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  29.  

 Podľa článku 69 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - iný 
zákon, 103/2015, 99/2016 a 113/2017)  a  článku 16  Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky 
Petrovec  na  rok 2018 (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 10a/2017) po posúdení 
návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  
Báčsky Petrovec  na svojom 44. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 12. 03. 2018,  jednohlasne 
vyniesla   

 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E 
 

O POUŽITÍ  PROSTRIEDKOV BEŽNEJ ROZPOČTOVEJ  REZERVY 
 

 
 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o  rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na 
rok 2018,   oddiel 4  kapitola 00 - Obecná správa, program 15 – Všeobecné  služby lokálnej 
samosprávy,  programová  aktivita 0602-0009 – Bežná rozpočtová rezerva,   pozícia 140,   
ekonomická  klasifikácia  49912 - Bežná  rozpočtová rezerva,   p o v o ľ u j e   s a  použitie  
prostriedkov  v sume  651.000,00 dinárov na otvorenie  a  zvýšenie  apropriácie 44.1  
v oddiele  4, kapitola  00 – OBECNÁ SPRÁVA,  program 2 – komunálna činnosť, projekt: 
1102 –P6  TD – 17404 MBTS Pracovná zóna s prislúchajúcou sieťou  stredného a  nízkeho 
napätia v Báčskom Petrovci, ek. klasifikácia 511 – Budovy a stavebné objekty, na 
zabezpečenie prostriedkov na realizáciu projektu.  
 
 
   2. Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 
 

Číslo: 016-4/69-2018 
Dátum: 12. 03. 2018 
Báčsky Petrovec        PREDSEDA OBECNEJ RADY 
       
                       Srđan Simić,  v.r. 
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  30. 

 Podľa článku 69 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - iný 
zákon, 103/2015, 99/2016 a 113/2017)  a  článku 16  Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky 
Petrovec  na  rok 2018 (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 10a/2017) po posúdení 
návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  
Báčsky Petrovec  na svojom 47. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 12. 04. 2018,  jednohlasne 
vyniesla   

 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E 
 

O POUŽITÍ  PROSTRIEDKOV BEŽNEJ ROZPOČTOVEJ  REZERVY 
 

 
 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o  rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na 
rok 2018,   oddiel 4  kapitola 00 - Obecná správa, program 15 – Všeobecné  služby lokálnej 
samosprávy,  programová  aktivita 0602-0009 – Bežná rozpočtová rezerva,   pozícia 140,   
ekonomická  klasifikácia  49912 - Bežná  rozpočtová rezerva,   p o v o ľ u j e   s a  použitie  
prostriedkov  v sume  2.295.000,00 dinárov na  zvýšenie  apropriácie 77  v oddiele  4, 
kapitola  00 – OBECNÁ SPRÁVA,  program 9 – Základné vzdelávanie, za účelom 
spolufinancovania realizácie projektu  úsporného osvetlenia,  ek. klasifikácia 4632 – 
Kapitálové transfery  základným úrovniam moci, na zabezpečenie prostriedkov na realizáciu 
uvedeného projektu.  
 
 
   2. Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 
 

Číslo: 016-4/87-2018 
Dátum: 12. 04. 2018 
Báčsky Petrovec        PREDSEDA OBECNEJ RADY 
       
                       Srđan Simić,  v.r. 
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  31. 

 Podľa článku 69 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - iný 
zákon, 103/2015, 99/2016 a 113/2017)  a  článku 16  Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky 
Petrovec  na  rok 2018 (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 10a/2017) po posúdení 
návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  
Báčsky Petrovec  na svojom 47. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 12. 04. 2018,  jednohlasne 
vyniesla   
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E 
 

O POUŽITÍ  PROSTRIEDKOV BEŽNEJ ROZPOČTOVEJ  REZERVY 
 

 
 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o  rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na 
rok 2018,   oddiel 4  kapitola 00 - Obecná správa, program 15 – Všeobecné  služby lokálnej 
samosprávy,  programová  aktivita 0602-0009 – Bežná rozpočtová rezerva,   pozícia 140,   
ekonomická  klasifikácia  49912 - Bežná  rozpočtová rezerva,   p o v o ľ u j e   s a  použitie  
prostriedkov  v sume  840.000,00 dinárov na otvorenie a  zvýšenie  apropriácie 62.2 
v oddiele  4, kapitola  00 – OBECNÁ SPRÁVA,  program 7 – Organizácia dopravy 
a dopravná infraštruktúra, projekt: 0701 – P13 Vypracovanie technickej dokumentácie –
projektu rekonštrukcie  chodníkov, parkovísk a príjazdov k štátnej ceste II. triedy, ek. 
klasifikácia 511 – Budovy a stavebné objekty, na zabezpečenie prostriedkov na vypracovanie  
projektu.  
 
