004,
101/2005 – iný zákon, 85/2005 – iný zákon, 28/2011 - uznesenie ÚS, 36/2011,
104/2009 – iný zákon, 12/2020 a 68/2020);
35. Predpis o kancelárskych prácach orgánov štátnej správy (Úradný vestník RS, č.
10/93, 14/93 - oprava, 67/2016 a 3/2017);
36. Zákon o overovaní podpisov, rukopisov a odpisov (Úradný vestník RS, č. 93/2014,
22/2015 a 87/2018);
37. Zákon o republikových administratívnych poplatkoch (Úradný vestník RS, č.
43/2003, 51/2003 - oprava, 61/2005, 101/2005 – iný zákon, 5/2009, 54/2009,
50/2011, 70/2011 – zosúladená dinárová suma, 55/2012 – zosúladená dinárová
suma, 93/2012, 47/2013 - zosúladená dinárová suma 65/2013 - iný zákon,
57/2014 - zosúladená dinárová suma., 45/2015 - zosúladená dinárová suma,
83/2015, 112/2015, 50/2016 - zosúladená dinárová suma., 61/2017 - zosúladená
dinárová suma., 113/2017, 3/2018 - oprava, 50/2018 - zosúladená dinárová
suma, 95/2018, 38/2019 - zosúladená dinárová suma, 86/2019, 90/2019 oprava, 98/2020 - zosúladená dinárová suma, 144/2020 - zosúladená dinárová
suma);
38. Predpis o kategóriách registračného materiálu a lehotami uchovávania (Úradný
vestník RS, č. 44/93);
39. Zákon o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS", č. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - oprava, 108/2013, 142/2014,
68/2015 – iný zákon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019
a 149/2020);
40. Zákon o rozpočte Republiky Srbsko na rok 2021 (Úradný vestník RS, č. 149/2020
a 40/2021);
41. Zákon o financovaní lokálnej samosprávy (Úradný vestník RS, č. 62/2006,
47/2011, 93/2012, 99/2013 - zosúladená dinárová suma, 125/2014 - zosúladená
dinárová suma, 95/2015 - zosúladená dinárová suma, 83/2016, 91/2016 zosúladená dinárová suma, 104/2016 – iný zákon, 96/2017 - zosúladená
dinárová suma, 89/2018 - zosúladená dinárová suma, 95/2018 – iný zákon,
86/2019 - zosúladená dinárová suma a 126/2020 - zosúladená dinárová suma);
42. Zákon o verejnom dlhu (Úradný vestník RS, č. 61/2005, 107/2009, 78/2011,
68/2015, 95/2018, 91/2019 a 149/2020);
43. Zákon o daňovom konaní a daňovej administrácii (Úradný vestník RS, br.
80/2002, 84/2002 - oprava, 23/2003 - oprava, 70/2003, 55/2004, 61/2005,
85/2005 – iný zákon, 62/2006 – iný zákon, 63/2006 – oprava iného zákona,
61/2007, 20/2009, 72/2009 – iný zákon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - oprava,
93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentické
tlmočenie, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019 a
144/2020);
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44. Zákon o dani z majetku (Úradný vestník RS, č. 26/2001, Úradný vestník ZRJ, č.
42/2002 – Uznesenie ÚSS a Úradný vestník RS, č. 80/2002, 80/2002 – iný zákon,
135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – uznesenie
ÚS, 47/2013, 68/2014 – iný zákon, 95/2018, 99/2018 – uznesenie ÚS, 86/2019 a
144/2020);
45. Zákon o účtovníctve (Úradný vestník RS, č. 73/2019 a 44/2021 - iný zákon);
46. Zákon o revízii (Úradný vestník RS, č. 73/2019);
47. Zákon o verejnom obstarávaní (Úradný vestník RS, č. 91/2019);
48. Zákonník práce (Úradný vestník RS, č. 24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - uznesenie ÚS, 113/2017 a 95/2018 – autentické tlmočenie);
49. Zákon o zamestnancoch v autonómnych pokrajinách a jednotkách lokálnej
samosprávy (Úradný vestník RS, č. 21/2016, 113/2017, 95/2018 a 113/2017 – iný
zákon);
50. Podzákonné akty – pravidlá ministerstiev z jednotlivých oblastí, ktoré pre ich
objemnosť neuvádzame v tomto informátore a uplatňujú sa v práci obecnej
správy;
51. Štatút obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 3/2019);
52. Uznesenie o Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky
Petrovec, č. 12/2008, 4/ 2009, 1/2015, 16/2016 и 6/2017);
53. a iné uznesenia ZO z jednotlivých oblastí z príslušnosti práce obecnej správy,
ktoré môžete stiahnuť z odkazu http://www.backipetrovac.rs/odluke-i-resenja/
a http://www.backipetrovac.rs/dokumenta/sluzbeni-list-opstine-backi-petrovac/

