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102.  

 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, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 a 72/2019)  a  článku 11 Uznesenia 
o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2021  (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 35a/2020) 
po posúdení návrhu Rozhodnutia o zmene apropriácie,  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na 
svojom 31. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 29. 06. 2021,  vyniesla   
 
 

R O Z H O D N U T I E  
O  ZMENE  APROPRIÁCIE 

 
 

 Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o  rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na rok 2021,   
oddiel 5,  kapitola 0 –  Obecná správa, kapitola 5.01 – PU Včielka, program 8 - Predškolské 
vzdelávanie a výchova, zdroj financovania 15 – prevod  nestrovených prostriedkov donácie 
z minulých rokov,  menia sa nasledujúci spôsob:   

 
- znižuje sa  pozícia 158,  ekonomická klasifikácia 4222 – náklady na zahraničné pracovné 

cesty  o sumu  614.000,00 dinárov, 
- zvyšuje sa  pozícia 159,  ekonomická klasifikácia 4235 -  odborné služby o sumu 614.000,00 

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: 016-4/97-2021 
Dňa: 29.06.2021        
Báčsky Petrovec                   PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
                       Jasna Šproh, v.r. 
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  103.  

 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, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 a 72/2019)  a  článku 11 Uznesenia 
o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2021  (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 35a/2020) 
po posúdení návrhu Rozhodnutia o zmene apropriácie,  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na 
svojom 31. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 29. 06. 2021,  vyniesla   
 
 

R O Z H O D N U T I E  
O  ZMENE  APROPRIÁCIE 

 
 

 Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o  rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na rok 2021,   
oddiel 5,  kapitola 0 –  Obecná správa, kapitola 5.01 – PU Včielka, program 8 - Predškolské 
vzdelávanie a výchova, zdroj financovania 06 – donácie z medzinárodných organizácií,  menia sa 
nasledujúci spôsob:   

- znižuje sa  pozícia 158,  ekonomická klasifikácia 4222 – náklady na zahraničné pracovné 
cesty  o sumu  430,000,00 dinárov, 

- zvyšuje sa  pozícia 159, ekonomická klasifikácie 4234 – služby informovania o sumu 
130.000,00 dinárov,  

- zvyšuje sa  pozícia 159,  ekonomická klasifikácia 4235 -  odborné služby o sumu 100.000,00 
dinárov,    

- zvyšuje sa  pozícia 159,  ekonomická klasifikácia 4237 -  reprezentácia o sumu 100.000,00 
dinárov,    

- zvyšuje sa  pozícia 160,  ekonomická klasifikácia 4266 -  materiál na vzdelávanie o sumu 
100.000,00 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: 016-4/98-2021 
Dňa: 19.06.2021        
Báčsky Petrovec                   PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
                       Jasna Šproh, v.r. 
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104. 

 VMSBP Č. 1 
 
Komisie  pre uskutočnenie volieb   
členov rád miestnych spoločenstiev 
obce Báčsky Petrovec 
Číslo: 00-1/73-2021 
Dátum: 09.07. 2021 
 
 
 Podľa článku  43 Uznesenia o miestnych spoločenstvách na území obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 7/2019) Komisie pre uskutočnenie volieb členov rád  
miestnych spoločenstiev obce Báčsky Petrovec na svojom 3. zasadnutí,  ktoré sa konalo 09.07.2021, 
vyniesla 
 
 

R O Z H O D N U T I E  
O URČENÍ VOLEBNÉHO  MIESTA PRE  HLASOVANIE NA VOĽBÁCH 
 ČLENOV RADY MIESTNEHO SPOLOČENSTVA BÁČSKY PETROVEC 

 
 
  
 Vo volebnej  jednotke Miestne  spoločenstva Báčsky Petrovec, na voľbu členov Rady 
Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec, určuje sa volebné miesto: 
 
 

ZÁKLADNÁ  ŠKOLA JÁNA  ČAJAKA, 
 

 
ktoré  sa nachádza  v miestnostiach  Základnej školy  Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, Ulica  
Sládkovičova č. 2 a zahŕňa všetkých voličov z územia  Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec.  

 
 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec, vyvesí sa na 
oznamovacej  tabuli  miestneho spoločenstva, na volebnom mieste a doručí predsedovi a členom 
volebných výborov a ich zástupcom.  
 
 
 
     
        Predseda Komisie pre uskutočnenie volieb 
                   členov rád  miestnych spoločenstiev  
                obce Báčsky Petrovec 
                 Predrag  Bojanić, v.r. 
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 105. 