 
   2. Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 

Číslo: 016-4/88-2018 
Dátum: 12. 04. 2018 
Báčsky Petrovec        PREDSEDA OBECNEJ RADY 
       
                       Srđan Simić,  v.r. 
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    32. 

 Podľa článku 70 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - iný 
zákon, 103/2015, 99/2016 a 113/2017)  a  článku 16  Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky 
Petrovec  na  rok 2018 (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 10a/2017) po posúdení 
žiadosti  Ondreja Maglovského z Kulpína o finančnú pomoc,  Obecná rada Obce  Báčsky 
Petrovec  na svojom 49. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 26. 04. 2018,  jednohlasne vyniesla   

 
 

R  O Z  H  O D  N  U T  I  E 
 

O POUŽITÍ  PROSTRIEDKOV STÁLEJ ROZPOČTOVEJ  REZERVY 
 

 
 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o  rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na 
rok 2018,   oddiel  4   kapitola 00  - Obecná správa,  program 15 – Všeobecné  služby 
lokálnej samosprávy,  programová  aktivita  0602-0010 – Stála rozpočtová rezerva,   pozícia 
141,   ekonomická  klasifikácia  49911 -  Stála  rozpočtová  rezerva,   p o v o ľ u j e   s a  
použitie  prostriedkov  v sume  100.000,00 dinárov na  otvorenie apropriácie  v oddiele  4, 
kapitola  01 – Obecná správa,  program 15 – Všeobecné služby lokálnej samosprávy, 
programová aktivita  0602-0010 – Stále rozpočtové rezervy, pozícia 141.1,  ekonomická 
klasifikácia 484 -  Úhrada škody  za úrazy alebo škodu spôsobenú živelnými pohromami 
alebo inými prírodnými dôvodmi, za sanáciu následkov škody spôsobenej požiarom na 
rodinnom dome Ondreja Maglovského, Ul. školská 68, dňa 02. 04. 2018.   
 
 
   2. Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 
 

Číslo: 016-4/101-2018 
Dátum: 26. 04. 2018 
Báčsky Petrovec        PREDSEDA OBECNEJ RADY 
       
                       Srđan Simić,  v.r. 
 

 

 



      Strana 5 z 13        14. mája  2018        ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČ SKY  PETROVEC    Č íslo   3   

  33. 

 Podľa článku 61 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava, 108/2013, 142/2014, 68/2015- iný 
zákon, 103/2015, 99/2019, 113/2017)  a článku 15  Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky 
Petrovec  na  rok 2018 (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 10a/2017) po posúdení 
návrhu Rozhodnutia o zmene apropriácie  Obecná rada Obce Báčsky Petrovec  na svojom 47.  
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 12.04.2018,  jednohlasne vyniesla   
 
 

R O Z H O D N U T I E  
 

O   ZMENE  APROPRIÁCIE 
 
 

1. Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o  rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na 
rok 2018,   oddiel 4  kapitola 12 – Predškolská ustanovizeň Včielka, Báčsky Petrovec,  
program 8 – Predškolská výchova a vzdelávanie, zdroj financovania 01 – príjmy z rozpočtu,  
menia sa nasledujúce apropriácie:   

- zvyšuje sa  pozícia 277, ekonomická klasifikácia 465 – iné donácie, dotácie a 
transfery, o sumu 580.000,00 dinárov, takže namiesto 750.000,00 dinárov teraz vynáša   
1.330.000,00 dinárov, 

- znižuje sa  pozícia 271, ekonomická klasifikácie 421 – stále trovy, o sumu 
480.000,00 dinárov, takže namiesto 4.800.000,00  dinárov teraz vynáša  4.320.000,00 
dinárov,  

- znižuje sa pozícia  269, ekonomická klasifikácia 415 – úhrada trov za zamestnancov,  
o sumu 100.000,00 dinárov,  takže namiesto 1.000.000,00 dinárov teraz vynáša 900.000,00 
dinárov. 
 