X. SLUŽBY, KTORÉ SA POSKYTUJÚ ZAINTERESOVANÝM OSOBÁM
Článok 52 Zákona o lokálnej samospráve predpisuje, že:
Obecná správa:
1) pripráva predbežné návrhy predpisov a iných aktov, 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) vykonáva zákony a iné predpisy, ktorých výkon je zverený obci;
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XI. POSTUP POSKYTOVANIA SLUŽIEB
Postup poskytovania
služieb
http://www.backipetrovac.rs/usluge .

možno

si

odkaze

XII. PREHĽAD ÚDAJOV O POSKYTNUTÝCH SLUŽBÁCH
V roku 2020 občanom boli poskytnuté nasledujúce služby:
Majetkovo-právne úkony: 93 žiadostí, všetky sú vyriešené.
Bojovnícko-invalidná ochrana: 50 žiadostí, všetky sú vyriešené.
Úkony vzťahujúce sa na oblasť utečencov: 80 žiadostí, všetky sú vyriešené.
Úkony vzťahujúce sa na oblasť žiackeho a študentského štandardu: 329 žiadostí, všetky sú
vyriešené.
Osvedčenia o splnení podmienok pre používanie parkovacích miest osôb s invaliditou: 37
žiadostí, všetky sú vyriešené.
Žiadosti o získanie energeticky ohrozeného zákazníka: 66 , všetky sú vyriešené.
Úkony komunálnej inšpekcie: 37 na žiadosť stránky
vyriešené.

a z úradnej povinnosti, všetky sú

Spoločenská starostlivosť o deti: 564 žiadostí, všetky sú vyriešené (IRK – 53 žiadostí).
Úkony matrikára: základné zápisy – 217 zápisov, vydaných výpisov z matrík úhrnne 1.748,
rozhodnutia týkajúce sa jednotného zoznamu voličov a osobitného zoznamu voličov:
(získanie plnoletosti, prihlásenie bydliska, udelenie štátneho občianstva, prinavrátenie
spôsobilosti na právne úkony, na základe zmeny osobného mena, zmeny bydliska,
v dôsledku úmrtia, odhlásenia bydliska, dvojitý zápis, prepustenie z občianstva, odňatie
spôsobilosti na právne úkony) 1.513 .
Overenie fotokópií a podpisov: 2.412 .
Predmety z oblasti stavebníctva: 2.336 .
Úkony stavebnej inšpekcie: 57 predmetov, z ktorých je väčšina vyriešená.
Úkony inšpekcie životného prostredia: 83 predmetov.
Úkony urbanizmu: prijatých a vyriešených je úhrnne 76 žiadostí.
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XIII. ÚDAJE O PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH
Údaje sa nachádzajú v Uznesení o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2021,
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 35a/2020) a v Uznesení o konsolidovanej účtovnej
závierka rozpočtu Obce Báčsky Petrovec za rok 2020 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec,
č. 15a/2021) a možno si ich vyhľadať na odkaze http://www.backipetrovac.rs/preuzimanjedokumenata/category/2-budzet?lang=sr .

XIV. ÚDAJE O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

SPRÁVA
O USKUTOČNENOM POSTUPE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
POČAS ROKA 2020 A PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2021
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Zahŕ ň a:

Plán verených obstarávaní za 2020

Dátum schválenia:

PLÁN VEREJNÝCH OBSTARÁVANÍ
PRIAMYCH UŽÍVATEĽOV ZA 2020
Zmena číslo: 1
Zmena číslo: 2
Zmena číslo: 3
Zmena číslo: 4

