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  80. 

 

 Podľa  článkov 32, 72 a 74 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník RS, č. 

129/2007, 83/2014 – iný zákon, 101/2016 – iný zákon  a 47/2018) a článkov  107 a 111 

Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  3/2019), 

Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na svojom XXIX. zasadnutí, ktoré sa konalo 

02.09.2019  v y n i e s l o 

              

 

U  Z  N  E  S E  N  I E 

 

O  MIESTNYCH  SPOLOČENSTVÁCH  NA ÚZEMÍ  

OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 

 

I. ZÁKLADNÉ  USTANOVENIA 

 

Predmet úpravy 

 

Článok 1 

 Týmto uznesením sa upravuje utvorenie miestnych spoločenstiev, právny status 

miestneho spoločenstva, majetok miestneho spoločenstva, vznik, resp. zrušenie alebo zmena 

územia miestneho spoločenstva, práva a povinnosti miestneho spoločenstva, počet  členov  

rady, príslušnosť  rady miestneho spoločenstva, postup voľby členov  rady miestneho 

spoločenstva, rozpustenie rady miestneho spoločenstva,  financovanie miestneho 

spoločenstva, účasť občanov  vo výkone prác  miestneho spoločenstva, spolupráca miestneho 

spoločenstva s inými miestnymi spoločenstvami, postup pre  posúdenie  ústavnosti  

a zákonnosti aktov miestneho spoločenstva a iné otázky dôležité pre prácu a fungovanie 

miestnych spoločenstiev  na území obce Báčsky Petrovec (ďalej: obec). 

 

Miestne spoločenstvá  

 

Článok 2 

 Týmto uznesením  utvárajú  sa miestne spoločenstvá ako formy miestnej samosprávy 

a určujú sa ich územia  a práce.  

 

Účel  utvorenia  miestnych  spoločenstiev 

 

Článok 3 

 Miestne spoločenstvá vznikajú za účelom uspokojenia potrieb a záujmov obyvateľstva 

v osadách obce.  

 Miestne  spoločenstvá sú záujmové, nestranícke spoločenstvá občanov a ich združení.  

 Miestne  spoločenstvá sa môžu založiť pre dve alebo viacej osád.  

 

Štatút miestneho spoločenstva 

 

Článok 4 

 Miestne spoločenstvo má svoj štatút.  

 Štatútom miestneho spoločenstva upravuje sa: počet členov rady miestneho 

spoločenstva; kritériá na voľbu členov rady miestneho spoločenstva; postup voľby predsedu 

a zástupcu predsedu  rady miestneho spoločenstva; spôsob  rozhodovania rady miestneho 

spoločenstva; počet, zloženie, príslušnosť a mandát stálych  a dočasných  pracovných telies 
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rady miestneho  spoločenstva;  začatie  iniciatívy a petície občanov, deň miestneho 

spoločenstva a iné otázky významné pre  jej prácu.   

 

Právny status 

 

Článok 5 

 Miestne spoločenstvo má status právnickej osoby, v rámci práv a povinností určených 

štatútom obce a týmto uznesením. 

 Miestne spoločenstvo má účet otvorený v Správe pre trezor.  

 

Zastupovanie miestneho spoločenstva 

 

Článok 6 

 

 Predseda  rady miestneho spoločenstva zastupuje miestne spoločenstvo a je príkazca 

na realizáciu finančného plánu.  

 

Pečiatka  miestneho spoločenstva  

 

Článok 7 

 Miestne spoločenstvo má svoju pečiatku. 

 Tvar a obsah pečiatky miestneho spoločenstva sú určené štatútom miestneho 

spoločenstva a musia byť v súlade so zákonom, Štatútom  Obce Báčsky Petrovec a týmto 

uznesením.  

 Súhlas  na výzor a obsah  pečiatky miestneho spoločenstva  poskytuje príslušný 

sekretariát AP Vojvodiny.  

 

Sviatky a symboly miestneho spoločenstva 

 

Článok 8 

 Miestne  spoločenstvo môžu mať svoj sviatok, ktorý sa určujú štatútom miestneho 

spoločenstva. 

 Miestne  spoločenstvo  si môžu  určiť aj  svoje symboly (erb a vlajku), pričom 

predbežný  súhlas k nim  musí poskytnúť Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.   

  

Majetok  miestneho spoločenstva 

 

Článok 9 

 Miestne  spoločenstvo má svoj majetok, ktorý môžu tvoriť: hnuteľné veci, peňažné 

prostriedky, ako i práva a záväzky. 

 Miestne spoločenstvo má  užívacie právo k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo  verejnom 

vlastníctve obce.  

 Rada miestneho spoločenstva je povinná majetok z odsekov 1 a 2 tohto článku 

spravovať, používať a nakladať s ním v súlade so zákonom, uzneseniami obce, týmto 

uznesením a štatútom  miestneho spoločenstva. 

 

Utvorenie miestnych  spoločenstiev 

 

Článok 10 

 Na  území obce sa utvárajú  nasledujúce miestne spoločenstvá:  

1. Miestne spoločenstvo Báčsky Petrovec. 

Územie Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec zahŕňa  osadu Báčsky Petrovec.  
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2. Miestne spoločenstvo Kulpín. 

Územie  Miestneho spoločenstva Kulpín zahŕňa osadu  Kulpín. 

3. Miestne spoločenstvo Gložany.  

Územie  Miestneho spoločenstva Hložany zahŕňa osadu Hložany.  

4. Miestne spoločenstvo Maglić. 

Územie  Miestneho spoločenstva Maglić zahŕňa osadu Maglić.  

 

 

Návrh na vznik resp. zrušenie alebo zmenu 

územia miestneho spoločenstva 

 

Článok 11 

 Návrh na vznik,  resp. zrušenie alebo zmenu územia miestneho spoločenstva môže  

podať najmenej 10% voličov s bydliskom na území,  na ktoré sa návrh vzťahuje, najmenej 

jedna tretina výborníkov  a obecná rada obce. 

 Nové miestne spoločenstvo sa zriaďuje zlúčením  dvoch alebo viacej jestvujúcich 

miestnych spoločenstiev alebo vyčlenením časti územia z jednej alebo viacej jestvujúcich 

miestnych spoločenstiev  a zriadením nového miestneho spoločenstva.  

 Miestne spoločenstvo sa môže zrušiť a jeho územie  pripojiť k jednej alebo k  

viacerým jestvujúcim miestnym spoločenstvám.  

 Zmena územia miestneho spoločenstva je aj zmena hraníc územia, ak sa vykonanou  

zmenou časť územia jedného  miestneho spoločenstva pripája k územiu iného miestneho 

spoločenstva.  

 Návrh z odseku 1 tohto článku sa podáva obecnej rade obce.   

 

Poradenské referendum 

 

Článok 12 

 

 Ak zhodnotí, že je navrhnutá zmena oprávnená, obecná rada obce doručuje 

zhromaždeniu obce návrh na vypísanie poradenského  referenda. 

 Zhromaždenie obce v súlade so zákonom  vypisuje poradenské referendum, na ktorom 

sa občania, ktorí majú volebné právo  a bydlisko na území, pre ktoré je vypísané poradenské 

referendum, vyjadrujú ZA alebo PROTI návrhu, ktorý sa navrhuje.  

 Považuje sa, že občania  podporili návrh pre vznik,  resp. zrušenie alebo zmenu 

územia miestneho spoločenstva, ak sa za návrh vyjadrila väčšina z tých, ktorí hlasovali.  

 Pri ustálení  návrhu na vznik,  resp. zrušenie alebo zmenu územia miestneho 

spoločenstva obecná rada obce bude prihliadať na výsledky uskutočneného  poradenského 

referenda.  

 

Zaobstaranie mienky občanov z časti územia obce o vzniku nového miestneho 

spoločenstva, zmene  územia a zrušení miestneho spoločenstva 

 

Článok 13 

 Zhromaždenie obce je povinné pred  vynesením uznesenia o vzniku nového 

miestneho spoločenstva, zmene územia a zrušení miestneho spoločenstva zabezpečiť mienku 

občanov z časti územia  obce, na ktorú sa návrh vzťahuje. 

 O návrhu na zrušenie, zmenu územia, resp.  vzniku nového  miestneho spoločenstva 

občania sa vyjadrujú prostredníctvom poradenského referenda. 

 Zhromaždenie  obce je povinné vypísať poradenské referendum pre časť územia obce, 

na ktorú sa  návrh z odseku 2 tohto územia vzťahuje, v lehote 30 dní odo dňa vynesenia 

návrhu, ktorý podpísalo najmenej 10% občanov s volebným právom na tej časti územia obce,  

najmenej  jedna tretina výborníkov alebo obecná rada obce.  
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 V uznesení o vypísaní poradenského  referenda zhromaždenie obce určí aj orgány pre 

uskutočnenie a určenie výsledkov referenda. 

 Zhromaždenie obce v lehote 30 dní odo dňa  uskutočnenia  poradenského referenda 

vynesie uznesenie o vzniku, resp.  zrušení alebo  zmene územia miestneho spoločenstva 

väčšinou hlasov z celkového počtu výborníkov zhromaždenia obce.  