 2.  Realizáciu tohto rozhodnutia bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, financie 
a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

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

 
 

 
Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 
 

Číslo: 016-4/86-2018 
Dňa: 12.04.2018        
Báčsky Petrovec                   PREDSEDA OBECNEJ RADY 
                      Srđan Simić, v.r. 
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     34. 

 Podľa článku 61 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava, 108/2013, 142/2014, 68/2015- iný 
zákon, 103/2015, 99/2019, 113/2017)  a článku 15  Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky 
Petrovec  na  rok 2018 (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 10a/2017) po posúdení 
návrhu Rozhodnutia o zmene apropriácie  Obecná rada Obce Báčsky Petrovec  na svojom 48.  
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 17.04.2018,  jednohlasne vyniesla   
 
 

R O Z H O D N U T I E  
 

O   ZMENE  APROPRIÁCIE 
 
 

1. Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o  rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na 
rok 2018,   oddiel 4  kapitola 00 – OBECNÁ  SPRÁVA,  program 15 – VŠEOBECNÉ 
SLUŽBY LOKÁLNEJ SAMOSPRÁVY,  zdroj financovania 01 – príjmy z rozpočtu,  menia 
sa nasledujúce apropriácie:   

- zvyšuje sa  pozícia 132, ekonomická klasifikácia 485 – úhrada škody za úrazy alebo 
škodu  spôsobenú štátnymi orgánmi, o sumu 1.746.000,00 dinárov, takže namiesto 
17.000.000,00 dinárov teraz vynáša   18.746.000,00 dinárov, 

- znižuje sa  pozícia 123, ekonomická klasifikácie 421 – stále trovy, o sumu 
946.000,00 dinárov, takže namiesto 9.466.000,00  dinárov teraz vynáša  8.520.000,00 
dinárov,  

- znižuje sa pozícia  125, ekonomická klasifikácia 423 – služby podľa zmluvy,  
o sumu 800.000,00 dinárov,  takže namiesto 8.000.000,00 dinárov teraz vynáša 7.200.000,00 
dinárov. 
 
 2.  Realizáciu tohto rozhodnutia bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, financie 
a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

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

 
 

 
Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 
 

Číslo: 016-4/96-2018 
Dňa: 17.04.2018        
Báčsky Petrovec                   PREDSEDA OBECNEJ RADY 
                      Srđan Simić, v.r. 
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   35. 

Podľa článku 19 odsek 1 bod 3 a článku  27 odsek 10 Zákona o verejnom vlastníctve 
(Úradný vestník RS, č.  72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – iný zákon a 108/2016) a 
článku 5 odsek 4 bod 3  Uznesenia o zaobstaraní, užívaní, spravovaní a nakladaní s vecami 
vo vlastníctve Obce Báčsky Petrovec (Úradný  vestník  Obce  Báčsky Petrovec,  číslo 
12/2012), Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na svojom 50. zasadnutí, ktoré sa konalo 
08.05.2018, vyniesla 
 

R  O Z  H  O D  N  U T  I E 
o poskytnutí na používanie  nehnuteľnosti 

vo verejnom  vlastníctve Obce Báčsky Petrovec 
 

Článok 1 
 

 Obec Báčsky Petrovec poskytuje na používanie nehnuteľnosť zapísanú do 
pozemkovej knihy, vložka č. 11011 k.o. Báčsky Petrovec, a to: Obytnú budovu - Sklad 
územnej obrany, dom  a hospodársky dvor v dedine - parc. č. 578/2  vo verejnom vlastníctve 
Obce Báčsky Petrovec, v prospech Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec, pre 
potreby vykonávania jeho činnosti.  
 

Článok 2 
 

 Stredisko pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec je povinné viesť  evidenciu 
o nehnuteľnostiach vo verejnom vlastníctve, ktoré používa a tie údaje doručovať majetkovo-
právnej službe Obce Báčsky Petrovec v súlade  so Zákonom o verejnom vlastníctve a  
Výnosom o evidencii nehnuteľností vo verejnom vlastníctve.  
 