OBECNÁ SPRÁVA BÁĆSKY PETROVEC

23.01.2020
13.02.2020
18.05.2020
12.06.2020
29.06.2020

Rámcový dátum
Predmet obstarávania

Pč

Predpokladaná hodnota
bez DPH

Spolu

134,427,142

statky

17,392,586

Druh postupu
Začatie uzavretia realizácie
postupu zmluvy

1.1.1 ELEKTRICKÁ ENERGIA PRE OBECNÚ SPRÁVU

1916666

postup verejného
obstarávania malej hodnoty

2/2020

3/2020

3/2021

1.1.2 OBSTARANIE PALIVA DO ÁUTOMOBILOV

1000000

postup verejného
obstarávania malej hodnoty

9/2020

10/2020

10/2021

1.1.3 OBSTARENIE OSOBNÉHO AUTA PRE POTREBY OBECNEJ SPRÁVY

1450000

postup verejného
obstarávania malej hodnoty

3/2020

4/2020

6/2020

1.1.4 ELEKTRICKÁ ENERGIA PRE VEREJNÉ OSVETLENIE

10000000

otvorený postup

6/2020

7/2020

7/2021

3025920

postup verejného
obstarávania malej hodnoty

5/2020

6/2020

7/2020

VYBAVENIE ŠPORTOVEJ ŠKOLSKEJ SÁLY V HLOŽANOCH
1.1.5

Zmena číslo: 2; schválená: 18.05.2020; plán: PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRIAMYCH UŽÍVATEĽOV za rok 2020 z 23.01.2020; postup: PRIDANÝ
Odôvodnenie:

služ by

35,733,332

1.2.1 OBSTARANIE SLUŽBY SOCIÁLNEJ OCHRANY – Potrebujem pomoc v mojom dome a mimo neho

6000000

postup verejného
obstarávania malej hodnoty

2/2020

2/2020

2/2021

1.2.2 OSOBNÝ SPRIEVODCA DIEŤAŤA

5000000

postup verejného
obstarávania malej hodnoty

2/2020

2/2020

2/2021

1.2.3 SYSTEMATICKÉ NIČENIE KOMÁROV NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC

2375000

postup verejného
obstarávania malej hodnoty

3/2020

4/2020

10/2020

1.2.4 POĽNÁ STRÁŽ PRE POTREBY OBCE BÁČSKY PETROVEC

3500000

postup verejného
obstarávania malej hodnoty

3/2020

4/2020

4/2021

1.2.5

ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA, PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH, STRIHANIE
KONÁROV A ODSTRÁNENIE SNEHU ZO STRIECH V OSADÁCH OBCE BÁČSKY PETROVEC

3500000

postup verejného
obstarávania malej hodnoty

10/2020

11/2020

11/2021

1.2.6

SLUŽBY VYPRACOVANIA PROJEKTU PARCELÁCIE A PREPARCELÁCIE KATASTRÁLNYCH PARCIEL
K.O. BÁČSKY PETROVEC

1583333

postup verejného
obstarávania malej hodnoty

3/2020

4/2020

11/2020

Д а т у м ш т а м п е : 08.09.2020

Ап л и к а ц и ј а Уп р а в е з а ј а в н е н а б а в к е
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1.2.7