 

Mienka rady miestneho spoločenstva o zmene územia a zrušení  

miestneho spoločenstva 

 

Článok 14 

 Obecná rada obce je povinná pred  určením návrhu uznesenia o zmene územia 

a zrušení miestneho spoločenstva zaobstarať  aj mienku rady miestneho spoločenstva, na 

ktorú sa návrh vzťahuje.  

 Rada miestneho spoločenstva sa vyjadrí v lehote 10 dní odo dňa doručenia 

predbežného návrhu uznesenia o zmene územia a zrušení miestneho spoločenstva.  

 Ak sa rada miestneho spoločenstva nevyjadrí v lehote z odseku 2 tohto článku, 

považuje sa, že je mienka pozitívna. 

 

 

II. VEREJNOSŤ PRÁCE MIESTNEHO SPOLOČENSTVA 

 

Článok 15 

 Práca  orgánov miestneho spoločenstva je verejná.  

 Verejnosť práce sa spravidla zabezpečuje: 

- vydávaním  bulletinu, informátora,  prostredníctvom  prostriedkov verejného 

informovania, prezentovaním uznesení a iných aktov verejnosti a nastavením  

internetovej prezentácie; 

- organizovaním verejných  rozpráv v súlade so zákonom, štatútom obce, uzneseniami 

orgánov obce a týmto uznesením; 

- a na iný spôsob určený štatútom  miestneho spoločenstva a aktmi rady miestneho 

spoločenstva. 

 V miestnych spoločenstvách rada miestneho spoločenstva je  povinná  zabezpečiť 

umiestnenie  oznamovacej tabule. 

 Miestne spoločenstvo svoje informácie a oznámenia zverejňuje v srbskom jazyku 

cyrilským písmom a v slovenskom jazyku a v jeho písme. 

 

Článok 16 

 S cieľom uskutočnenia práv  občanov na pravdivé, úplné a včasné informovanie 

občanov v súvislosti s otázkami významnými pre občanov miestneho spoločenstva, miestne 

spoločenstvo môže vytvoriť oficiálnu internetovú prezentáciu, na ktorej bude  zverejňovať 

informácie,  uznesenia, správy a iné akty miestneho spoločenstva, tiež správy dôležité  pre 

občanov z územia miestneho spoločenstva.  

 Oznámenia a správy z odseku 1 tohto článku sa môžu realizovať aj prostredníctvom 

spoločenských sietí.  

 Miestne spoločenstvo svoje informácie a oznámenia z odsekov 1 a 2 tohto uznesenia  

zverejňuje v srbskom jazyku v cyrilike a v slovenskom jazyku a v jeho písme.  

 

 

III.  RADA MIESTNEHO SPOLOČENSTVA 

 

Rada miestneho spoločenstva 
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Článok 17 

 Rada miestneho spoločenstva je základný zastupiteľský orgán na území miestneho 

spoločenstva.  

 Voľby do rady miestneho spoločenstva sa  realizujú  podľa pravidiel priameho 

a tajného hlasovania na základe  všeobecného a rovnakého volebného práva, v súlade so 

štatútom miestneho spoločenstva a týmto uznesením. 

 Každý občan spôsobilý na právne úkony s bydliskom na území miestneho 

spoločenstva, ktorý  dosiahol vek 18 rokov, má právo  voliť a byť volený do rady miestneho 

spoločenstva, 

 Za člena rady miestneho spoločenstva môže byť zvolený plnoletý občan,  spôsobilý 

na  právne úkony,  s bydliskom na území miestneho  spoločenstva, v ktorom  je  navrhnutý za 

člena  rady miestneho spoločenstva.  

 Predsedu a zástupcu predsedu rady miestneho spoločenstva volí rada z radov svojich 

členov, tajným hlasovaním, väčšinou hlasov z celkového počtu členov rady miestneho 

spoločenstva.  

 

1. Členovia rady miestneho spoločenstva 

 

Počet členov rady miestneho spoločenstva 

 

Článok 18 

 Rada miestneho spoločenstva môže mať najmenej 5 a najviac 11 členov. 

 Počet členov rady určuje  sa štatútom miestneho spoločenstva.  

 Mandát členov rady miestneho spoločenstva trvá 4 roky.  

 Pri voľbe členov rady miestneho spoločenstva sa zabezpečuje zastúpenie najmenej 

30%  predstaviteľov  menej zastúpeného pohlavia.   

 

2. Vypísanie volieb 

Článok 19 

 Voľby členov rady  miestneho spoločenstva vypisuje  predseda zhromaždenia obce. 

 Voľby členov rady miestneho spoločenstva sa konajú v miestnom  spoločenstve ako 

volebnej jednotke.  

Lehoty na vypísanie volieb 

 

Článok 20 

 Voľby členov  rady miestneho spoločenstva sa musia  realizovať najneskoršie 30 dní 

pred ukončením mandátu členov rady miestneho spoločenstva, ktorým zaniká mandát.  

 Odo dňa vypísania  volieb do dňa uskutočnenia volieb  nemôže uplynúť   viacej ako 

45 dní.  

 Uznesením o vypísaní  volieb určuje sa deň uskutočnenia volieb, tiež deň, keď plynú 

lehoty pre výkon volebných prác.  

 Ak sa voľby na členov rady miestneho spoločenstva konajú v rovnaký deň ako 

i voľby národných poslancov, resp.  voľby prezidenta Republiky Srbsko, predseda 

zhromaždenia obce musí zabezpečiť  súhlas  Republikovej volebnej komisie o angažovaní  

volebného výboru aj pre  voľby  do rady miestneho spoločenstva, pred  vynesením uznesenia 

o vypísaní volieb z odseku 2 tohto uznesenia.  

 

Právo navrhovania kandidátov na členov rady miestneho spoločenstva 

 

Článok 21 

 Kandidáta na člena rady miestneho spoločenstva navrhuje najmenej 20 občanov 

s bydliskom na území miestneho spoločenstva.  
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 Každý občan môže navrhnúť iba jedného  kandidáta na člena rady miestneho  

spoločenstva.  

 Navrhnutí kandidáti  dávajú písomnú vyhlášku o prijatí kandidatúry.  

 

Zvolení kandidáti 

 

Článok 22 

 Zvolení sú tí kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov do počtu členov,  ktorí sa 

volia. 

 Ak dvaja lebo viacej  kandidátov získajú rovnaký počet hlasov, hlasovanie za tých 

kandidátov  sa  zopakuje.  

 

 

IV. USKUTOČNENIE VOLIEB 

 

Článok 23 

 Voľby členov rady miestneho spoločenstva realizujú: Komisia pre uskutočnenie 

volieb členov rád miestnych spoločenstiev, volebné výbory a Druhostupňová komisia pre 

uskutočnenie volieb členov rád miestnych spoločenstiev. 

 Orgány pre  uskutočnenie volieb sú samostatné a nezávislé v práci a konajú podľa 

zákona a predpisov vynesených na  základe zákona, štatútu obce, ustanovení tohto uznesenia 

a štatútu miestneho spoločenstva.  

 Za svoju prácu orgány pre uskutočnenie volieb zodpovedajú orgánu, ktorý ich 

vymenoval.  

 Všetky orgány a organizácie obce sú povinné poskytnúť pomoc orgánom pre 

uskutočnenie volieb a doručujú  údaje, ktorú sú im potrebné pre prácu.  

 

Komisia pre  uskutočnenie  volieb členov rád miestnych spoločenstiev 

 

Článok 24 

 Komisia pre uskutočnenie volieb členov rád miestnych spoločenstiev (ďalej: komisia) 

koná práce, ktoré sú určené týmto uznesením. 

 

Zloženie komisie 

 

Článok 25 

 Komisiu tvoria predseda a dvaja členovia, ktorých vymenúva zhromaždenie obce. 

 Zloženie komisie  musí  udržať politickú štruktúru zhromaždenia obce. Ani jedna 

politická strana alebo koalícia  nemôže mať viacej než polovicu členov komisie.  

 Komisia má tajomníka, ktorého  vymenúva zhromaždenie obce a ktorý účinkuje 

v práci komisie bez práva rozhodovať. 

 Predseda, členovia a tajomník komisie majú zástupcov.  

 Členovia komisie sa vymenúvajú na obdobie 4 rokov.  

 Z predsedu, zástupcu predsedu, tajomníka a zástupcu tajomníka  komisie sa 

vymenúvajú  osoby,  ktoré majú získané vysokoškolské vzdelanie z vedeckej  oblasti 

právnych vied na základných akademických štúdiách, pričom musia mať najmenej 240 

kreditov (ECTS),  na  master akademických štúdiách, master odborových štúdiách, 

špecializovaných akademických štúdiách, špecializovaných odborových štúdiách, resp.  na 

základných štúdiách v trvaní najmenej  štyroch rokov alebo špecializovaných štúdiách na 

fakulte, s najmenej  trojročnou pracovnou skúsenosťou v odbore. 