Článok 3 
 

 Medzi Obcou Báčsky Petrovec a Strediskom  pre sociálnu  prácu Obce Báčsky 
Petrovec sa uzavrie  zmluva o poskytnutí na používanie predmetnej nehnuteľnosti, ktorou sa 
bližšie budú regulovať vzájomné vzťahy.  
 

Článok 4 
 

 Toto rozhodnutie je konečné a nadobúda platnosť dňom vynesenia.  
 

Článok 5 
 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 

 
Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 

Číslo:  016-4/108-2018 
Dňa: 08.05.2018 
Báčsky Petrovec      PREDSEDA OBECNEJ RADY 
         Srđan Simić, v.r. 
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   36. 

 Podľa článkov 39 až 46 Zákona o zamestnancoch v autonómnych pokrajinách 
a jednotkách lokálnej samosprávy (Úradný vestník RS, č. 21/16 a 113/17), ustanovení 
Zákona o agentúre pre boj proti korupcii (Úradný vestník RS, č.  97/2008, 53/2010, 66/2011 
– uznesenie ÚS, 67/2013 - uznesenie ÚS, 11/2013 - autentické tlmočenie a 8/2015 - 
uznesenie ÚS) v súvislosti s Lokálnym antikorupčným plánom pre Obec Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 9a/2017) a článku 18 Uznesenia o organizácii  
Obecnej správy Obce  Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 12/2008,  
5/2009, 1/2015, 13/2016 a 6/2017), náčelníčka Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec 
vyniesla 
 

P  R  A V I  D  L  Á 
o správaní sa zamestnancov v zamedzení  konfliktu záujmov 

v Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec 
 

Článok 1 
 

 Tieto pravidlá upravujú, v súlade s platnými zákonnými a podzákonnými predpismi, 
všeobecné  pravidlá  správania sa úradníkov a zriadencov Obecnej správy Obce Báčsky 
Petrovec (v ďalšom texte: zamestnanci)  v Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom 
texte: Obecná správa), s cieľom ochrany  dobrého mena Obecnej správy ako orgánu Obce 
Báčsky Petrovec, rešpektovania a komunikácie zamestnancov navzájom, s vedúcimi a so 
stránkami, s cieľom zamedzenia  konfliktu záujmov zamestnancov.  
 

Článok 2 
 

 Na všetky otázky o pravidlách správania sa, ktoré nie sú regulované týmito 
pravidlami, uplatňujú sa ustanovenia Kódexu správania sa zamestnancov a zriadencov 
Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník  Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2017). 
 

Článok 3 
 

 Zamestnanci sú povinní svojím správaním chrániť dobré meno Obecnej správy 
a svoju vlastnú autoritu na pracovnom mieste a mimo neho.  
 

Článok 4 
 

 Zamestnanci sú povinní pri výkone svojich pracovných úloh postupovať zákonite, 
profesionálne, účinne, zodpovedne, poctivo, svedomite a nestranne a dávať pozor, aby svojím 
konaním nepoškodili dôveru Obecnej správy.  
 

Článok 5 
 

 Zamestnanci sú povinní pri výkone prác  uprednostniť  verejný záujem pred osobným, 
ak vznikne konflikt alebo nesúlad medzi nimi.  
 Zamestnanci sú povinní svojou  prácou  a správaním  v krajine a v zahraničí, tiež  pri 
predkladaní stanovísk Obecnej správy  prihliadať na dobré meno Obecnej správy.  
 Vo verejných vystúpeniach, keď zastupujú Obecnú správu,  zamestnanci  predkladajú 
stanoviská Obecnej správy v súlade s predpismi, získaným oprávneniami a odbornými 
vedomosťami, bez vyjadrenia názorov, ktoré sú v rozpore s úradnými stanoviskami Obecnej 
správy.  
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 Vo verejných vystúpeniach, na ktorých  nezastupuje Obecnú správu a ktoré sú 
tematicky späté s orgánmi obce, zamestnanec je povinný  zdôrazniť, že ide o jeho  osobný 
názor.  