INOVOVANIE, DOPLNENIE A DOHOTOVENIE HLAVNÉHO
PROJEKTU VÁKUOVEJ KANALIZAČ NEJ SIETE OSÁD
BÁČ SKY PETROVEC A KULPÍN

4900000

postup verejného obstarávania malej hodnoty

2/2020

2/2020

8/2020

1.2.8

ELABORÁT O REZERVÁCH A KVALITE PODZEMNEJ VODY
PRE LOŽ ISKO PODZEMNÝCH VÔD

2916666

postup verejného obstarávania malej hodnoty

4/2020

5/2020

10/2021

1.2.9

VYPRACOVANIE ELABORÁTU O ZÓNACH SANITÁRNEJ
OCHRANY

1250000

postup verejného obstarávania malej hodnoty

4/2020

5/2020

12/2020

1.2.10

SLUŽ BY UPRATOVANIA ÚRADNÝCH MIESTNOSTÍ
OBECNEJ SPRÁVY

1708333

postup verejného obstarávania malej hodnoty

2/2020

2/2020

2/2021

1.2.11

Š TÚDIA JESTVUJÚCEHO STAVU KANALIZAČ NÉHO
SYSTÉMU NA ÚZEMÍ OBCE BÁČ SKY PETROVEC

3000000

postup verejného obstarávania malej hodnoty

2/2020

2/2020

12/2020

práce

81,301,224

1.3.1

MONTOVANIE PRÍSTROJA NA ZVÝŠ ENIE TLAKU NA
HYDRANTOVEJ SIETI

800000

postup verejného obstarávania malej hodnoty

5/2020

5/2020

8/2020

1.3.2

PLÁTANIE VÝTLKOV NA LOKÁLNYCH CESTÁCH A
CESTÁCH PO ULICIACH V OSADÁCH OBCE BÁČ SKY
PETROVEC

4166666

postup verejného obstarávania malej hodnoty

4/2020

5/2020

12/2020

1.3.3

VYZNAČ OVANIE HORIZONTÁLNEJ DOPRAVNEJ
SIGNALIZÁCIE

1666666

postup verejného obstarávania malej hodnoty

4/2020

5/2020

10/2020

1.3.4

ADAPTÁCIA MIESTNOSTÍ PRE POTREBY STREDISKA PRE
SOCIÁLNU PRÁCU

2953562

postup verejného obstarávania malej hodnoty

3/2020

3/2020

8/2020

1.3.5

ZLEPŠ ENIE – SEMAFORIZÁCIA KRIŽ OVATKY ULICE
KOLLÁROVEJ (Š TÁTNA CESTA II. A TRIEDY, Č ÍSLO 111) A
ULICE LENINOVEJ V OSADE BÁČ SKY PETROVEC

3740477

postup verejného obstarávania malej hodnoty

3/2020

4/2020

8/2020

783966

postup verejného obstarávania malej hodnoty

4/2020

5/2020

9/2020

53912690

otvorený postup

2/2020

4/2020

7/2020

1.3.6

PRÁCE NA VYPRACOVANÍ VNÚTORNÉHO PLYNOVÉHO
ROZVODU A SPOJENIE NOVÉHO KOTLA S JESTVUJÚCOU
SIEŤ OU – KNIŽ NICA Š TEFANA HOMOLU
REHABILITÁCIA VOZOVKOVIEK V ULICIACH V BÁČ SKOM
PETROVCI A V PRIEMYSELNEJ ZÓNE

1.3.7
Zmena číslo: 1; schválená: 18.02.2020; plán: PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRIAMYCH UŽÍVATEĽOV za rok 2020 z 23.01.2020; postup: PRIDANÝ
Odôvodnenie : podpisaná zmluva so Správou pre kapitálové vklady APV o prevode prostriedkov na základe súbehu na financovanie a spolufinancovanie projektov v oblasti dopravnej infraš truktúry
ADAPTÁCIA BUDOVY AMBULANCIE V KULPÍNE
1.3.8

4833897

postup verejného obstarávania malej hodnoty

Zmena číslo: 3; schválená: 12.06.2020; plán: PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRIAMYCH UŽÍVATEĽOV za rok 2020 z 23.01.2020; postup: PRIDANÝ
Odôvodnenie : podpisaná zmluva o financovaní projektov zlepš enia energatickej efektívnosti s Ministerstvom baníctva a energetiky

7/2020

8/2020

10/2020
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DLAŽ BOVÁ ÚPRAVA S VYHOTOVENÍM VNÚTORNEJ
CESTY ZA VIACRODINNÉ BYTOVÉ OBJEKTY NA
KATASTRÁLNYCH PARCELÁCH Č ÍSLA 570/3 A 570/1 KO
KULPÍN

str. 38

4200000

postup verejného obstarávania malej hodnoty

6/2020

8/2020

10/2020

6/2020

8/2020

10/2020

6/2020

8/2020

10/2020

Zmena číslo: 4; schválená: 29.06.2020; plán: PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVNIA PRIAMYCH UŽÍVATEĽOV za rok 2020 z 23.01.2020; postup: PRIDANÝ
Odôvodnenie:

1.3.10

BEŽ NÉ OPRAVY A
PETROVSKÝCH Ž IEN

ÚDRŽ BA

OBJEKTU

SPOLKU

1025000

postup verejného obstarávania malej hodnoty

Izmena broj: 4; usvojena: 29.06.2020; plan: PLAN JAVNIH NABAVKI DIREKTNIH KORISNIKA ZA 2020 od 23.01.2020; postupak: DODAT
Obrazlož enje:

1.3.11

SANÁCIA OBJEKTOV DOMU DÔCHODCOV - V MAGLIĆ I A
V BÁČ SKOM PETROVCI

3218300

postup verejného obstarávania malej hodnoty

Zmena číslo: 4; schválená: 29.06.2020; plán: PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRIAMYCH UŽÍVATEĽOV za rok 2020 z 23.01.2020; postup: PRIDANÝ
Odôvodnenie :

Страна 38 од
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ODÔVODNENIE ZMENY PLÁNU
Zmena číslo: 1; schválená: 18.02.2020; plán: PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRIAMYCH UŽÍVATEĽOV
za rok 2020 z 23.01.2020; zmena číslo: 2; schválená: 18.05.2020; plán: PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
PRIAMYCH UŽÍVATEĽOV za rok 2020 z 23.01.2020; zmena číslo: 3; schválená: 12.06.2020; plán: PLÁN
VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRIAMYCH UŽÍVATEĽOV za rok 2020 z 23.01.2020; zmena číslo: 4; schválená:
29.06.2020; plán: PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRIAMYCH UŽÍVATEĽOV
za rok 2020 z 23.01.2020.

Mesto i dátum:

M.P.

Oprávnení osoba:

__________________________
Milena Niš ić

Zodpovedná osoba:
Srđ an Simić

Страна 39 од
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PLÁN VEREJNÝCH OBSTARÁVANÍ
Obstarávateľ
Rok plánu
Verzia plánu
Dátum schválenia

P.č.

0001

0002

0003

OBECNÁ SPRÁVA BÁČSKY PETROVEC
2021
2
29.07.2021
Druh
predmetu

Statky

Statky

Predmet
vereného
obstarávania
ELEKTRICKÁ
ENERGIA PRE
OBECNÚ
SPRÁVU
ELEKTRICKÁ
ENERGIA PRE
VEREJNÉ
OSVETLENIE
SYSTEMATICKÉ
NIČENIE
KOMÁROV NA
ÚZEMÍ OBCE
BÁČSKY
PETROVEC

Odhadovaná
hodnota

Druh
postupu

Rámcový čas
začatia

Otvorený
2.400.000,00 postup

2.
kvartál

Otvorený
11.250.000,00 postup

2.
kvartál

Otvorený
3.200.000,00 postup

2.
kvartál

CPV

09310000 –
Elektrická
energia
09310000Elektrická
energia
90670000 –
Služby dezinfekcie a ničenia
škodcov v
mestských/
dedinských
prostrediach

NSTJ
výkonu/
dodávky
RS123 –
Juhobáčsky
obvod
RS123 Juhobáčsky
obvod

RS123 –
Juhobačsky
obvod

Technika

Realizuje iný
obstará
vateľ

Poznámka
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0004

0005

0006

Služby

Služby

Práce

17.09.2021

ÚDRŽBA
VEREJNÉHO
OSVETLENIA,
PRÁCE NA
ELEKTRICKÝCH
INŠTALÁCIÁCH,
STRIHANIE
KONÁROV A
ODSTRÁNENIE
SNEHU ZO
STRIECH V
OSADÁCH
OBCE BÁČSKY
PETROVEC
ELABORÁT O
REZERVÁCH A
KVALITE
PODZEMNEJ
VODY PRE
LOŽISKO
PODZEMNÝCH
VÔD
PLÁTANIE
VÝTLKOV NA
LOKÁLNYCH
CESTÁCH A
CESTÁCH PO
ULICIACH V
OSADÁCH
OBCE BÁČSKY
PETROVEC