 Členovia komisie a ich zástupcovia musia byť  občania spôsobilí na právne úkony, 

ktorí majú  volebné právo a bydlisko na území obce.  
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Príslušnosť komisie 

 

Článok 26 

 Komisia pri uskutočnení volieb členov rád miestnych spoločenstiev koná nasledujúce 

práce:  

1)  stará sa o zákonnosť priebehu volieb; 

2) určuje volebné miesta; 

3) určuje volebné výbory a vymenúva ich členov; 

4) vynáša pokyny na uskutočnenie volieb členov rád miestnych spoločenstiev; 

5) vynáša lehotník výkonu  volebných úkonov  v postupe uskutočnenia volieb členov rád 

miestnych spoločenstiev; 

6) predpisuje tlačivá a organizuje  technické prípravy pre uskutočnenie volieb; 

7) zisťuje, či sú prihlášky kandidátov zhotovené a podané v súlade s pokynmi na  

uskutočnenie  volieb členov rád miestnych spoločenstiev; 

8) vyhlasuje  kandidačnú listinu; 

9) ustaľuje formu a vzhľad hlasovacieho lístka, počet hlasovacích lístkov pre volebné 

miesta a spisuje zápisnicu o ich odovzdaní volebným výborom; 

10) určuje a uverejňuje výsledky volieb členov rád miestnych spoločenstiev; 

11) podáva správu zhromaždeniu obce o uskutočnených voľbách členov rád miestnych 

spoločenstiev. 

 

Volebný výbor 

 

Článok 27 

 Volebný výbor  tvoria predseda a štyria členovia.  

 Predseda a členovia volebného  výboru majú zástupcov.  

 Predsedovia volebných výborov, zástupcovia predsedu, členovia a zástupcovia členov 

volebných výborov sa vymenúvajú na návrh výborníckych skupín zhromaždenia obce. 

Výbornícke skupiny, ktoré nepatria k väčšine v zhromaždení,  navrhujú jedného člena a jeho 

zástupcu.  

 Volebný výbor  vymenúva komisia najneskoršie desať dní pred dňom určeným pre 

uskutočnenie volieb.  

 Členovia  volebného výboru a ich zástupcovia môžu byť iba občania spôsobilí právne 

konať, ktorí majú volebné právo a bydlisko na území miestneho spoločenstva,  na ktorom sa 

uskutočňujú voľby členov rady miestneho spoločenstva.  

 Členom volebného výboru a ich  zástupcom zaniká členstvo vo volebnom výbore, 

keď prijmú kandidatúru na člena rady miestneho spoločenstva a vymenovaním za člena 

komisie a druhostupňovej komisie pre uskutočnenie volieb členov rady miestneho 

spoločenstva.  

 

Príslušnosť volebného výboru 

 

Článok 28 

 Volebný výbor priamo realizuje  hlasovanie, zabezpečuje správnosť a tajnosť  

hlasovania, určuje výsledky hlasovania na volebnom mieste a koná iné  práce v súlade s 

pokynmi na  uskutočnenie  volieb členov rady miestneho spoločenstva a týmto uznesením.  

 Volebný výbor sa stará o údržbu poriadku na volebnom mieste počas hlasovania.

 Bližšie pravidlá o práci volebného výboru určuje komisia  vynesením pokynov na  

uskutočnenie  volieb členov rád miestnych  spoločenstiev v lehote 5 dní odo dňa vypísania 

volieb členov rady miestneho spoločenstva. 

 Ak sa voľby na členov rady miestneho spoločenstva konajú v istom čase ako i lokálne 

voľby, voľby národných poslancov, resp.  voľby prezidenta Republiky Srbsko, voľby členov 
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rady miestneho spoločenstva uskutočňujú volebný výbory vymenované zo strany volebnej 

komisie obce, resp. Republikovej volebnej komisie. 

 

Obmedzenia vo vymenovaní členov volebného výboru 

 

Článok 29 

 Tá istá osoba nemôže byť členom  dvoch volebných výborov.  

 

 

 Členovia volebného výboru a ich zástupcovia majú mandát iba pre vypísané  výbory  

členov rady miestneho spoločenstva.  

 Členovia a zástupcovia členov komisie, volebného výboru a  druhostupňovej volebnej 

komisie nemôžu byť osoby, ktoré sú vzájomne v príbuzenskom vzťahu bez ohľadu na stupeň 

príbuzenstva, záverečne  s tretím stupňom rodinného vzťahu a v rodinnom vzťahu, záverečne 

s druhým stupňom príbuzenstva, tiež manželia a osoby, ktoré sú vo vzájomnom  vzťahu 

adoptant a adoptovanec, resp. opatrovník a chovanec. 

 Ak je volebný výbor  zložený  v  rozpore s ustanovením  odseku 3 tohto  článku,  

volebný  výbor sa rozpúšťa  a voľby, resp. hlasovanie sa opakuje.  

 Zástupcovia členov volebného výboru majú rovnaké práva a zodpovednosti ako aj 

členovia, ktorých zastupujú.  

 Právo hlasu vo volebnom výbore má iba člen a v  jeho neprítomnosti zástupca.  

 

Výmena člena volebného výboru 

 

Článok 30 

 Výmenu člena volebného výboru koná komisia najneskoršie  päť dní pred dňom 

uskutočnenia volieb.  

 Pri vymenovaní a výmene členov volebného výboru komisia z úradnej povinnosti 

bude prihliadať na obmedzenia z článku 29 tohto uznesenia. 

  

Druhostupňová komisia pre uskutočnenie volieb  

členov rád miestnych spoločenstiev 

 

Článok 31 

Druhostupňová komisia pre uskutočnenie volieb členov rád miestnych spoločenstiev 

(ďalej:  druhostupňová komisia) v druhom stupni  rozhoduje o námietkach na rozhodnutia 

komisie. 

Druhostupňovú komisiu  utvára zhromaždenie obce.  

V zmysle  určenia zloženia druhostupňovej komisie uplatňujú sa ustanovenia tohto 

uznesenia, ktoré sa vzťahujú na komisiu. 

Druhostupňová komisia sa  utvára zároveň keď aj komisia. 

 

Práca druhostupňovej komisie 

 

Článok 32 

Druhostupňovú komisiu  tvoria  predseda a dvaja členovia, 

Druhostupňová komisia má tajomníka, ktorého  vymenúva zhromaždenie obce a ktorý  

účinkuje v práci druhostupňovej komisie  bez práva rozhodovať. 

Členovia  druhostupňovej komisie sa vymenúvajú na obdobie 4 rokov.  

Druhostupňová komisia rozhoduje väčšinou  hlasov z celkového  počtu členov. 

Predseda, najmenej jeden člen a tajomník druhostupňovej komisie musia mať 

vysokoškolské vzdelanie z vedeckej  oblasti právnych vied na základných akademických 

štúdiách, pričom musia mať najmenej 240 kreditov (ECTS),  na  master akademických 
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štúdiách, master odborových štúdiách, špecializovaných akademických štúdiách, 

špecializovaných odborových štúdiách, resp.  na základných štúdiách v trvaní najmenej  

štyroch rokov alebo špecializovaných štúdiách na fakulte, s najmenej  päťročnou pracovnou 

skúsenosťou v odbore.  

 Predseda, členovia  druhostupňovej komisie a tajomník sa vymenúvajú na štyri roky 

a môžu byť znovu vymenovaní.  

 

Odborná administratívna a technická pomoc 

 

Článok 33 

 Obecná správa je povinná poskytnúť  nevyhnutnú odbornú, administratívnu 

a technickú pomoc pri vykonávaní prác pre potreby komisie, druhostupňovej komisie 

volebných výborov.  

 

 

V. PODANIE  PRIHLÁŠOK  KANDIDÁTOV 

 

Lehota na  podanie  prihlášky kandidátov 

 

Článok 34 

 Kandidát podáva prihlášku komisii najneskoršie 15 dní pred  uskutočnením volieb 

v miestnom spoločenstve. 

 

Obsah prihlášky kandidátov 

 

Článok 35 

 Prihláška sa podáva na tlačive, ktoré predpisuje komisia v písanej  forme.  

 Meno a priezvisko  kandidátov sa uvádza podľa srbského pravopisu a cyrilikou. 

 Meno a priezvisko kandidátov, ktorý patria k slovenskej národnostnej menšine,  

uvádza sa v slovenskom jazyku a jeho písme.  

 

Tlačivo prihlášky návrhu kandidátov 

 

Článok 36 

 Kandidát na člena rady miestneho spoločenstva podáva prihlášku na osobitnom 

tlačive, ktoré obsahuje: 

1) meno a priezvisko voliča, rodné číslo, bydlisko, adresu bývania a podpis voliča, že  

podporuje návrh kandidáta na člena rady miestneho spoločenstva; 

2) meno a priezvisko  kandidáta,  rodné číslo, povolanie, bydlisko, adresu bývania 

a podpis kandidáta.  

 Kandidát na člena rady  miestneho spoločenstva s prihláškou z odseku 1 tohto článku 

podáva aj potvrdenie o volebnom práve, potvrdenie o bydlisku a fotokópiu  osobného 

preukazu.  

 Tlačivá na podanie návrhu prihlášky kandidátov predpisuje komisia pokynmi na  

uskutočnenie  volieb členov rád miestnych spoločenstiev,  ktoré je  záväzná zverejniť 

v lehote 5 dní odo dňa  vynesenia uznesenia o vypísaní volieb.  