Článok 6 
 

 Zamestnanec podlieha disciplinárnej  zodpovednosti, ak neinformuje príslušnú osobu 
o svojom súkromnom záujme / konflikte záujmu, ktorý má v súvislosti  s výkonom  svojej 
práce. 
 Disciplinárnej zodpovednosti podlieha aj zamestnanec, ktorý príjme dar v rozpore 
s pravidlami a o prijatí daru  neinformuje osobu pre to určenú.  
 

Článok 7 
 

 Pri výkone  svojich pravidelných prác zamestnanec je  povinný dodržiavať  zákon  
a iné predpisy, smernice,  príkazy, inštrukcie a iné akty.  
 Zamestnanec je  povinný k stránkam sa správať  úctivo a s rešpektom,  zachovávajúc 
ich dôstojnosť a súkromie.  
 Zamestnanec je povinný správať sa k vedúcim, kolegom a k nadriadeným nestranne,  
úctivo a s rešpektom. 

Článok 8 
 

 Zamestnanec  sa pri výkone práce zo svojej príslušnosti nemôže viesť svojím 
politickým presvedčením.  
 Nie  je  povolené hocijaké  vyzdvihovanie a naznačenie statusu zamestnanca Obecnej 
správy za účelom  priameho alebo nepriameho získania privilégií, služieb, odmien 
v ktorejkoľvek  forme  a  akejkoľvek hodnoty alebo  získania iných výhod.  
 
 

Článok 9 
 

 Zamestnanec je povinný o svojej dodatočnej práci informovať zamestnávateľa.  
 Zamestnanec môže s písomným súhlasom zamestnávateľa mimo pracovného času 
pracovať pre iného  zamestnávateľa ak dodatočná práca nie je zakázaná osobitným zákonom  
alebo  iným predpisom, ak nevytvára možnosť  konfliktu záujmov, resp.  nevplýva na 
nestrannosť práce zamestnanca.  

Článok 10 
 

 Súhlas k dodatočnej práci  zamestnanca poskytuje zamestnávateľ.  
 Súhlas zamestnávateľa nie je potrebný pre dodatočnú vedecko-výskumnú prácu, 
zverejňovanie  autorských diel a prácu  v kultúrno-umeleckých, humanitárnych, športových 
a podobných združeniach.  
 Zamestnávateľ môže zakázať výkon  práce z odseku 2 tohto článku, ak sa ňou 
znemožňuje alebo sťažuje práca úradníka,  porušuje dobré meno zamestnávateľa, resp.  
vytvára možnosť konfliktu záujmov alebo  vplýva na  nestrannosť práce zamestnanca.  
 

Článok 11 
 

 Zamestnanec nesmie prijať dar v súvislosti  s vykonávaním  svojich prác, vyjmúc  
protokolárneho alebo príležitostného daru menšej hodnoty, ani hocijakú službu alebo iný zisk 
pre seba alebo iné osoby.  
  Na prijatie daru z odseku  1 tohto článku uplatňujú sa predpisy, ktoré upravujú práva 
a povinnosti štátnych úradníkov a zriadencov.   
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Zamestnanec nesmie  využívať prácu u zamestnávateľa na to, aby vplýval na 
uskutočnenie svojich práv a práv s ním tesne súvisiacich osôb.  
 Na určenie kruhu  tesne  súvisiacich  osôb  a  na prijatie daru uplatňujú sa predpisy, 
ktoré upravujú zamedzenie konfliktu záujmov.  

 
Článok 12 

 
 Zamestnanec je povinný každý pokus, sľub alebo ponuku daru z odseku 11 týchto 
pravidiel, s cieľom  vplývať na zamestnanca, aby v rámci svojich úradných oprávnení 
a povinností vykonal  úradný úkon, ktorý by nesmel vykonať, resp.  ktorý by ináč musel 
vykonať alebo aby  nevykonal úradný úkon, ktorý by musel vykonať,  resp. ktorý by ináč  
nesmel vykonať (prijatie úplatku), bezodkladne  prihlásiť zodpovednej osobe.  
 