str. 41

Otvorený
3.500.000,00 postup

Otvorený
2.916.666,00 postup

Otvorený
4.166.666,00 postup

4.
kvartál

50232000 –
Služby údržby
zariadení
verejného
osvetlenia a
semafórov

RS123 –
Juhobačsky
oblasť

3.
kvartál

71351000 –
Geologické,
geofyzické i iné
vedeckovýskumné
služby

RS123 –
Juhobáčsky
obvod

2.
kvartál

45233220 –
Práce na
povrchovej
vrstve ciest

RS123 Juhobáčsky
obvod
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0007

0008

0009

0010

0011

Práce

Práce

Práce

Práce

Statky

17.09.2021

BEŽNÉ
ÚPRAVY A
ÚDRŽBA
OBJEKTU
SPOLKU
PETROVSKÝCH
ŽIEN
SANÁCIA
OBJEKTOV
DOMOV
DÔCHODCOV
V MAGLIĆI A V
BÁČSKM
PETROVCI
ADAPTÁCIA
OBJEKTOV ZŠ
JÁNA AMOSA
KOMENSKÉHO
V KULPÍNE –
SPLNENIE
PODMIENOK
PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY
ADAPTÁCIA
TOALIET PRE
ŽIAKOV ZŠ
JANA AMOSA
KOMENSKÉHO
V KULPÍNE
VYBAVENIE
ŠPOROVEJ
HALY V
KULPÍNE

str. 42

Otvorený
1.000.000,00 postup

Otvorený
3.250.000,00 postup

Otvorený
3.070.400,00 postup

Otvorený
6.633.000,00 postup

Otvorený
2.081.000,00 postup

2.
kvartál

45454000 –
Rekonštrukčné
práce

RS123 Juhobáčsky
obvod

2.
kvartal

45454000 Rekonštrukčné
práce

RS123 Juhobáčsky
obvod

2.
kvartál

45454000 Rekonštrukčné
práce

RS123 Juhobáčsky
obvod

2.
kvaráal

45454000 Rekonštrukčné
práce

3.
kvartál

37420000 –
Vybavenie pre
telocvičňu

RS123 Juhobáčsky
obvod
RS123 Juhobáčsky
obvod
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XV. ÚDAJE O ŠTÁTNEJ POMOCI

Informácie o štátnej pomoci obce sa nachádzajú v uznesení o rozpočte a
dodatočne sa podrobnejšie vnesú do informátora vo forme rozhodnutia obecnej
rady o udelení prostriedkov z rozpočtu združeniam z oblasti športu, kultúry a
mimovládnym organizáciám.

XVI. ÚDAJE O VYPLATENĆH PLATOCH, ZÁROBKOCH A INÝCH PRÍJMOCH

MESAČNÉ PLATY ZVOLENÝCH A USTANOVENÝCH OSÔB PRE DECEMBER 2020
FUNKCIA
PREDSEDNÍČKA OBCE
ZÁSTUPCA PREDSEDNÍČKY OBCE
ČLEN OBECNEJ RADY NA STALEJ PRÁCI
NAČELNÍČKA OBECNEJ SPRÁVY
TAJOMNÍK ZO
PRÁVNY ZÁSTUPCA OBCE

PLAT
94.378,00 din
94.389,96 din
73.092,96 din
84.629,56 din
79.957,34 din
79.057,03 din

PRIEMERNÝ PLAT JEDNOTLIVÝCH ZAMESTNACOV V OBECNEJ SPRÁVE
ZA DECEMBER 2020
VEDÚCI ODDELENIA
SAMOSTATNÝ ODBORNÝ SPOLUPRACOVNÍK
ODBORNÝ SPOLUPRACOVNÍK
VYŠŠÍ SPOLUPRACOVNÍK
VYŠŠÍ REFERENT
REFERENT
NEKVALIFIKOVANÝ ROBOTNÍK

PRIEMER
PRIEMER
PRIEMER
PRIEMER
PRIEMER
PRIEMER
PRIEMER

69.575,74 din
65.385,61 din
51.370,08 din
42.737,63 din
35.451,91 din
33.843,12 din
24.518,93 din

Suma mesačných platov sa určuje tak, že sa základ za vyúčtovanie (ktorý určuje
vláda RS svojím záverom) vynásobí s koeficientom, ktorý je pre každé pracovné
miesto osobitný a určený je Výnosom o koeficientoch pre vyúčtovanie a výplatu
platov menovaných, ustanovených osôb a zamestnacov v štátnych orgánoch a
lokálnych samosprávach a dodatkom za minumulú prácu.