 

Nedostatky v prihláške návrhu kandidátov 

 

Článok 37 

 Keď komisia zistí, že prihláška návrhu kandidáta  nie je podaná načas, vynesie 

uznesenie o zamietnutí prihlášky. 
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 Keď komisia  zistí, že prihláška návrhu  kandidáta obsahuje nedostatky, ktoré 

znemožňujú   jeho vyhlásenie, vynesie v lehote 24 hodín od prijatia prihlášky návrhu 

kandidáta záver, ktorým sa podávateľovi prihlášky prikazuje, aby v lehote 48 hodín od  

chvíle doručenia záveru odstránil tie nedostatky. V závere sa podávateľovi  prihlášky 

poukazuje na spôsob  odstránenia  nedostatkov.  

 Keď komisia  zistí, že prihláška návrhu kandidáta obsahuje nedostatky, resp. ak zistí, 

že nedostatky nie sú odstránené alebo nie sú odstránené v predpísanej lehote,  v priebehu 48 

hodín vynesenie  uznesenie  o odmietnutí vyhlásenia návrhu kandidáta.  

 

Vyhlásenie návrhu kandidátov 

 

Článok 38 

 Komisia  vyhlasuje návrh kandidáta hneď po prijatí návrhu a najneskoršie v lehote 24 

hodín od prijatia návrhu.  

 Uznesenie o vyhlásení návrhu kandidáta  z odseku 1 tohto článku komisia  doručuje 

kandidátovi bezodkladne. 

 Kandidát môže zrušiť prihlášku najneskoršie do dňa ustálenia súhrnnej volebnej 

listina kandidátov na člena rady miestneho spoločenstva.  

 

Obstavenie postupu volieb 

 

Článok 39 

 V prípade, že sa za voľby členov rady miestneho spoločenstva neprihlási ani jeden 

kandidát, resp. že ani jeden prihlásený návrh kandidáta nebol  vyhlásený, komisia vynesie  

uznesenie o obstavení postupu voľby členov  rady miestneho spoločenstva.  

 Po uplynutí lehoty na  podanie  námietok proti uzneseniu o obstavení postupu 

z odseku 1 tohto článku, komisia  o tom  informuje predsedu zhromaždenia obce. 

 

 

VI. SÚHRNNÁ VOLEBNÁ LISTINA 

 

Článok 40 

 Súhrnná volebná listina  kandidátov na voľbu členov rady miestneho spoločenstva 

obsahuje všetky návrhy kandidátov s osobným menom všetkých kandidátov a údajmi o roku 

narodenia, povolaní a bydlisku.  

 Poradie kandidátov na súhrnnej volebnej listine sa určuje podľa poradia ich 

vyhlásenia.  

 Komisia ustaľuje súhrnnú volebnú listinu kandidátov na členov rady miestneho 

spoločenstva a uverejňuje ich na oznamovacej tabuli miestneho spoločenstva, najneskoršie 10 

dní pred dňom uskutočnenia volieb.  

 

Článok 41 

 Komisia neustáli súhrnnú volebnú listinu kandidátov na členov rady miestneho 

spoločenstva v prípade, ak je počet kandidátov menší  ako je počet členov rady miestneho  

spoločenstva, ktorý sa volí.  

 V prípade z odseku 1 tohto článku komisia  vynesenie uznesenie o obstavení  postupu 

voľby členov rady miestneho spoločenstva.  

 Po uplynutí lehoty na vyjadrenie námietok  proti  uzneseniu o obstavení postupu 

z odseku 2 tohto článku komisia o tom  informuje  predsedu zhromaždenia obce.  
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VII. VOLEBNÉ  MIESTA 

 

Príslušnosť pre určenie volebných miest 

 

Článok 42 

 Komisia určuje a ohlasuje v Úradnom vestníku Obce  Báčsky Petrovec a na 

oznamovacej  tabuli miestneho spoločenstva volebné miesta, na  ktorých sa bude  hlasovať na 

voľbách, najneskoršie 20 dní pred dňom uskutočnenia volieb.  

 Komisia určuje volebné miesta v spolupráci s obecnou správou. 

 Ak sa voľby na členov rady miestneho spoločenstva konajú v istom čase ako i  voľby 

národných poslancov, resp.  voľby prezidenta Republiky Srbsko, voľby členov rady 

miestneho spoločenstva sa uskutočňujú na volebných miestach, ktoré  určí Republiková 

volebná komisia  v súlade s článkom 19 tohto uznesenia.  

 

Spôsob určenia volebných miest 

 

Článok 43 

 Volebné miesto sa určuje  pre hlasovanie najmenej 100 a najviac 2.500 voličov.  

 Výnimočne sa môže určiť volebné miesto a hlasovanie pre menej ako 100 voličov, ak 

by voličom v dôsledku  priestorovej vzdialenosti alebo  nevýhodnej zemepisnej polohy 

hlasovanie na inom volebnom mieste bolo  príliš sťažené. 

 Volebné miesto môže  zahrnúť územie časti osady, jednej alebo  viacej osád.  

 Pre každé volebné miesto sa určuje: číslo volebného miesta, názov volebného miesta, 

adresa volebného miesta a územie, z ktorého hlasujú voliči na tom volebnom mieste. 

 Pre volebné miesta sa spravidla určujú miestnosti vo verejnom vlastníctve obce a len 

výnimočne aj miestnosti v súkromnom vlastníctve.  

 Volebné miesto nemôže byť v objekte, ktorý je vo vlastníctve kandidáta na člena rady 

miestneho spoločenstva alebo člena jeho rodiny. 

 Pri určení  volebného miesta  treba prihliadať na to, aby volebné miesto bolo 

prístupné osobám s invaliditou.  

 

Hlasovanie voličov 

 

Článok 44 

 Na voľbách členov rady miestneho spoločenstva, volič môže hlasovať iba raz. 

 Hlasovanie sa koná zakrúžkovaním radového čísla pred menom  a priezviskom  

kandidáta, a to najviac do počtu členov rady miestneho spoločenstva, ktorý sa volí.  

 

VIII. ZOZNAM  VOLIČOV 

 

Zápis a zmeny v zozname voličov 

 

Článok 45 

 Obecná správa, ktorá je príslušná pre spresnenie časti  zoznamu  voličov, koná zápis 

voličov, ktorí nie sú zapísaní do zoznamu voličov, tiež zmenu údajov v zozname voličov až 

po jeho uzavretie, resp. najneskoršie 5 dní pred dňom uskutočnenia volieb.  

 

Určenie a zverejnenie konečného počtu voličov 

 

Článok 46 

 Komisia určuje  a uverejňuje v Úradnom vestníku obce Báčsky Petrovec konečný 

počet voličov pre každé miestne spoločenstvo a počet voličov podľa volebných miest 

v miestnom spoločenstve.   
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IX.   OZNÁMENIE O DNI A ČASE USKUTOČNENIA VOLIEB 

 

Článok  47 

 Oznámenie voličom o dni a čase uskutočnenia volieb s číslom a adresou volebného 

miesta, na ktorom  volič hlasuje, koná  obecná správa vyvesením  oznámenia na oznamovaciu 

tabuľu miestneho spoločenstva a na iné miesta  zodpovedajúce pre oboznámenie občanov 

miestneho spoločenstva.  

 Oznámenie z odseku 1 tohto článku sa koná najneskoršie päť dní pred dňom 

uskutočnenia volieb v miestnom spoločenstve.  

 

 

X. VOLEBNÝ MATERIÁL 

 

Zabezpečenie volebného materiálu 

 

Článok 48 

 Volebný materiál  pre uskutočnenie  volieb zabezpečuje komisia a obecná správa pre 

každý volebný výbor v súlade s pokynmi pre uskutočnenie volieb v miestnych 

spoločenstvách.  

 

 

XI. ZISTENIE VÝSLEDKOV VOLIEB 

 

Článok 49 

 Po prijatí volebného materiálu z volebných miest, komisia v lehote 48 hodín od 

uzatvorenia volebného  miesta vynáša  uznesenie o výsledkoch volieb. 

 Výsledky volieb sa hneď zverejňujú v Úradnom  vestníku Obce Báčsky Petrovec, na 

úradnej internetovej prezentácii obce  a na  oznamovacej tabuli miestneho spoločenstva.  

 

Použitie  jazyka a písma 

 

Článok 50 

 Text tlačiva prihlášky návrhu kandidáta, text  súhrnnej  volebnej listiny, text 

hlasovacieho lístka, text tlačiva zápisnice o práci  volebného výboru a text potvrdenia o voľbe 

člena rady miestneho spoločenstva sa  tlačí  v srbskom jazyku, cyrilikou a v slovenskom 

jazyku a v jeho  písme.  

 

 

XII. DOZOR A SLEDOVANIE USKUTOČNENIA VOLIEB 

 

Domáci a zahraniční pozorovatelia 

 

Článok 51 

 Zainteresované registrované združenia, ktorých ciele sa uskutočňujú v oblasti volieb 

a ochrany ľudských a menšinových práv, ako aj  zainteresované  medzinárodné a zahraničné  

organizácie a združenia, ktoré chcú sledovať prácu orgánov pre uskutočnenie volieb, 

podávajú prihlášku komisii najneskoršie päť dní pred dňom uskutočnenia volieb, na tlačive, 

ktoré predpisuje   komisia.  

