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O    B    S    A  H 
 

 

I. NÁČELNÍČKA OBECNEJ  SPRÁVY OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 

 

 

1. - Rozhodnutie o utvorení Interrezortnej komisie pre hodnotenie potrieb 

dodatočnej vzdelávacej, zdravotnej alebo sociálnej podpory dieťaťa, žiaka 

a dospelého na území Obce  Báčsky Petrovec, 

 

 

 

II.  INTERREZORTNÁ KOMISIA PRE HODNOTENIE POTRIEB 

          DODATOČNEJ VZDELÁVACEJ, ZDRAVOTNEJ  ALEBO  

            SOCIÁLNEJ PODPORY  DIEŤAŤA, ŽIAKA A DOSPELÉHO 

            NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 

 

2. -  Rokovací poriadok Interrezortnej komisie pre hodnotenie potrieb 

dodatočnej vzdelávacej, zdravotnej alebo sociálnej podpory dieťaťa, žiaka 

a dospelého na území Obce  Báčsky Petrovec. 
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  1. 

 Podľa článku 77 odsek 3 Zákona o základoch systému vzdelávania a výchovy 

(Úradný vestník RS, č. 88/2017a 27/2018 – iný zákon), článku 5 Pravidiel o dodatočnej  

vzdelávacej, zdravotnej a sociálnej podpore dieťaťa, žiaka a dospelého (Úradný vestník RS, 

č. 80/2018) a článku 18  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), 

náčelníčka  Obecnej správy vyniesla 

 

R  O Z  H  O D  N  U T  I E 

 

O UTVORENÍ INTERREZORTNEJ KOMISIE PRE HODNOTENIE POTRIEB  

DODATOČNEJ VZDELÁVACEJ, ZDRAVOTNEJ ALEBO SOCIÁLNEJ PODPORY  

DIEŤAŤA, ŽIAKA A DOSPELÉHO NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 

 

1. Utvára sa Interrezortná komisia pre hodnotenie potrieb dodatočnej vzdelávacej, 

zdravotnej alebo sociálnej podpory dieťaťa, žiaka a dospelého. 

Komisia koná hodnotenie potrieb dodatočnej podpory dieťaťa, žiaka a dospelého 

s bydliskom, resp. pobytom  na území Obce Báčsky Petrovec.  

 

2. Sídlo práce komisie je v Báčskom Petrovci, Ulica Kollárova 6. 

Komisia pracuje v budove Obce Báčsky Petrovec. 

  

3. Komisia sa utvára kvôli  hodnoteniu potrieb poskytovania dodatočnej podpory, na 

základe ktorej sa  uskutočňujú práva, služby a zdroje, ktoré dieťaťu, žiakovi 

a dospelému  zabezpečujú prekonávanie fyzických, komunikačných a sociálnych  

bariér v rámci  vzdelávacej ustanovizne a v spoločenstve vcelku.  

 

4. Komisia má piatich členov, a to štyroch stálych a jedného  občasného člena.  

Stáli členovia komisie majú  zástupcov,  ktorí sa vymenúvajú z rovnakých štruktúr 

ako  aj  členovia, ktorých zastupujú.  

Komisia má predsedu komisie, ktorého  volia stáli členovia zo svojich radov.  

Odbornú a administratívno-technickú podporu komisii poskytuje koordinátor komisie.  

5. Za stálych členov komisie sa vymenúvajú:  

1) Dr. TATIANA VUJAČIĆ,  členka,  predstaviteľka  systému  zdravotnej ochrany 

(pediater, resp. špecialista všeobecného lekárstva pre dospelých), 

Dr. ZORANA PONJEVIĆ, zástupkyňa členky, 

2) NATÁLIA  BERAT, členka, predstaviteľka vzdelávaco-výchovného systému 

(odborná spolupracovníčka psychologička v predškolskej ustanovizni/základnej 

škole/ strednej škole), 

TATIANA  TOPOLSKÁ, zástupkyňa členky,  

3) VALÉRIA   POTFAJ  FABIAN, členka, predstaviteľka systému sociálnej ochrany 

(odborná pracovníčka v záležitostiach  sociálnej ochrany), 

JANJA BARTOŠ, zástupkyňa členky, 

4) ANDREA PERGE JANDRIĆ, členka, defektologička zodpovedajúceho profilu 

ANNA DUDOK, zástupkyňa členky. 