ÚHRNNE VYPLATENÉ ÚHRADY ČLENOM OBECNEJ RADY BRUTTO
Za rok 2017
Za rok 2018
Za rok 2019
Za rok 2020

1.126.582,40 din
1.367.088,48 din
1.367.088,48 din
1.115.358,58 din
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ÚHRNNE VYPLATENÉ ÚHRADY VÝBORNÍKOM ZHROMAŽDENIA OBCE
Za
Za
Za
Za

2017. godinu
2018. godinu
2019. godinu
2020. godinu

1.329.114,88 din
1.101.266,88 din
1.417.064,67 din
1.216.126,54 din

ÚHRNNE VYPLATENÉ ÚHRADY ČLANOM KOMISIÍ
ROK
2017
2018
2019

ZHROMAŽDENIE
OBCE
562.057,29
575.949,87
696.532,09

2020

710.109,75

PREDSEDA
767.361,26
988.743,27
1.090.257,27

OBECNÁ
SPRAVA
1.072.771,11
844.937,39
1.000.791,23

KOMISIA ZA
KOMASÁCIU
2.456.695,48
4.414.872,99
5.904.936,93

690.968,42

1.217.732,62

3.215.408,69

XVII. ÚDAJE O PRACOVNÝCH PROSTRIEDKOCH
konto

opis

011115 Iné obytné budovy
011125 Iné podnikateľské
budovy
011141 Diaľnice, mosty, nadjazdy a

Obstarávajúca
Oprava
Aktuálna hodn.
hodn.
13.222.500,89
4.949.437,62
8.273.063,27
101.464.611,18 28.531.526,99 72.933.084,19
499.637.386,12 137.450.820,87 362.186.565,25

tunely

011145
011151
011152
011192
011193
011194
011211
011221
011222
011223
011224
011225

011241
011281
011292
011293
011311
014111

Iné dopravné objakty
Vodovod
Kanalizácia
Komunikačné a
elektrické vedenia
Športové a rekreačné
terény
Ustanovizne kultúry
Zariadenie pre pozemnú
dopravu
Kancelárne zariadenie
Počítačové zariadenie
Komunikačné zariadenie
Elektronické a
fotografické zariadenie
Zariadenie pre
domácnosť a ubytovacie
a stravovacie služby
Zariadenie pre ochranu
životného prostredia
Zariadenie pre verejnú
bezpečnosť
Motorové zariadenie
Imobilné zariadenie
Iné nehnuteľnosti a
zariadenia
Poľnohospodársky

31.513.940,71
4.801.369,13
29.284.662,36
30.395.112,91
159.086.239,37

9.247.805,03
911.263,44
5.050.049,37
20.380.672,60

22.266.135,68
3.890.105,69
24.234.612,99
10.014.440,31

13.844.054,52 145.242.185,45

7.879.305,65
9.510.536,09

590.947,90
4.429.287,70

7.288.357,78
5.081.248,39

6.223.578,51
6.728.354,88
804.062,78
1.141.478,40

5.225.495,89
4.879.870,51
798.055,94
759.382,62

998.082,62
1.848.484,37
6.006,84
382.095,78

2.714.464,43

2.664.992,02

49.472,41

109.269,00

71.435,70

37.833,30

14.610.040,44

3.485.200,49

11.124.839,95

291.439,00
1.428.617,29
1.999.999,20

291.439,00
1.264.721,92
203.333,21

0,00
163.895,37
1.796.665,99

586.223,63

0,00

586.223,63
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pozemok
014112 Stavebný pozemok
015111 Bytovo-stavebné objekty
v príprave
015112 Podnikateľské budovy a
iné stavebné objekty v
príprave
015113 Dopravné objekty v
príprave
015114 Vodovodná
infraštruktúra v príprave
015115 Iné objekty v príprave
015131 Iné nahnuteľnosti a
zariadenia v príprave
015215 Preddavky pre iné
objekty
016111 Počítačový softvér
016121 Literárne a umelecké
diela
016171 Iný nehnuteľný majetok
022121 Drobný inventár v použití
ÚHRNNE: v deň
31.12.2020

XVIII.

17.09.2021
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28.493.365,85
7.824.256,11

0,00
0,00

28.493.365,85
7.824.256,11

6.906.445,83

0,00

6.906.445,83

2.865.540,00

0,00

2.865.540,00

25.361.020,44

0,00

25.361.020,44

57.496.481,98
39.824.210,36

0,00
0,00

57.496.481,98
39.824.210,36

249.500,00

0,00

249.500,00

3.348.082,00
12.500,00

2.521.968,91
0,00

826.113,09
12.500,00

616.000,00
616.000,00
0,00
1.319.587,42
1.319.587,42
0,00
1.097.750.181,96 249.487.349,67 848.262.832,92