 Za sledovanie práce komisie pozorovatelia môžu prihlásiť najviacej dvoch 

pozorovateľov. 

 Za sledovanie práce jednotlivého  volebného výboru pozorovatelia môžu prihlásiť 

najviacej jedného pozorovateľa. 
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Oprávnenie a akreditácie  pozorovateľov 

 

Článok 52 

 Na základe  konštatácie o splnení  podmienok pre sledovanie práce komisie, resp. 

volebných výborov, komisia podávateľovi prihlášky vydáva zodpovedajúce oprávnenie pre 

sledovanie práce orgánov pre  uskutočnenie volieb.  

 Náklady sledovania práce orgánov pre uskutočnenie volieb znášajú podávatelia 

prihlášky, ktorých  pozorovatelia sledujú voľby.  

 

 

 

XIII. PROSTRIEDKY PRE SLEDOVANIE VOLIEB 

 

Článok  53 

 Prostriedky pre sledovanie volieb sa použijú na:  

- obstaranie, tlačenie a prekladanie volebného materiálu, 

- úhrady za prácu členom komisie, 

- úhrady za prácu členom  druhostupňovej komisie, 

- úhrady za prácu členom volebných výborov, 

- úhrady za prácu zamestnancom v obecnej správe, ktorí sú angažovaní pri výkone 

práce  uskutočnenia  volieb členov rady miestneho  spoločenstva, 

- obstaranie kancelárskeho a iného spotrebného materiálu, 

- služby prepravy, PTT a iné služby.  

 Príkazcovia pre  nakladanie s prostriedkami sú predseda a tajomník komisie, predseda 

a tajomník druhostupňovej komisie.  

 

 

XIV. OPAKOVANÉ  HLASOVANIE 

 

Článok 54 

 Ak dvaja alebo viacej kandidátov získa rovnaký počet hlasov a podľa počtu  

získaných hlasov,  mali by byť zvolení ako posledný člen rady miestneho spoločenstva, 

hlasovanie sa opakuje  iba o tých kandidátoch.  

 Keď sa zistí, že je počet hlasovacích lístkov vo volebnej schránke  väčší ako počet 

voličov, ktorí hlasovali alebo ak vo volebnej schránke nebol nájdený kontrolný lístok, 

volebný výbor sa rozpúšťa a vymenúva sa nový a hlasovanie  na tom volebnom mieste sa 

opakuje.  

 Ak sa hlasovanie zničí na jednom volebnom mieste, hlasovanie sa  opakuje iba na tom 

volebnom mieste.  

 V prípadoch z odsekov 1 a 2  tohto článku, hlasovanie sa  opakuje v lehote sedem dní 

odo dňa uskutočnenia volieb, na spôsob a podľa postupu určeného pre uskutočnenie volieb. 

 V prípade opakovaného hlasovania,  konečné výsledky volieb sa zisťujú  po ukončení 

opakovaného hlasovania.   

  

 

XV. OCHRANA  VOLEBNÉHO PRÁVA 

 

Článok 55 

 Každý volič a kandidát na člena rady miestneho spoločenstva má právo na ochranu 

volebného práva, podľa postupu určeného týmto uznesením.  
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Článok 56 

 Volič a kandidát na člena rady miestneho spoločenstva má právo podať námietku 

komisii v dôsledku nesprávnosti v postupe kandidovania, uskutočnenia volieb,  zistenia 

a zverejnenia výsledkov volieb.  

 Námietka sa podáva v lehote 24 hodín odo dňa vynesenia  uznesenia, resp.  realizácie  

úkonu alebo vykonaného prehliadnutia.  

 

Článok 57 

 Komisia  vynesenie  rozhodnutie v lehote 48 hodín od prijatia  námietky a doručí ho 

podávateľovi námietky.  

 Ak komisia schváli podanú námietku, zruší uznesenie alebo úkon.  

 

Článok 58 

 Proti rozhodnutiu komisie možno podať námietku druhostupňovej komisii v lehote 24 

hodín od doručenia rozhodnutia. 

 Komisia je povinná druhostupňovej komisii  doručiť  hneď a najneskoršie v lehote 12 

hodín všetky potrebné údaje a spisy pre rozhodovanie.  

 Druhostupňová komisia je povinná vyniesť uznesenie ohľadom námietky  

najneskoršie v lehote 48 hodín odo dňa prijatia námietky so spismi.  

 

Článok 59 

 Ak druhostupňová komisia schváli námietku,  zruší  uznesenie alebo úkon v postupe 

navrhovania kandidáta, resp. v postupe voľby člena rady miestneho  spoločenstva alebo zruší 

voľbu člena rady miestneho spoločenstva.  

 Keď zistí, že  popreté uznesenie treba zrušiť, ak to povaha vecí umožňuje a ak  zistený 

skutkový stav poskytuje istý základ pre to, druhostupňová  komisia  môže svojím uznesením 

meritórne  riešiť volebný spor. Uznesenie druhostupňovej komisie vo všetkom  nahrádza 

zrušený akt.  

 Ak je na základe námietky zrušený úkon v postupe voľby alebo voľba člena rady 

miestneho spoločenstva, komisia je povinná zodpovedajúci volebný úkon, resp. voľby 

zopakovať v lehote sedem dní od zistenia nesprávnosti vo volebnom postupe, na spôsob 

a podľa postupu určeného týmto uznesením pre uskutočnenie volieb. 

 Opätovné voľby vypisuje komisia.  

 Opätovné voľby sa realizujú podľa listiny kandidátov, ktorá bola ustálená pre  voľby, 

ktoré boli zrušené, vyjmúc ak voľby boli zrušené v dôsledku  nesprávnosti v ustálení volebnej 

listiny.  

 V prípade  opakovania volieb konečné výsledky volieb sa ustaľujú  po ukončení 

opätovného  hlasovania.  

 Lehota sa počíta od dňa vynesenia uznesenia o zrušení volieb. 

 

 

XVI. USTANOVENIE  RADY  MIESTNEHO  SPOLOČENSTVA 

 

Článok 60 

 Rada miestneho spoločenstva sa ustanovuje po ustálení konečných  výsledkov volieb.  

 

Zvolávanie  ustanovujúceho zasadnutia rady miestneho  

spoločenstva 

 

Článok 61 

 Prvé ustanovujúce zasadnutie rady miestneho spoločenstva zvoláva predseda rady 

miestneho spoločenstva z predošlého zloženia v lehote 10 dní odo dňa  ustálenia konečných 

výsledkov volieb,  a ak to on  nevykoná, zasadnutie zvoláva najstarší novozvolený člen rady. 
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 Ustanovujúcemu zasadnutiu predsedá najstarší člen rady miestneho spoločenstva.  

 

 Ustanovujúce zasadnutie sa môže  uskutočniť ak je prítomná väčšina z celkového 

počtu novozvolených členov rady miestneho spoločenstva.  

 

Predseda a zástupca predsedu rady miestneho  spoločenstva 

 

Článok 62 

 Rada miestneho spoločenstva má predsedu a zástupcu predsedu, ktorých  volia 

členovia rady. 

 

Voľba predsedu a zástupcu predsedu rady miestneho  spoločenstva 

 

Článok 63 

 Predsedu rady miestneho  spoločenstva volí rady na ustanovujúcom zasadnutí z radov 

svojich členov, tajným hlasovaním, väčšinou hlasov z celkového počtu členov rady  

miestneho spoločenstva. 

 Každý člen rady môže navrhnúť iba jedného kandidáta na predsedu rady miestneho 

spoločenstva. 

 Návrh obsahuje meno a priezvisko kandidáta a súhlas kandidáta v písanej forme. 

 Za predsedu rady miestneho spoločenstva zvolený je kandidát, ktorý získa  väčšinu 

hlasov z celkového počtu členov rady miestneho spoločenstva.  

 Ak v prvom kole hlasovania ani jeden z navrhnutých kandidátov nezíska potrebnú 

väčšinu, v druhom kole sa hlasuje o dvoch kandidátoch, ktorí v predošlom  kole mali najväčší 

počet hlasov.  

 V druhom kole je zvolený kandidát, ktorý získa väčšinu hlasov z celkového počtu 

členov rady miestneho spoločenstva. 

 Predseda rady miestneho spoločenstva nastupuje do funkcie po vyhlásení výsledkov 

hlasovania a preberá vedenie zasadnutia.  

 Zástupcu predsedu rady miestneho spoločenstva volí rada miestneho spoločenstva na 

návrh predsedu rady, väčšinou hlasov z celkového počtu členov rady miestneho spoločenstva.  

 

Odovzdanie a prevzatie  funkcie 

 

Článok 64 

 Predseda rady miestneho spoločenstva z predošlého zloženia je povinný v písanej 

forme vykonať odovzdanie súpisu majetku so všetkými právami a záväzkami miestneho 

spoločenstva v deň   odovzdania a prevzatia  funkcie. 