Článok 13 
 

 Pod priliehaným darom v zmysle týchto pravidiel chápe sa dar malej hodnoty, ktorý 
bol zamestnancovi  odovzdaný alebo ponúknutý pri príležitostiach, keď sa  tradične  
vymieňajú dary, ktorými sa vyjadruje vďaka alebo pozornosť a nie účel uskutočniť vplyv na 
nestranný a objektívny  výkon úkonov zamestnanca a na ten spôsob zabezpečil zisk, nejaké  
právo alebo  výhodu. 
 Pod protokolárnym darom v zmysle  týchto pravidiel chápe sa dar malej hodnoty, 
ktorý je zamestnancovi odovzdaný alebo ponúknutý pri hosťovaní alebo úradnej návšteve  
ako predstaviteľovi Obecnej  správy.  
 

Článok 14 
 

 Pod  darom malej hodnoty chápe sa dar, ktorého hodnota nepresahuje 5% 
priemerného mesačného zárobku bez daní a príspevkov v Republike Srbsko, resp.  priliehavé 
dary, ktorých celková hodnota v jednotlivom kalendárnom roku nepresahuje  sumu jedného  
priemerného mesačného zárobku bez daní a príspevkov v Republike Srbsko. 
 

Článok 15 
 

 Zakázané je prijímanie  priliehavých a protokolárnych darov ak sú vyjadrené 
v peniazoch a cenných papieroch, bez ohľadu na ich hodnotu.  
 

Článok 16 
 
  Náčelník Obecnej správy rozhodnutím určí osobu, ktorá vedie  evidenciu o daroch, 
ktoré prijímajú zamestnanci. 
 

Článok 17 
 

 Zamestnanec nesmie byť zakladateľ obchodnej spoločnosti, podniku, verejnej služby 
a nesmie sa zaoberať podnikateľstvom.  
 Na prevod práv spravovania v podnikateľskom subjekte na inú osobu uplatňujú sa 
predpisy, ktorými sa  upravuje zabránenie konfliktu záujmov pri výkone verejných funkcií. 
 Zamestnanec je povinný údaje o osobe, na ktorú  vykonal prevod práv spravovania 
a dôkazy o ich  prevode,  doručiť zamestnávateľovi.  
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Článok 18 
 
 Zamestnanec  nemôže byť  riaditeľ, zástupca alebo námestník riaditeľa obchodnej 
spoločnosti a podniku, a člen  správnej rady, dozornej rady alebo iného orgánu spravovania 
obchodnej spoločnosti a podniku môže byť iba  ak  ho volí, vymenúva alebo ustanovuje 
vláda, iný štátny orgán, orgán autonómnej  pokrajiny, orgán jednotky lokálnej samosprávy, 
resp. mesta,  príslušný pre vymenovanie, ustanovenie alebo voľbu.   
 

Článok 19 
 
 Zamestnanec je povinný priameho vedúceho písomne informovať o každom záujme, 
ktorý on alebo s ním  súvisiaca osoba môže mať v súvislosti  s uznesením, vo vynesení 
ktorého účinkuje,  kvôli rozhodovaniu o jeho vyňatí.  
 

Článok 20 
 

 Opatrenia, ktoré sa predpisujú týmito pravidlami, s cieľom  zamedzenia konfliktu 
záujmov vo vykonávaní úkonov z pôsobnosti práce Obecnej správy, sú nasledujúce: 

1. potenciálny konflikt záujmov sa znemožňuje na spôsob, že sa pri  vykonávaní úkonov 
a pracovných úloh dodržiavajú zákony, podzákonné akty, vynesené na základe 
zákona, ako i  normatívne akty orgánov Obce Báčsky Petrovec, 

2. zakazuje sa zamestnancom  výmena informácií s inými zamestnancami a podávanie 
informácií zo svojej  pôsobnosti práce v situáciách, pri ktorých jestvuje možnosť, že 
podávanie tých informácií môže uškodiť Obecnej správe a prispieť ku konfliktu 
záujmov.  
 

Článok 21 
 

 Zamestnanci sú povinní,  ak  považujú, že existuje najmenšia pravdepodobnosť, že sa 
nemôže zaistiť znemožnenie vzniku rizika vo vykonávaní úkonov a pracovných úloh, 
informovať priameho  vedúceho a náčelníka Obecnej správy.  
 