VMSМ Č. 1 
 
Komisie  pre uskutočnenie volieb   
členov rád miestnych spoločenstiev 
obce Báčsky Petrovec 
Číslo: 00-1/74-2021 
Dátum: 09.07.2021 
 
 
 
 Podľa článku  43 Uznesenia o miestnych spoločenstvách na území obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 7/2019) Komisie pre uskutočnenie volieb členov rád  
miestnych spoločenstiev obce Báčsky Petrovec na svojom 3. zasadnutí,  ktoré sa konalo 09.07.2021, 
vyniesla 
 
 

R O Z H O D N U T I E  
O URČENÍ VOLEBNÉHO MIESTA PRE  HLASOVANIE NA VOĽBÁCH 

 ČLENOV RADY MIESTNEHO SPOLOČENSTVA MAGLIĆ 
 
 
  
 Vo volebnej  jednotke Miestne  spoločenstva Maglić, na voľbu členov Rady Miestneho 
spoločenstva Maglić, určuje sa volebné miesto: 
 
 

DOM  KULTÚRY (MALÁ PREDSIEŇ) 
 

 
ktoré  sa nachádza  v  Maglići,  Ulica  maršala Tita  č. 46 a zhŕňa všetkých voličov z územia Miestneho 
spoločenstva Maglić.  
 
 
 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec, vyvesí sa na 
oznamovacej  tabuli  miestneho spoločenstva, na volebnom mieste a doručí predsedovi a členom 
volebných výborov a ich zástupcom.  
 
 
 
     
        Predseda Komisie pre uskutočnenie volieb 
                             členov rád  miestnych spoločenstiev  
                obce Báčsky Petrovec 
                  Predrag  Bojanić, v.r. 
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106. 

 Podľa článku  26 bod 4 Uznesenia o miestnych spoločenstvách na území obce Báčsky 
Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 7/2019) Komisie pre uskutočnenie volieb členov 
rád  miestnych spoločenstiev obce Báčsky Petrovec na zasadnutí,  ktoré sa konalo 05.07.2021, 
vyniesla 
 
 

P  O  K  Y  N  Y   
NA USKUTOČNENIE VOLIEB ČLENOV  RADY MIESTNEHO SPOLOČENSTVA 

BÁČSKY PETROVEC, VYPÍSANÝCH NA 01.08.2021 
 
 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

Vypísanie volieb 
Článok 1 

 
 Uznesením predsedu Zhromaždenia  obce Báčsky Petrovec o vypísaní volieb členov Rady 
Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec  (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, číslo  16/2021) sú 
vypísané  voľby členov  Rady  Miestneho  spoločenstva Báčsky Petrovec na 01.08.2021 (v ďalšom 
texte:  voľby). 
 

Počet členov rád miestnych spoločenstiev 
Článok 2 

 
 Počet členov Rady  Miestneho  spoločenstva Báčsky Petrovec, ktorý sa volí, určený je 
štatútom miestneho spoločenstva.  
  Počet členov Rady  Miestneho  spoločenstva Báčsky Petrovec, ktorý sa volí, je 11. 
 

II. ORGÁNY PRE USKUTOČNENIE  VOLIEB 
 

Orgány pre uskutočnenie volieb 
Článok 3 

 
 Orgány pre uskutočnenie volieb sú  Komisie pre uskutočnenie volieb členov rád  miestnych 
spoločenstiev obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: volebná komisia), volebný výbor 
a druhostupňová volebná komisia. 
 

Volebná komisia 
Článok 4 

 
 Volebná komisia koná práce, ktoré sú určené Uznesením o miestnych spoločenstiev na území  
obce Báčsky Petrovec a týmito pokynmi. 
 

Volebný výbor 
Článok 5 

 
 Volebný výbor  utvára volebná  komisia v súlade s Uznesením o miestnych spoločenstiev na 
území  obce Báčsky Petrovec a týmito pokynmi. 
 Volebný výbor koná práce,  ktoré sú  určené Uznesením o miestnych spoločenstiev na území  
obce Báčsky Petrovec a týmito pokynmi. 
 Členovia  volebného výboru a ich zástupcovia môžu byť osoby, ktoré majú volebné právo 
a bydlisko na území MS Báčsky Petrovec.  
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 Za členov volebného výboru a  ich  zástupcov nemôžu  byť vymenovaní kandidáti na členov 
rady miestneho spoločenstva, ani členovia volebnej komisie alebo druhostupňovej  volebnej komisie.  
 Členom volebného výboru a ich zástupcom  zaniká členstvo  vo volebnom výbore keď sa 
prijmú kandidatúry na člena  rady miestneho spoločenstva ako i vymenovaním za člena volebnej 
komisie alebo druhostupňovej volebnej komisie.  
 Členom  volebného výboru a ich zástupcom zaniká členstvo ukončením postupu volieb.  
 