 

 

XVII. PRÍSLUŠNOSŤ  RADY  MIESTNEHO  SPOLOČENSTVA 

 

Článok 65 

 Rada miestneho spoločenstva: 

1. vynáša štatút miestneho spoločenstva; 

2. vynáša finančný plán a program rozvoja miestneho spoločenstva; 

3. schvaľuje ročnú a štvorročnú správu o práci miestneho spoločenstva 

4. volí a odvoláva predsedu a zástupcu predsedu rady miestneho spoločenstva; 

5. navrhuje opatrenia pre rozvoj a zlepšenie komunálnych a iných činností na území 

miestneho spoločenstva,  najmä vzhľadom na: 

-  oblasť urbanistického plánovania a úpravu miestneho spoločenstva; 

- výstavbu a údržbu komunálnych objektov, ciest a ulíc na území miestneho 

spoločenstva; 
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- zhromažďovanie a doručenie príslušným republikovým a obecným orgánom, 

verejným podnikom a ustanovizniam  podaní a poznámok na ich prácu, ako i iniciatív 

a návrhov občanov  na riešenie otázok  ich spoločného  záujmu, 

- spoluprácu  s orgánmi obce na utvorení podmienok pre prácu predškolskej 

ustanovizne a základných škôl, sociálne zaopatrenie starých osôb a detí, 

- ochranu a zlepšenie životného prostredia, 

- úpravu a údržbu osád a zelených priestranstiev, 

- stav objektov komunálnej infraštruktúry a kvalitu komunálnych služieb, 

- zásobovanie a ochranu  spotrebiteľov, 

- pracovný čas obchodných a remeselníckych dielní, pohostinských a iných objektov 

na území miestneho spoločenstva, 

- rozvoj poľnohospodárstva na území miestneho spoločenstva;  

6. pohýna iniciatívu na vynesenie nových  alebo zmenu jestvujúcich predpisov obce; 

7. spolupracuje so združeniami občanov a mimovládnymi organizáciami, keď ide 

o otázky v záujme občanov miestneho spoločenstva;  

8. vymenúva svojho predstaviteľa na všetkých zhromaždeniach občanov, realizuje 

uznesenia a závery zo zhromaždení občanov; 

9. utvára komisie, zmierovacie rady, výbory a iné  pracovné telesá s cieľom  uspokojenia 

spoločných potrieb občanov v súlade so zákonom a štatútom miestneho spoločenstva; 

10. účinkuje v organizovaní protipožiarnej ochrany, ochrany pred živelnými pohromami 

a inými mimoriadnymi situáciami s cieľom  odstránenia a zmiernenie následkov; 

11. spolupracuje so  zdravotníckymi a veterinárnymi ustanovizňami a organizáciami  

pokiaľ ide o utvorenie podmienok  pre zdravotnú a veterinárnu ochranu; 

12. organizuje  rôzne formy humanitárnej pomoci na svojom území; 

13. konštatuje zánik mandátu člena rady miestneho spoločenstva, ktorému mandát zanikol 

v prípadoch z článku 72 odsek 1 body 2 a ž 6 tohto uznesenia a pohýna  iniciatívnu na 

voľbu nového člena rady miestneho spoločenstva;  

14. vynáša  rokovací poriadok; 

15. koná iné práce z príslušnosti  miestneho spoločenstva určené štatútom obce, aktom 

o utvorení miestneho spoločenstva alebo iným  obecným predpisom; 

16. vynáša akt o organizácii a systematizácii pracovných miest v miestnom spoločenstve; 

17. vynáša uznesenie o prijatí  zamestnancov v miestnom spoločenstve  a rozhoduje 

o ich právach záväzkoch a zodpovednostiach.  

Vo vykonávaní prác z odseku 1 tohto článku miestne spoločenstvo: 

-  zasiela iniciatívy príslušným orgánom  obce  na úpravu určitých otázok  a zmenu  

predpisov a iných aktov z príslušnosti obce; 

- podáva iniciatívu na uvedenie  miestneho samozdanenia, program samozdanenia, 

ktorým sa   určujú  zdroje, účel a spôsob zabezpečovania celkových  finančných 

prostriedkov na realizáciu projektu, ktorý je  predmet uznesenia a zápisnicu  zo 

zhromaždenia občanov; 

- podáva   návrh na vypísanie referenda a stará sa o realizácii referenda, ktorý sa 

vypisuje pre územie miestneho spoločenstva, 

- koná dozor nad uskutočňovaním programu realizácie uvedeného miestneho 

samozdanenia; 

- realizuje uznesenia a závery zhromaždenia obce, obecnej rady a zhromaždenia 

občanov; 

- uskutočňuje spoluprácu s inými miestnymi spoločenstvami, združeniami občanov,  

ustanovizňami a verejnými podnikmi, ktorých zakladateľ je obce, orgánmi obce, 

mimovládnymi a inými organizáciami; 

- organizuje konkrétne aktivity  občanov a iných záujemcov,  

- oboznamuje  občanov miestneho spoločenstva o aktivitách, ktoré podniká; 

- účinkuje v organizovaní zhromaždení občanov, referenda a v začatí občianskych 

iniciatív, 
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- koná aj iné  práce v súlade so štatútom obce.  

 

Angažovanie členov rady miestneho spoločenstva 

 

Článok 66 

 Angažovanie predsedu, zástupcu predsedu a členov rady ako i členov  iných orgánov 

miestneho  spoločenstva  na  prácach z článku 65 tohto uznesenia nespôsobuje dodatočné  

finančné záväzky miestnemu spoločenstvu.  

 

Zamestnanci v miestnom spoločenstve 

 

Článok 67 

 Kvôli  vykonávaniu  prác  uvedených  v článku  62  tohto uznesenia,  miestne 

spoločenstvo môže  zamestnať osobu, ktorá založí pracovný pomer v miestnom spoločenstve, 

v súlade so zákonom, uzneseniami obce a finančným plánom  miestneho spoločenstva. 

 Vo finančnom pláne miestneho spoločenstva sa osobitne uvádza dôvod zamestnania, 

či je potrebné  zamestnanie osôb na neurčitú alebo určitú dobu alebo prostredníctvom inej 

formy pracovného angažovania, tiež úhrnne potrebná suma prostriedkov pre platy. 

 Uznesenie o prijatí zamestnanca vynáša  rada miestneho spoločenstva.  

 Zamestnanci  v miestnom  spoločenstve nemôžu byť zároveň aj členovia orgánov 

miestneho spoločenstva.  

 

Tajomník miestneho spoločenstva 

 

Článok 68 

 Miestne spoločenstvo má tajomníka, ktorého volí rada miestneho spoločenstva na 

neurčitú dobu a na základe vypísaného verejného  oznamu.  

 

Rozpustenie rady miestneho spoločenstva 

 

Článok 69 

 Rada miestneho spoločenstva sa môže rozpustiť, ak: 

1) nezasadá dlhšie ako  tri mesiace; 

2) nezvolí predsedu  rady v lehote mesiac dní odo dňa  ustálenia konečných výsledkov 

volieb členov rady miestneho spoločenstva alebo odo dňa jeho odvolania, resp. 

podania demisie; 

3) nevynesie finančný plán v lehote  určenej uznesením zhromaždenia obce. 

 Uznesenie o rozpustení rady miestneho spoločenstva vynáša zhromaždenia obce  na 

návrh obecnej rady, ktorá koná dozor nad zákonitosťou  práce  a aktmi miestneho 

spoločenstva. 

 Predseda zhromaždenia obce  vypisuje voľby do rady miestneho spoločenstva v lehote 

15 dní odo dňa  uplatnenia  uznesenia  o rozpustení rady miestneho spoločenstva, pričom od 

dátumu vypísania volieb do dátum uskutočnenia volieb nemôže uplynúť viac ako  45 dní.  

 

Poverenec obce 

 

Článok 70 

 Do ustanovenia rady miestneho spoločenstva bežné a nevyhnutné práce miestneho  

spoločenstva bude vykonávať poverenec obce, ktorého  vymenúva zhromaždenia obce 

paralelne s vynesením uznesenia o rozpustení rady miestneho spoločenstva  z  článku  69 

odsek 2 tohto uznesenia.  
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Vykonávanie administratívno-technických a finančno-materiálnych prác 

 

Článok 71 

 Obecná správa poskytuje pomoc miestnemu spoločenstvu vo vykonávaní 

administratívno-technických a finančno-materiálnych prác.  

 

Organizovanie práce  obecnej správy v miestnom spoločenstve 

 

Článok 72 

 Na vykonávanie určitých prác z príslušnosti obecnej správy, najmä v súvislosti 

s uskutočnením práv občanov, môže sa organizovať práce obecnej správy v miestnom 

spoločenstve.  

 Práce z odseku 2 tohto článku, spôsob a miesto ich  vykonávania určuje predseda obce 

na návrh náčelníka obecnej správy.  