 

 Mandát  stálych členov komisie a ich zástupcov trvá štyri roky.  
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6. Stály člen komisie sa odvoláva z funkcie pred uplynutím doby, na ktorú bol 

vymenovaný, v nasledujúcich prípadoch:  

1) na vlastnú žiadosť,  

2) ak nevykonáva alebo nezodpovedne vykonáva  práce, 

3) ak nepríde na tri zasadnutia za sebou, 

4) ak mu zaniká pracovný pomer v ustanovizni, v  ktorej pracuje; 

5) ak sa dodatočne zistí, že nemá tri roky pracovnej skúsenosti v odbore.  

 

7. Občasný člen komisie je osoba, ktorá dobre pozná dieťa, žiaka alebo dospelého.  

Občasného člena komisie  určuje  predseda komisie, pre každého jednotlivo, na  

základe návrhu, resp.  súhlasu rodičov, resp.  iného zákonného  zástupcu a dospelého. 

Oznámenie o určení občasného člena predseda komisie vynáša v písanej forme 

a doručuje  ho občasnému členovi a jeho  zamestnávateľovi.  

 

8. Za predsedníčku komisie  sa určuje  VALÉRIA POTFAJ FABIAN, predstaviteľka 

systému sociálnej ochrany, odborná pracovníčka v záležitostiach  sociálnej ochrany, 

zamestnaná v Stredisku pre sociálnu prácu  Obce Báčsky Petrovec.  

 

9. Za koordinátorku komisie sa určuje KAROLÍNA EDEDIOVÁ, zamestnaná 

v Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec, na pracovnom mieste - spolupracovník 

vykonávajúci úkony spoločenskej starostlivosti o deti Oddelenia pre všeobecnú 

správu, spoločenské činnosti a všeobecné spoločné úkony.  

Za zástupkyňu koordinátorky určuje sa Taňa  Varga, zamestnaná v Obecnej správe 

Báčsky Petrovec  na  pracovnom  mieste podateľne, archívu а administratívno-

technických úkonov.  

10. Komisia: 

- koná hodnotenie pre každé dieťa, pre každého žiaka a dospelého, za ktorých 

dostane žiadosť, resp. iniciatívu pre začatie postupu, bez diskriminácie podľa 

akejkoľvek základu; 

- navrhuje, resp.  odporúča  príslušným orgánom  a službám opatrenia dodatočnej 

podpory v súlade s predpisom, ktorý upravuje  bližšie podmienky pre  hodnotenie 

potrieb pre  poskytnutie dodatočnej podpory dieťaťa, žiaka a dospelého (v ďalšom 

texte:  pravidlá); 

- informuje rodičov, resp. iného zákonného zástupcu a dospelého o opatreniach 

dodatočnej podpory zo systému vzdelávania, zdravotnej a sociálnej ochrany, 

v súlade s pravidlami a zasiela ich  do zodpovedajúcej  inštitúcii; 

- vynáša spoločnú odôvodnenú mienku na základe jednotlivého hodnotenia každého 

člena komisie a zosúladených stanovísk stálych členov a občasného člena; 

- rozhoduje na základe  námietky rodiča, resp. iného zákonného zástupcu 

a dospelého, vyjadrenej proti mienky komisie; 

- sleduje uskutočnenie navrhnutej dodatočnej podpory; 

- doručuje pravidelné správy o svojej práci, navrhnutej a realizovanej podpory 

obecnej/mestskej správy, dva razy ročne, v lehotách predpísaných pravidlami; 

doručuje súhrnnú správu za kalendárny rok rezortným ministerstvám, keď ju 

schváli Obecná/Mestská rada; 