Zloženie  volebného výboru 
Článok 6 

 
 Volebný výbor tvoria:  predseda, dvaja členovia a ich zástupcovia.  
 Zástupcovia členov volebného výboru majú rovnaké práva a zodpovednosti ako i členovia, 
ktorých zastupujú.  
 Právo hlasovať vo volebnom výbore má iba člen a v jeho neprítomnosti, zástupca.  
 Rozhodnutie o utvorení volebného výboru a vymenovaní  predsedu a členov  volebného 
výboru volebná komisia vynáša najneskoršie  10 dní pred dňom uskutočnenia volieb.  
 

Navrhovanie členov  volebného  výboru 
Článok 7 

 
 Predseda volebného výboru, zástupca predsedu, členovia a zástupcovia členov volebného 
výboru sa  vymenúvajú na návrh výborníckych skupín v zhromaždení obce.  
 Výbornícke skupiny, ktoré nepatria ku väčšine  zhromaždenia obce, navrhujú jedného člena 
a jeho zástupcu.  
 

Obsah  návrhu na vymenovanie členov  volebného výboru 
Článok 8 

 
 Návrh na vymenovanie členov  volebného výboru musí pre  každú navrhnutú osobu 
obsahovať: meno a priezvisko,  meno jedného  z rodičov,  rodné číslo,  názov miestneho 
spoločenstva, adresu a číslo  a telefónne číslo pre kontakt.  
 

Lehota na  doručenie návrhov na členov  volebného výboru 
Článok 9 

 
 Návrhy  na vymenovanie členov  volebného výboru výbornícke skupiny doručujú  volebnej 
komisii najneskoršie 15 dní pred uskutočnením volieb.  
 Návrh na vymenovanie členov volebného výboru podáva  predseda  výborníckej skupiny 
alebo osoba, ktorú on  splnomocní.  
 Ak niektorá  výbornícka skupina načas  nedoručí volebnej komisii návrh na vymenovanie 
člena volebného výboru, člena volebného výboru vymenuje volebná komisia.   
 

Previerka volebného práva členov volebného  výboru 
Článok 10 

 
 Do volebného výboru môže byť  vymenované iba osoby, ktoré majú volebné právo na území  
Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec.  
 Pred  podaním návrhu na vymenovanie členov a zástupcov členov volebného výboru, 
predseda výborníckej skupiny je povinný od obecnej správy  zadovážiť dôkaz o volebnom práve pre 
každú navrhnutú osobu tak, že obecná správa na písaný súhrnný návrh výborníckej skupiny  na 
vymenovanie členov a zástupcov členov volebného výboru dá  pečiatku, ktorou sa potvrdzuje, že 
navrhnuté osoby majú volebné právo na území Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec.  
 Ak niektorá z navrhnutých osôb nemá volebné právo, obecná správa o tom  informuje  
predsedu  výborníckej skupiny.  
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Edukácia členov  volebného výboru 
Článok 11 

 
 Pri určovaní návrhu kandidáta na predsedu  volebného  výbornícka skupina má dať prednosť 
osobe,  ktorá má  skúsenosť  pokiaľ ide o voľby.  
 Predseda volebnej komisie a náčelník obecnej správy sú povinní organizovať   edukáciu 
členov volebného výboru pre uskutočnenie hlasovania na volebnom mieste a uplatnenie týchto 
pokynov v časti,  ktorá sa vzťahuje na prácu volebného výboru.  
 Edukácia členov  volebného výboru sa realizuje najneskoršie päť dni  pred  uskutočnením 
volieb.  
 

Nahradenie  osôb vo volebnom výbore 
Článok 12 

 
 Nahradenie osôb vymenovaných  do volebného výboru koná volebná komisia na žiadosť  
predsedu  výborníckej skupiny.  
 Člena alebo zástupcu člena volebného výboru možno nahradiť najneskoršie 5 dní pred dňom 
uskutočnenia volieb. 
 Výnimočne z odsekov  1 a 2 tohto článku volebná komisia môže vykonať  nahradenie osoby, 
ktorá nemôžu byť v zložení volebného výboru v dôsledku predpísaných obmedzení  najneskoršie  
v deň volieb do 8.00 hodiny.  
 

Obmedzenia vo vymenovaní členov  volebného výboru 
Článok 13 

 
 Tá istá osoba nemôže byť člen dvoch volebných výborov.  
 