Článok 22 
 
 Dozor nad dodržiavaním a uplatnením  ustanovení týchto pravidiel patrí do 
príslušnosti náčelníka Obecnej správy.  
 Náčelník Obecnej správy rozhodnutím  určuje osobu oprávnenú pre dozor nad 
dodržiavaním  a uplatnením  ustanovení týchto pravidiel, ktorej sa prihlasuje konflikt 
záujmov a ktorá riadi konflikt záujmov zamestnancov.  
 O každom vzniknutom výskyte alebo podozrení na eventuálne porušenie ustanovení 
týchto pravidiel, osoba z odseku 2 tohto článku je povinná informovať náčelníka Obecnej 
správy.  
 Vedúci základných vnútorných organizačných jednotiek v Obecnej správe (vedúci 
oddelení) sú povinní v prípade podozrenia na výskyt konfliktu záujmov pri zamestnancovi 
v Obecnej správe o tom bezodkladne písomne informovať  osobu z odseku 2 tohto článku.  
 

Článok 23 
 

 Postup kontroly za účelom zamedzenia konfliktu záujmov bude sa konať na taký  
spôsob, aby  osoba, ktorá koná kontrolu, nebola v rovnakom čase aj účastník 
podnikateľských procesov, pri ktorých sa koná  dozor, v zmysle výskytu konfliktu záujmov.  
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 V prípade vzniku  konfliktu  záujmov osoba,  ktorá zistila vznik potenciálneho 
konfliktu záujmov, záväzná je bezodkladne o tom oboznámiť osobu z článku 22 odseky 1 a 2 
týchto pravidiel.  
 Iniciatívu s vysvetlením vzniknutého stavu osoba,  ktorá  zistila konflikt  záujmov, je 
povinná doručiť osobe z článku 22 odsek 2 týchto pravidiel v písanej forme v ten istý deň.  
 Po prijatí písanej iniciatívy, osoba z článku 22 odsek 2 týchto pravidiel je povinná 
bezodkladne vykonať nahliadnutie do dokumentácie, na ktorú sa iniciatíva vzťahuje,  
prihlásiť všetky potrebné dôkazy a o tom zhotoviť zápisnicu.  
 Zápisnica z odseku 4 tohto článku obsahuje: vyhlášky všetkých strán, ktoré boli ako 
účastníci v potenciálnej časti konfliktu záujmov.  
 Osoba z článku 22 odsek 2 týchto pravidiel je povinná doručiť zápisnicu náčelníkovi  
Obecnej správy so všetkou dokumentáciou na ďalšie rozhodovanie. 
 

Článok 24 
 
 Ak sa  na  základe  zápisnice  a  dokumentácie  z  článku 23  odsek 6  zistí vznik 
konfliktu záujmov nad zamestnancom, ktorý sa  zastihne pri konflikte záujmov, uskutoční sa 
postup zistenia porušenia pracovných záväzkov v súlade so Zákonom  o zamestnancoch 
v autonómnych pokrajinách a jednotkách lokálnej  samosprávy a Pravidlami o disciplinárnej 
a materiálnej zodpovednosti zamestnancov v Obecnej správe.  
 

Článok 25 
 
 Ak osoba z článku 22 odsek 2 týchto pravidiel považuje, že jestvuje indícia 
o konflikte záujmov, náčelník Obecnej správy a zamestnanci sú povinní na  jej žiadosť  
doručiť všetky relevantné údaje významné pre zistenie výskytu konfliktu záujmov.  
 

Článok 26 
 
 Zamestnanci sú povinní vo všetkom   dodržiavať ustanovenia týchto pravidiel.  
 

Článok 27 
 

 Pravidlá sa doručujú všetkým zamestnancom v Obecnej správe.  
 

Článok 28 
 

 Novelizácia  týchto pravidiel sa bude konať podľa postupu vynesenia pravidiel.  
 

Článok 29 
 

 Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom vynesenia a uverejnia sa v Úradnom  
vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 

Republika Srbsko 
Autoomna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ SPRÁVA 
 
Číslo: 016-2/41-2018 
Dňa: 04.05.2018                                                             NÁČELNÍČKA OBECNEJ SPRÁVY 
Báčsky Petrovec      Milina Labátová, dipl. práv., v.r.            
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