UCHOVÁVANIE NOSIČOV INFORMÁCIÍ

Správne predmety obecnej správy sa uchovávajú v archíve obce natrvalo alebo
podľa zákona v predpísaných lehotách a v elektronickej forme podľa pravidiel o
kancelárskej činnosti.
Finančné predmety sa tiež uchovávajú v archíve obce alebo v elektronickej
forme podľa predpisov z oblasti účtovníctva.
Služba zhromaždenia obce a obecnej rady archivujú predmety - zápisnice zo
zasadnutí, úradné vestníky so zverejnenými uzneseniami a rozhodnutiami a existujú
aj nahrávky zo zasadnutí.
XIX. ÚDAJE O DRUHOCH INFORMÁCIÍ VO VLASTNÍCTVE
Zoznam informácií, ktoré vznikli v práci obecnej správy:
vydané rozhodnutia na žiadosť stránok z oblastí z rôznych príslušností podľa
klasifikačných značiek určených zákonom o kancelárnej činnosti, zápisnice zo zasadnutí
komisií a pracovných telies zhromaždenia a obecnej rady, uznesenia, šťažnosti, uzavreté
zmluvy, ponuky v predmetovom verejnom obstarávaní, verejné výzvy, dokumentácia
o vykonaných platbách, dokumentácia zametnancov, dokumentácia o uskutočnených
súbehoch. Počet dokumentov určitého druhu sa eviduje v archívnej knihe.

XX. ÚDAJE O DRUHOCH INFORÁCIÍ, KU KTORÝM ŠTÁTNY ORGÁN
UMOŽŇUJE PRISTÚPIŤ
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Prístup k informáciám z predošlého bodu sa umožňuje bez obmedzenia,
vyjmúc prípadov z článkov 9, 10 a 14 Zákona o slobodnom prístupe k informáciám
verejného významu, npr. preto, že niektoré informácie už boli zverejnené na
webovej stránke orgánov, o osobných údajoch zamestnancov pri úradných aktoch,
ktoré sa uchovávajú ako úradné tajomstvo a iné.
XI. INFORÁCIE O PODÁVANÍ ŽIADOSTÍ O PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM
Žiadosti o prístup k informáciám, ktorými nakladá obecná správa, sa
podávajú na nasledujúcu adresu:
OBEC BÁČSKY PETROVEC, OBECNÁ SPRÁVA, 21470 Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova 6;
číslo faxu: 021/780-517
adresa elektronickej pošty: opstina@backipetrovac.rs
Stredisko pre služby Obce Báčsky Petrovec, prízemie, podateľňa.
Čas, počas korého môžete podať žiadosť ústne k zápisnici: je každý pracovný
deň od 8.00 do 14.00 hodiny.
Žiadosť môže podať každá osoba a v nej treba uviesť, ktoré informácie sa
žiadajú. V žiadosti sa nemusí uviesť dôvod požadovanje informácie.
V žiadosti sa záväzne uvádza, na aký spôsob sa právo
informáciám môže uskutočniť (nahliadnutie do kópie, atď).

prístupu

k

V súvislosti s podanou žiadosťou o prístup k informáciám platia sa iba
náklady
rozmnožovania a zasielania kópie dokumentov, ktorá
obsahuje
požadovanú dokumentáciu, v súlade s Výnosom o výške úhrady nevyhnutných
nákladov za vydanie kópie dokumentov, na ktorých sa nachádzajú informácie
verejného významu (Úradný vestník RS, č. 8/2006).
Po podaní žiadosti o prístup k informáciám obecná správa je povinná konať
bezodkladne, najdlhšie v lehote 48 hodín, resp. 15 dní alebo 40 dní v závislosti od
druhu požadovanej informácie.
V súvislosti s podanou žiadosťou o prístup k informáciám, príslušný orgán
má záväzok umožniť prístup k požadovanje informácii alebo vyniesť rozhodnutie,
ktorým sa žiadosť odmieta z dôvodov určených zákonom.
Podávateľ žiadosti o prístup k informáciám má právo podať sťažnosť aj v
prípade, že orgán žiadosti nevyhovie a nevynesie rozhodnutie, ktorým sa žiadosť
zamieta.
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Tiež podávateľ žiadosti má právo podať sťažnosť, ak orgán vynesie záver, ktorým sa
žiadosť podávateľa odmieta ako nenáležitá.