 

 

XVIII.    ZÁNIK   MANDÁTU   ČLENOV   RADY   MIESTNEHO  

                                        SPOLOČENSTVA 

 

Zánik mandátu člena rady miestneho spoločenstva 

 

Článok 73 

 Členovi rady miestneho  spoločenstva zaniká mandát pred uplynutím doby, na ktorú 

bol zvolený: 

1) vynesením uznesenia o rozpustení rady miestneho spoločenstva; 

2) ak päťkrát za sebou vystane zo zasadnutia rady; 

3) ak je právoplatným súdnym uznesením odsúdený na  bezpodmienečný trest 

väzenia v trvaní najmenej šesť mesiacov; 

4) ak je právoplatným uznesením pozbavený spôsobilosti na právne úkony; 

5) ak mu zanikne  bydlisko na území miestneho spoločenstva; 

6) stratou štátneho občianstva Republiky Srbsko; 

7) v prípade úmrtia člena rady miestneho spoločenstva; 

8) podaním demisie. 

 

Demisia člena rady miestneho spoločenstva 

 

Článok 74 

 Člen rady miestneho spoločenstva môže podať demisiu ústne na zasadnutí rady 

a medzi dvomi zasadnutiami ju podáva vo forme overenej písomnej vyhlášky.  

 Po podanej demisii rada miestneho spoločenstva bezodkladne na samom zasadnutí 

(ústna demisia) alebo na prvom nasledujúcom zasadnutí (písomná demisia) konštatuje, že  

členovi rady zanikol  mandát a o tom hneď informuje predsedu zhromaždenia obce.  

 Ak členovi rady miestneho spoločenstva zanikol mandát na základe článku 73 (okrem 

prípadov z bodu 1 tohto článku) mandát člena v rade miestneho spoločenstva Komisia pre 

uskutočnenie  volieb členov rád miestnych spoločenstiev udeľuje nasledujúcemu kandidátovi 

z kandidačnej listiny, ktorý na uskutočnených  voľbách členov  rady miestneho spoločenstva 

získali  najväčší počet hlasov. 

 Ak najmenej  1/3 členov rady miestneho spoločenstva zanikne mandát vzniknutím 

prípadu z článku 73 odsek 1 body 2) až 5) tohto  uznesenia, predseda zhromaždenia obce 

vypisuje voľby za chýbajúci počet členov  rady v lehote 15 dní odo dňa prijatia správy 

z odseku 2 tohto článku.  
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XIX. STÁLE A OBČASNÉ PRACOVNÉ TELESÁ 

 

Článok  75 

 Rada miestneho spoločenstva môže utvoriť stále alebo občasné pracovné telesá 

s cieľom prípravy, posúdenia a riešenia otázky z príslušnosti miestneho spoločenstva.  

 Štatútom miestneho spoločenstva určuje sa počet a štruktúra členov, príslušnosť, 

mandát a iné otázky dôležité pre ich prácu.  

 

 

XX. PROSTRIEDKY PRE  PRÁCU MIESTNEHO SPOLOČENSTVA 

 

Financovanie miestneho spoločenstva 

 

Článok 76 

 Prostriedky pre prácu miestneho spoločenstva sa zabezpečujú z: 

- prostriedkov určených uznesením o rozpočte obce,  osobitne pre každé miestne 

spoločenstvo; 

- prostriedkov, ktoré občania zabezpečujú samozdanením; 

- dotácií, darov a iných zákonom určených  spôsobov; 

- príjmov, ktoré miestne spoločenstvo uskutočňuje svojou aktivitou; 

- iných prostriedkov pre prácu miestneho spoločenstva  predpísaných zákonom.  

 Rada miestneho spoločenstva vynáša finančný plán.  

 Finančný plán miestneho spoločenstva musí byť  v súlade s uznesením o rozpočte 

obce.  

 

Finančný plán a účtovná závierka 

 

Článok 77 

 Miestne spoločenstvo vynáša finančný plán, v ktorom sa vyjadrujú príjmy a výdavky 

miestneho spoločenstva.  

 Finančný plán sa  vynáša pre  jeden kalendárny  rok v lehote 30 dní od dňa  vynesenia 

uznesenia o rozpočte obce. 

 Súhlas k finančnému plánu miestneho spoločenstva poskytuje obecná rada v súlade 

s uznesením o rozpočte.  

 Rada  miestneho spoločenstva schvaľuje účtovnú závierku po uplynutí kalendárneho 

roku.  

 Finančný plán a účtovná závierka miestneho spoločenstva sa uverejňujú  na  oficiálnej 

internetovej stránke obce  a miestneho spoločenstva.  

 Príkazca za výplatu prostriedkov miestneho spoločenstva ja predseda rady miestneho 

spoločenstva.  

 

Správa o práci miestneho spoločenstva 

 

Článok 78 

 Rada miestneho spoločenstva je povinná najneskoršie do 30. marca bežného roku 

doručiť obecnej rade a zhromaždeniu obce správu o svojej práci a realizácii programu za 

predošlý rok a tiež správu o používaní  prostriedkov, ktoré mu obec  previedla.  

 Kontrolu materiálno-finančného hospodárenia miestneho spoločenstva koná obecná 

správa.  
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Žiadosť  za zabezpečenie finančných prostriedkov 

 

Článok 79 

 Na žiadosť obecnej rady alebo iného  príslušného orgánu obce, rada miestneho 

spoločenstva je povinná v postupe prípravy rozpočtu doručiť žiadosť o zabezpečenie 

finančných prostriedkov pre  nasledujúci rok v lehotách, ktoré určí obecná správa v postupe  

prípravy  uznesenia o rozpočte  pre nasledujúci rok.  

 

 

XXI. SPOLUPRÁCA S  INÝMI MIESTNYMI SPOLOČENSTVA  A 

ORGANIZÁCIAMI 

 

Spolupráca s inými miestnymi  spoločenstvami 

 

Článok 80 

 Mieste spoločenstvo môže uskutočniť  spoluprácu v oblastiach  spoločného záujmu 

s inými miestnymi  spoločenstvami na území tej istej alebo inej obce alebo mesta.  

 Uznesenie o spolupráci z odseku 1 tohto článku vynáša rada miestneho spoločenstva.  

 

Spolupráca s obcou a jej  inštitúciami 

 

Článok 81 

 Miestne spoločenstvá uskutočňujú priamu spoluprácu s obcou a jej orgánmi, 

verejnými a inými podnikmi a organizáciami, ustanovizňami a združeniami na území obce. 

 

Spolupráca  so združeniami 

 

Článok 82 

 Rada miestneho spoločenstva môže spolupracovať so združeniami, humanitárnymi 

a inými organizáciami v záujme miestneho spoločenstva a jeho občanov.  

 

Zverenie  jednotlivých základných prác miestnym spoločenstvám 

 

Článok 83 

 Uznesením zhromaždenia obce v súlade so zákonom  sa môže jednotlivým alebo 

všetkým miestnym spoločenstvám zveriť  vykonávanie určitých prác z príslušnosti obce, so 

zabezpečením pre to potrebných prostriedkov.  

 Pri zverení prác prihliada  sa na fakt, či  tie práce majú priamy  a každodenný  význam 

pre život obyvateľov miestneho spoločenstva.  

 

 

XXII. DOZOR NAD  PRÁCOU A AKTMI  MIESTNEHO SPOLOČENSTVA 

 

Postup pre hodnotenie ústavnosti a zákonnosti normatívneho aktu  

miestneho spoločenstva 

 

Článok 84 

 Obecná rada začne postup pre zhodnotenie ústavnosti a zákonnosti normatívneho aktu 

miestneho spoločenstva pred ústavným súdom  ak považuje, že ten akt nie je v súlade 

s ústavou alebo zákonom.  
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 Predseda obce je povinný zastaviť realizáciu  normatívneho aktu miestneho 

spoločenstva, ak považuje, že nie je v súlade s ústavou alebo zákonom,  rozhodnutím ktoré 

nadobúda platnosť  uverejnením  v Úradnom  vestníku obce Báčsky Petrovec.  

 Rozhodnutie o zastavení realizácie stráca platnosť, ak  obecná rada v lehote päť dní 

odo dňa uverejnenia rozhodnutia nezačne  konanie pre  hodnotenie ústavnosti a zákonnosti 

normatívneho aktu.  

 

Poukázanie rade miestneho spoločenstva na podniknutie 

 zodpovedajúcich opatrení 

 

Článok 85 

 Keď obecná rada považuje, že  normatívny akt  miestneho spoločenstva nie je 

v súlade so štatútom, aktom o založení miestneho spoločenstva alebo  iným obecným 

predpisom, poukáže  na to  rade miestneho spoločenstva kvôli podniknutiu  určitých opatrení.  

 Ak rada miestneho spoločenstva nekoná podľa návrhov orgánov  z odseku 1 tohto 

článku, predseda  obce zruší normatívny akt miestneho spoločenstva rozhodnutím, ktoré 

nadobúda  platnosť  zverejnením v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  

 Obecná rada navrhuje  predsedovi obce obstavenie financovania  aktivít miestneho 

spoločenstva, kde sa finančné prostriedky nepoužívajú v súlade s finančným plánom  

miestneho spoločenstva, uznesením o  rozpočte alebo zákonom.  

 

 

XXIII.    PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

Právna kontinuita miestnych spoločenstiev 

 

Článok 86 

 

 Miestne spoločenstvá založené v súlade s Uznesením o miestnych spoločenstvách na  

území  obce Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 

8/2014) pokračujú s prácou a sú povinné v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia tohto uznesenia 

zladiť svoje  štatúty so štatútom obce a týmto uznesením.  