- zoskupuje, spracúva a chráni údaje o deťoch, žiakoch a dospelých najdlhšie do 

ukončeného školenia a tiež údaje o svojej práci; 

- formuje a vedie súbor údajov o deťoch, žiakoch a dospelých, pre ktorých je začatý 

postup hodnotenia v elektronickej a tlačenej forme, v súlade so zákonom, ktorý 

upravuje ochranu údajov o osobnosti; 

- formuje a eviduje súbor údajov o práci komisie v súlade s pravidlami; 

- informuje verejnosť o svojej práci a spôsobe uskutočnenia dodatočnej podpory; 
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- vynáša rokovací poriadok; 

- koná aj iné práce v súlade so  zákonom, pravidlami a normatívnym aktom  

obce/mesta. 

 

Komisia nakladá s údajmi v postupe zhromažďovania a spracovania údajov.  

 

11. Koordinátor komisie: 

- zhromažďuje  dokumentáciu, ktorá je nevyhnutná pre  začatie a vedenie  postupu  

hodnotenia,  

- doručuje dokumentáciu členom komisie,  

- organizuje a administruje proces hodnotenia, 

- zvoláva občasných členov komisie, 

- zhromažďuje a spracúva údaje a vedie súbor údajov v súlade s pravidlami, 

- upravuje databázu o práci komisie a užívateľoch; 

- koná iné práce pre potreby komisie v súlade so zákonom , pravidlami 

a normatívnym aktom obce/mesta. 

 

12. Podmienky a prostriedky pre prácu komisie a podmienky pre  chránenie 

dokumentácie určuje Obecná správa Obce Báčsky Petrovec.  

 

13. Predseda, stáli členovia a občasný člen komisie  majú právo na  úhradu za prácu, 

a to v nasledujúcich sumách: 

- predsedníčka IRK  2.500,00 dinárov 

- stály člen IRK  2.000,00 dinárov 

- občasný člen IRK  1.000,00 dinárov 

za každú vynesenú mienku komisie. 

  

 Koordinátorovi komisie a zástupcovi koordinátora komisie tiež patrí úhrada za prácu 

v sume 2.000,00 dinárov, keďže nie je systematizované osobitné  pracovné miesto  

koordinátora a zástupcu koordinátora komisie, takže sa úhrada vypláca v dôsledku zvýšeného 

objemu práce zamestnanca, ktorý tieto práce bude vykonávať ako pridané práce po 

pracovnom čase.  

 

 V prípade revízie  mienok, predseda, stáli členovia a občasný člen komisie 

a koordinátor majú právo na úhradu vo výške 50% zo sumy úhrady z odseku 1 tohto bodu. 

 

 Predseda a členovia komisie majú právo na úhradu nákladov na prepravu a iných  

nákladov pri vykonávaní svojej  funkcie, pod podmienkami a vo výške určenej osobitným 

aktom Zhromaždenia obce, ktorým sa upravuje úhrada nákladov za výkon výborníckej 

funkcie.  

 

14. Dňom vynesenia tohto rozhodnutia stráca platnosť Rozhodnutie  o vymenovaní 

členov Interrezortnej komisie pre hodnotenie potrieb dodatočnej vzdelávacej, 

zdravotnej alebo sociálnej podpory dieťaťa a žiaka, číslo 016-2/10-2011 z 24.02.2011,  

Rozhodnutie o zmenách  Rozhodnutia o vymenovaní členov Interrezortnej komisie 

pre hodnotenie potrieb dodatočnej vzdelávacej, zdravotnej alebo sociálnej podpory 

dieťaťa a žiaka, číslo 016-2/312-2016 z 18.10.2016, Rozhodnutie  číslo  016-2/272-

2016, Rozhodnutie  o úhrade  nákladov predsedovi, stálym  a občasným členom 

komisie a koordinátorovi, číslo 016-1/149-2011 z 11.07.2011 a Rozhodnutie  o úhrade 

nákladov predsedovi, stálym a občasným členom komisie a koordinátorovi, číslo 016-

50/149-2013 z 07.03.2013. 
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15. Postupy hodnotenia  začaté do dňa vynesenia tohto rozhodnutia  ukončí komisia 

utvorená rozhodnutím z odseku 1 tohto bodu, v súlade s predpisov, ktorý platil počas 

začatia konania.  