 

Uskutočnenie nových volieb do rád miestnych spoločenstiev 

 

Článok 87 

 Voľby do rady miestneho spoločenstva v súlade s týmto uznesením a zladeným 

štatútom miestneho spoločenstva sa  uskutočnia od nasledujúcich riadnych volieb členov rád 

miestnych spoločenstiev.  

 Do uskutočnenia volieb z odseku 1 tohto článku členovia rady miestneho 

spoločenstva pokračujú s prácou do uplynutia mandátneho obdobia, na ktoré boli zvolení. 

 

Zánik platnosti uznesenia o miestnych  spoločenstvách 

 

Článok 88 

 Dňom uplatnenia tohto uznesenia stráca platnosť Uznesenie  o miestnych 

spoločenstvách na území obce Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný vestník Obce 

Báčsky Petrovec, č. 8/2014). 
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Nadobudnutie platnosti 

 

Článok 89 

 Toto uznesenie nadobúda platnosť ôsmym dňom po uverejnení v Úradnom vestníku 

obce Báčsky Petrovec.  

 

 

 

Republika Srbsko 

Autonómna  pokrajina Vojvodina 

OBEC  BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE  OBCE  BÁČSKY PETROVEC 

 

 

 

Číslo:  011-42/2019-02 

Dňa:  02.09.2019 

Báčsky Petrovec 

     

                           P R E D S E D A  

                                  ZHROMAŽDENIA OBCE 

 

                                               Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  81. 

  

Podľa článku123 odsek 4 Zákona o sociálnej ochrane (Úradný vestník RS, č. 

24/2011), článku  32 bod 9 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník Republiky 

Srbsko, č. 129/2007, 83/2014 – iný zákon, 101/2016 – iný zákon a 47/2018)  a článku 32 bod 

18 Štatútu Obce Báčsky Petrovec  (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec,  č. 3/2019), 

Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom  XXIX. zasadnutí, ktoré sa konalo 

02.09.2019,  v y n i e s l o  

 

 

R  O  Z  H  O D  N  U T  I  E  

 

O ODVOLANÍ ČLENKY SPRÁVNEJ RADY 

 STREDISKA PRE SOCIÁLNU PRÁCU OBCE BÁČSKY PETROVEC  

 

 

I. 

 

 

 JANA LABÁTOVÁ  STANKOVIĆ  z  Báčskeho Petrovca, Komenského 7 

ODVOLÁVA  SA  z funkcie  členky  Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu obce 

Báčsky Petrovec ako predstaviteľka  lokálnej samosprávy, záverečne  s dňom vynesenia tohto 

rozhodnutia. 

 

 

II 

 

 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 

 

 

 

Republika Srbsko 

Autonómna  pokrajina Vojvodina 

OBEC  BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE  OBCE  BÁČSKY PETROVEC 

 

 

 

Číslo:  011-43/2019-02 

Dňa:  02.09.2019 

Báčsky Petrovec 

     

                                  P R E D S E D A  

                               ZHROMAŽDENIA OBCE 

 

                                           Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  82. 

  

Podľa článku 123 odsek 4 Zákona o sociálnej ochrane (Úradný vestník RS, č. 

24/2011), článku  32 bod 9 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník Republiky 

Srbsko, č. 129/2007, 83/2014 – iný zákon, 101/2016 – iný zákon a 47/2018)  a článku 32 bod 

18 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec,  č. 3/2019), 

Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom  XXIX. zasadnutí, ktoré sa konalo  

02.09.2019,   v y n i e s l o  

 

 

R  O  Z  H  O D  N  U T  I  E  

 

O VYMENOVANÍ  ČLENKY  SPRÁVNEJ RADY 

 STREDISKA PRE SOCIÁLNU PRÁCU OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 

 

I. 

 

MÁRIA  HRICOVÁ  z Báčskeho  Petrovca, Ul.  Martina Hrubíka 50,  

VYMENÚVA  SA  za členku Správnej rady  Strediska  pre sociálnu  prácu obce Báčsky 

Petrovec ako predstaviteľka  lokálnej samosprávy, počnúc nasledujúcim dňom odo dňa 

vynesenia tohto rozhodnutia.   

 

II. 

 

 Mandát menovanej  trvá do  uplynutia  mandátu ostatných členov  Správnej rady 

Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec, ktorí do tejto funkcie boli vymenovaní 

rozhodnutím Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec, č. 011-125/2016-02  z  29.09.2016. 

 

 

III 

 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 

 

 

 

Republika Srbsko 

Autonómna  pokrajina Vojvodina 

OBEC  BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE  OBCE  BÁČSKY PETROVEC 

 

 

 

Číslo: 011-44/2019-02 

Dňa:  02.09.2019        P R E D S E D A 

Báčsky Petrovec              ZHROMAŽDENIA OBCE 

 

                                          Dr. Ján Šuľan, v.r  
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 83. 

 

 V súlade s článkom 13 odsek 1 bod 2 Zákona o zamestnancoch v autonómnych 

pokrajinách a jednotkách lokálnej samosprávy (Úradný vestník  RS, č. 21/2016) a podľa  

článku 32 bod 11 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník RS, č. 129/2007, 83/2014 – 

iný zákon, 101/2016 – iný zákon a 47/2018),  článku 32 bod 9 Štatútu Obce Báčsky Petrovec 

(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 3/2019)  a  článku 54  odsek  2 Rokovacieho 

poriadku Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 

5/2019) Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec na svojom XXIX. zasadnutí, ktoré sa konalo   

dňa 02.09.2019, v y n i e s l o 

 

R  O Z  H  O D  N  U T  I  E 

 

  O ZÁNIKU  FUNKCIE   TAJOMNÍKA  ZHROMAŽDENIA  

OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 

 

I. 

 

 Na základe podanej písomnej demisie z 12.08.2019 konštatuje sa, že  

SVETOSLAVOVI  MAJEROVI,   diplomovanému  právnikovi  z  Báčskeho  Petrovca, 

Ul. Kvačalova číslo  4, dňom vynesenia tohto rozhodnutia  zaniká funkcia tajomníka 

Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, do ktorej bol ustanovený  rozhodnutím 

Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, č. 011-23/2016-02 z 09.06.2016 (Úradný vestník Obce 

Báčsky Petrovec, č. 11/2016). 

 

 Zároveň  na základe článku 14 odsek 7 Zákona o zamestnancoch v autonómnych 

pokrajinách a jednotkách  lokálnej samosprávy, dňom vynesenia tohto rozhodnutia 

a v dôsledku získaného práva  na predčasný starobný dôchodok, menovanému z odseku 1 

zaniká pracovný pomer v Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec – v Službe zhromaždenia 

obce a obecnej rady.  

II. 

 

  Odovzdanie a prevzatie funkcie a úradných aktov medzi odvolaným 

a novoustanoveným  tajomníkom  Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec sa vykoná na spôsob 

a v lehote určenej  ustanoveniami Protokolu o postupe odovzdania a prevzatia funkcie 

a úradných aktov (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 4/2007). 

 

III. 

 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v  Úradnom vestníku obce Báčsky Petrovec.  

 

 

Republika Srbsko 

Autonómna  pokrajina Vojvodina 

OBEC  BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE  OBCE  BÁČSKY PETROVEC 

 

 

Číslo: 011-45/2019-02 

Dňa:  02.09.2019        P R E D S E D A 

Báčsky Petrovec              ZHROMAŽDENIA OBCE 

 

                                          Dr. Ján Šuľan, v.r  
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84. 

 

 Podľa  článku 32 bod 11 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník RS, číslo  

129/2007, 83/2014 – iný zákon, 101/2016 – iný zákon a 47/2018),  článku  34 bod 16  Štatútu 

Obce   Báčsky  Petrovec  (Úradný  vestník  Obce Báčsky  Petrovec,  číslo 3/2019)  

Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec na svojom XXIX. zasadnutí, ktoré sa konalo   dňa 

02.09.2019, v y n i e s l o 

 

 

R  O Z  H  O D  N  U T  I  E 

 

  O USTANOVENÍ    TAJOMNÍKA  ZHROMAŽDENIA  

OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 

 

 

I. 

 

 

 RASTISLAV   LABÁT,   diplomovaný  právnik   z  Báčskeho  Petrovca,  Ulica  

kvetná číslo  1,  ustanovuje sa za tajomníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.  

 

 Mandát zvolenej osoby z odseku 1 tohto rozhodnutia trvá 4 (štyri) roky a plynie od 

03.09.2019.  

 

II. 

 

 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v  Úradnom vestníku obce Báčsky Petrovec.  

 

 

 

Republika Srbsko 

Autonómna  pokrajina Vojvodina 

OBEC  BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE  OBCE  BÁČSKY PETROVEC 

 

 

 

Číslo: 011-46/2019-02 

Dňa:  02.09.2019         

Báčsky Petrovec            

                                    

         P R E D S E D A 

           ZHROMAŽDENIA OBCE 

 

                                                                                                           Dr. Ján Šuľan, v.r  
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