 

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

 

Republika Srbsko 

Autoomna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ SPRÁVA 

 

 

Číslo: 016-2/161-2018 

Dňa: 18.12.2018 

Báčsky Petrovec               NÁČELNÍČKA  

    OBECNEJ  SPRÁVY 

 

              Jaroslava Čáni Jević, dipl. práv., v.r. 
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   2. 

 Podľa článku 10 Rozhodnutia  o utvorení Interrezortnej komisia pre hodnotenie 

potrieb dodatočnej vzdelávacej, zdravotnej alebo sociálnej podpory dieťaťa, žiaka 

a dospelého na území  Obce  Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 

1/2019), Interrezortná komisia pre hodnotenie potrieb dodatočnej vzdelávacej, zdravotnej 

alebo sociálnej podpory dieťaťa, žiaka a dospelého na území  Obce  Báčsky Petrovec na 

ustanovujúcom zasadnutí, ktoré sa konalo  17.12.2018,  vyniesla 

 

 

R O K O V A C Í     P O R  I A D O K 

 

INTERREZORTNEJ KOMISIE PRE HODNOTENIE POTRIEB  

DODATOČNEJ VZDELÁVACEJ, ZDRAVOTNEJ ALEBO SOCIÁLNEJ PODPORY  

DIEŤAŤA, ŽIAKA A DOSPELÉHO NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 

 

Článok 1 

 

 Tieto pravidlá  upravujú  konštituovanie Interrezortnej komisia pre hodnotenie potrieb 

dodatočnej vzdelávacej, zdravotnej alebo sociálnej podpory dieťaťa, žiaka a dospelého na 

území  Obce  Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: komisia), práva a povinnosti členov 

a koordinátora komisie, spôsob  práce komisie, poskytnutie mienky, postup na základe 

námietky, sledovanie uskutočnenia navrhnutých opatrení, informovanie o práci  komisie a iné 

otázky významné pre  prácu komisie.  

 

I.  KONŠTITUOVANIE KOMISIE 

 

Článok 2 

 

 Prvé zasadnutie komisie  zvoláva koordinátor komisie v lehote 7 dní odo dňa 

vynesenia  rozhodnutia o jej utvorení.  

 Komisia sa ustanovuje voľbou  predsedu a vynesením Rokovacieho poriadku komisie.  

 

 

II. PRÁVA A POVINNOSTI PREDSEDU, ČLENOV  

A KOORDINÁTORA KOMISIE 

 

Článok 3 

  

 Predseda, stáli a občasní členovia komisie  majú právo a povinnosť: 

1. byť  prítomní na zasadnutiach a účinkovať v práci komisie, 

2. rozoberať a vyjadrovať sa o každej otázke z príslušnosti komisie, 

3. priamo konať observáciu (v životnom prostredí) a zisťovať potreby dieťaťa, žiaka 

alebo dospelého na  poskytnutie podpory v rámci svojej domény práce, v súlade 

s pravidlami odboru, 

4. dávať jednotlivú mienku o potrebách dieťaťa, žiaka a dospelého o dodatočnej podpore 

a doručiť ju koordinátorovi na predpísanom tlačive v lehote 15 dní odo dňa  začatia 

konania, 

5. účinkovať vo vypracovaní spoločnej, odôvodnenej  mienky komisie  o potrebách 

dodatočnej podpory dieťaťa, 

6. zhromažďovať a spracovať údaje pre  súbor  údajov o deťoch, žiakoch a dospelých 

v rámci svojej oblasti práce a úloh komisie, 



      Strana 6 z 10        16.  januára  2018        ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČSKY  PETROVEC    Číslo   1   

7. sledovať vykonávanie podpory z oblasti odboru, ktorý zastupujú, 

8. iniciovať stanovenie nových opatrení a služieb z oblasti vzdelávania, sociálnej 

a zdravotnej ochrany na území Obce Báčsky Petrovec, 

9. účinkovať v zhotovení správy o práci komisie, 

10. spolupracovať s inštitúciami a službami, ktoré sú dôležité pre vzdelávanie, zdravie 

a sociálnu ochranu, tiež so  združeniami a inými organizáciami zo svojej oblasti 

práce, 

11. v spolupráci s koordinátorom  komisie informovať širšiu  verejnosť o svojej práci 

a spôsobe  uskutočnenia dodatočnej podpory, 

12. dôkladne zoznámiť rodičov, resp. iného zákonného zástupcu a dospelého 

o navrhnutých opatreniach, spôsobe  a zodpovedných službách za ich realizácii, tiež 

o lehotách  trvania tých opatrení. 

 

Každý člen komisie je povinný  rodičovi, resp. inému zákonnému zástupcovi 

a dospelému na pochopiteľný a zreteľný spôsob odôvodniť svoju mienku, kým  spoločnú 

mienku  komisie odôvodňuje predseda komisie.  

 

Článok 4 

 

 Koordinátor komisie: 

1. poskytuje  odbornú a administratívno-technickú pomoc komisii, 

2. zhromažďuje dokumentáciu nevyhnutnú pre  začatie a vedenie postupu hodnotenia, 

ktorá prispeje k zisteniu a pochopeniu spôsobu uspokojenia potrieb dieťaťa, žiaka 

a dospelého,  

3. doručuje dokumentáciu členom komisie, 

4. organizuje a administruje postup hodnotenia potrieb dodatočnej podpory dieťaťa, 

žiaka alebo dospelého, 

5. zvoláva občasných členov komisie na základe dokumentácie a informácií od rodičov, 

6. s členmi komisie  zhromažďuje  a  spracúva  údaje a vedie súbor údajov o deťoch, 

žiakoch a dospelých, na  základe súhlasu  rodičov, resp. iného  zákonného zástupcu 

a dospelého, v súlade so zákonom, ktorým sa upravuje ochrana údajov o osobnosti, 

7. zhromažďuje a spracúva údaje a vedie  súbor údajov  o práci komisie, 

8. má na starosti evidenciu a chránenie dokumentácie, ktorá vznikla počas práce 

komisie, 

9. upravuje databázu o práci komisie a užívateľoch,  

10. pripráva údaje pre správu komisie a doručuje  správu o práci komisie príslušným 

orgánom,  

11. spolupracuje s inštitúciami a službami, resp. združeniami i inými  organizáciami, 

ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, sociálnej a zdravotnej ochrany 

12. sleduje  uskutočnenie opatrení v spolupráci s predsedom a členmi komisie 

a zhromažďuje správy o realizácii opatrení navrhnutej dodatočnej podpory a 

13. koná aj iné práce pre potreby komisie.  

 

Koordinátor komisie  sa zúčastňuje v práci komisie bez práva rozhodovať. 

 

 

III.  SPÔSOB  PRÁCE KOMISIE 

 

Článok 5 

 

 Komisia sa schádza podľa  potreby, v súlade s žiadosťami, ktoré dostane, resp. so 

sledovaným uskutočnením navrhnutých opatrení podpory.  
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 Zasadnutie komisie zvoláva predseda komisie v spolupráci s koordinátorom komisie 

a v prípade jeho neprítomnosti osoba, ktorá je v rozhodnutí o utvorení komisie vymenovaná 

za jeho zástupcu.  

 Zasadnutia komisie prebiehajú mimo  pracovného  času Obecnej správy, v priestore, 

ktorý je  definovaný rozhodnutím o jej utvorení a výnimočne sa  môžu uskutočniť v inom 

termíne, ak  si to okolnosti konkrétneho prípadu vyžadujú. 

 Komisia sa neschádza v období letných prázdnin vzdelávacieho systému, resp. 

v časovom  období od 01.07. do 15.08. kalendárneho roku.  

 

Článok 6 

 

 Kvôli posúdeniu žiadosti, resp.  iniciatívy k začatiu postupu hodnotenia dodatočnej 

podpory, koordinátor komisie zasiela stálym členom a občasnému členovi komisie písomné 

pozvanie na zasadnutie komisie s návrhom rokovacieho programu a disponovateľnou 

dokumentáciou, so súhlasom predsedu komisie. 

 Zasadnutie sa môže zvolať aj telefonicky, resp. elektronicky.  

 Koordinátor komisie je povinný informovať rodičov, resp.  iného  zákonného 

zástupcu a dospelého o mieste a čase  konania zasadnutia, keď sa posudzuje jeho žiadosť, 

resp.  iniciatíva, ktorá sa vzťahuje na ich dieťa, resp. dospelého.  

 Zasadnutie sa musí uskutočniť v lehote sedem dní odo dňa prijatej žiadosti.  

 

Článok 7 

 

Zasadnutie komisie otvára predseda komisie krátkym   zoznámením členov s obsahom 

všetkých žiadostí, resp. iniciatív, ktoré sa budú posúdzovať na tom zasadnutí.  

Po zoznámení sa s obsahom  žiadostí, resp. iniciatív, pristupuj sa k observácii dieťaťa, 

žiaka alebo dospelého a k určovaniu potrieb dodatočnej podpory.  

 

Článok 8 

 

Členovia komisie konajú observáciu priamo v životnom prostredí (v rodine, 

predškolskej ustanovizni alebo v škole) a určujú  potreby dodatočnej podpory dieťaťa, žiaka 

a dospelého, každý v rámci  svojej domény práce.  

Výnimočne z odseku 1 tohto článku, observácia  môže  prebiehať v miestnostiach 

určených pre zasadnutie komisie, ak je to možné, účinnejšie a ekonomickejšie, so súhlasom 

rodičov, resp.  iného zákonného zástupcu a dospelého.  

Koordinátor komisie je povinný informovať rodičov, resp. iného zákonného zástupcu 

a dospelého o plánovanom spôsobe, čase a mieste konania observácie.  

Koordinátor komisie zabezpečuje a organizuje priamu observáciu členov komisie  

v životnom prostredí dieťaťa, žiaka a dospelého.  

 

Článok 9 

 

 Rodič, resp. iný zákonný zástupca dieťaťa, resp. žiaka a dospelého má právo byť 

prítomní pri práci komisie a je povinný poskytnúť všetky informácie o dieťati, žiakovi 

a dospelom, ktoré sú dôležité pre prácu komisie.  

 Na žiadosť rodiča, resp. iného zákonného  zástupcu do postupu hodnotenia môže sa 

zapojiť osoba, ktorá dobre pozná dieťa a ktorá svojou účasťou môže prispieť ku kvalitnému 

hodnoteniu potrieb dodatočnej podpory dieťaťa, žiaka a dospelého (dôverná osoba). 
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Článok 10 

 

 O práci na zasadnutí komisie sa vedie zápisnica, ktorú podpisujú predseda komisie 

a zapisovateľ – koordinátor komisie2.  

 Zápisnica obsahuje zvlášť: čas a miesto konania zasadnutia,  rokovací program, mená 

prítomných členov komisie a iných prítomných, počet posúdených žiadostí, iniciály dieťaťa, 

resp.  žiaka alebo dospelého, priebeh zasadnutia, čas zakončenia  zasadnutia.  

 

 

IV.  POSKYTNUTIE MIENKY 

 

Článok 11 

 

 V priebehu postupu hodnotenia potrieb poskytovania dodatočnej  zdravotnej, 

vzdelávacej alebo sociálnej  podpory dieťaťa,  žiaka  a dospelého, každý člen komisie je 

povinný dodŕžať zásady, štandardy a pravidlá profesie.  

 Po observácii každý člen komisie dáva  mienku o potrebách dieťaťa, žiaka 

a dospelého ohľadom  dodatočnej podpory v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej 

ochrany, na predpísanom tlačive.  

 Každý člen komisie svoju mienku  doručuje koordinátorovi komisie v lehote 15 dní 

odo dňa začatia  postupu  hodnotenia.  

 Komisia je povinná, v lehote 40 dní odo dňa podania žiadosti o začatie postupu 

hodnotenia, na predpísanom tlačive zhotoviť spoločnú odôvodnenú mienku,  na základe 

jednotlivého hodnotenia každého člena komisie a zosúladených stanovísk stálych 

a občasných členov.  

 Mienka komisie  obsahuje  prvky predpísané Pravidlami o dodatočnej  vzdelávacej, 

zdravotnej a sociálnej podpore dieťaťa, žiaka a dospelého (Úradný vestník RS, číslo 

80/2018).  

 

V. POSTUP NA ZÁKLADE NÁMIETKY 

 

Článok 12 

 

 Proti mienky komisie rodič, resp. iný zákonný zástupca a dospelý môže vyjadriť 

písanú námietku komisii v lehote 15 dní odo dňa doručenia mienky.  

 Komisia je povinná na základe podanej  námietky preskúmať svoju mienku a vyniesť 

konečnú mienku, v lehote 30 dní odo dňa prijatia námietky.  

 Konečná mienka komisie sa doručuje  rodičovi, resp. inému zákonnému zástupcovi, 

dospelému a príslušnému orgánu, resp. službe, ktorá má zabezpečiť dodatočnú podporu 

dieťaťa, v súlade so zákonom.  

 

VI. SLEDOVANIE  USKUTOČNENIA  NAVRHNUTEJ 

 DODATOČNEJ  PODPORY 

 

Článok 13 

 

 Každý člen  komisie  sleduje či je  navrhnutá dodatočná podpora zo systému, ktorého 

je  predstaviteľ, uskutočnená.  

 

____________________ 
2 Okrem uvedených osôb, možno určiť, aby  zápisnicu  podpísali všetci členovia  komisie, tiež rodič, resp.  iný  

zákonný zástupca a dospelý, ak budú prítomní 
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Príslušný orgán alebo služba  uvedená v individuálnom  pláne podpory ako realizátor  

dodatočnej  podpory,  je povinný v lehote šesť mesiacov písomne informovať komisiu 

o realizácii navrhnutej podpory a tiež  oboznámiť komisiu o zániku podpory alebo zániku 

potreby podpory s odôvodnením.  

 V prípade, že  nejestvujú podmienky pre  uskutočnenie navrhnutej dodatočnej 

podpory, príslušný orgán alebo služba má záväzok v lehote  15 dní písomne oboznámiť 

komisiu  s odôvodnením.  

 

 

VII. PODÁVANIE SPRÁV  O PRÁCI  INTERREZORTNEJ KOMISIE 

 

Článok 14 

 

 Komisia je záväzná  doručiť riadne správy o svojej práci a o navrhnutej 

a uskutočnenej  dodatočnej podpore Obecnej správe Báčsky Petrovec dva razy ročne: za prvý 

polrok do 1. augusta bežného roka a súhrnnú  správu za kalendárny rok do 1. marca 

nasledujúceho roka na predpísanom tlačive.  

 Súhrnnú správu po schválení Obecnou radou, komisia  doručuje  príslušným 

ministerstvám. 

 Koordinátor  komisie je zodpovedný za doručenie   správy o práci Komisie  

príslušným orgánom z odseku 1 tohto článku.  

 

Článok 15 

 

 Tento rokovací poriadok sa uverejňuj na  internetovej  prezentácii obce a na 

oznamovacej tabuli orgánov obce.  

 

Článok 16 

 

 Tento rokovací poriadok  nadobúda platnosť nasledujúcim dňom po uverejnení (v 

úradnom oznamovacom prostriedku obce, resp. na oznamovacej  tabuli obce v závislosti od 

aktov obce). 

 

 

Číslo: 016-02/170-2018 

Dňa: 31.12.2018 

Báčsky Petrovec       P R E D S E D N Í Č K A 

              INTERREZORTNEJ  KOMISIE 

                      
                                                                                            VALÉRIA POTFAJ FABIAN, v.r. 
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