Druhostupňová volebná komisia 
Článok 14 

 
 Druhostupňová  volebná komisia rozhoduje  o námietkach proti rozhodnutiu volebnej 
komisie v súlade s Uznesením o miestnych  spoločenstvách na území obce Báčsky Petrovec. 

 
III. PODANIE PRIHLÁŠOK KANDIDÁTOV 

 

Lehota na  podanie  prihlášky kandidáta 

Článok 15 

 

 Kandidát podáva prihlášku volebnej komisii najneskoršie 15 dní pred  uskutočnením volieb. 

 

Prihláška kandidáta 
Článok 16 

 
 Kandidát na člena rady miestneho spoločenstva podáva prihláška na osobitnom tlačive, ktoré 

predpisuje volebná komisia.  

 Meno a priezvisko  kandidátov sa uvádza podľa srbského pravopisu a cyrilikou a/alebo v 

slovenskom jazyku a jeho písme.  

 
Obsah prihlášky kandidáta 

Článok 17 
 

 Tlačivo prihlášky kandidáta obsahuje  nasledujúce údaje: meno a priezvisko kandidáta, rodné 
číslo, povolanie, bydlisko, adresu a podpis kandidáta. 
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 K prihláške kandidát prikladá aj zoznam voličov, ktorí svojím podpisom  podporili 
kandidatúru,  s nasledujúcimi údajmi:  meno a priezvisko voliča, rodné číslo, bydlisko, adresa 
a podpis najmenej 20 voličov, že podporujú  návrh kandidáta na člena rady miestneho spoločenstva.  
 Zoznam  voličov, ktorí podporili prihlášku kandidáta,  musí byť čitateľne vyplnený tlačenými 
písmenami a vlastnoručne podpísaný zo strany voličov.  
 Podpisy voličov, ktorí podporili  prihlášku kandidáta, sa neoverujú.  
 

Miesto na prevzatie  tlačív i na  podanie prihlášky kandidáta 
Článok 18 

 
 Prevzatie tlačív na podanie  kandidatúry a prihláška  kandidáta  sa koná u tajomníka volebnej 
komisie v budove obce, Ulica Kollárova číslo 6, kancelária číslo 1 na prvom poschodí, každý pracovný 
deň od 08:00 do 14:00 hodiny.  
 Tajomník volebnej komisie vedie evidenciu o prevzatých tlačivách a podaných prihláškach.  

 
Nedostatky v prihláške kandidáta 

Článok 19 
 

 Keď volebná komisia zistí, že prihláška návrhu kandidáta  nie je podaná načas, vynesie 
uznesenie o zamietnutí prihlášky. 
 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 
kandidátovi prikazuje, aby najneskoršie v lehote 48 hodín od  chvíle doručenia záveru odstránil tie 
nedostatky.  
 V závere z odseku 2 sa kandidátovi poukazuje na spôsob  odstránenia  nedostatkov.  
 Keď volebná komisia  zistí,  že kandidát  neodstránil nedostatky svojej prihlášky v súlade so 
záverom o ich odstránení, vynesie  v lehote  48 hodín  od uplynutia lehoty na postupovanie  podľa 
záveru uznesenie  o odmietnutí vyhlásenia návrhu kandidáta.  
 

Vyhlásenie  kandidáta 
Článok 20 

 
 Volebná komisia  vyhlasuje kandidáta najneskoršie v lehote 24 hodín od prijatia prihlášky.  
 Uznesenie o vyhlásení návrhu kandidáta  z odseku 1 tohto článku volebná komisia  doručuje 
kandidátovi bezodkladne. 
 Kandidát môže zrušiť prihlášku najneskoršie do dňa ustálenia volebnej listiny kandidátov na 
členov rady miestneho spoločenstva.  

 
Obstavenie postupu volieb 

Článok 21 
 

 V prípade, že sa za voľby členov prihlási menej kandidátov než je  počet členov rady 
miestneho spoločenstva, ktorý sa  volí,  volebná  komisia vynesie  uznesenie o obstavení postupu 
volieb v lehote  48 hodín od uplynutia lehoty na  prihlásenie  kandidátov z článku 15 týchto pokynov.   
 Po uplynutí lehoty na  podanie  námietok proti uzneseniu o obstavení postupu z odseku 1 
tohto článku, volebná komisia  o tom  informuje predsedu zhromaždenia obce. 
 

IV. SÚHRNNÁ VOLEBNÁ LISTINA 
 

Obsah súhrnnej volebnej  listiny kandidátov 
Článok 22 

 
 Súhrnná volebná listina  kandidátov na členov rady miestneho spoločenstva obsahuje mená 
a priezviská všetkých kandidátov s údajmi o roku narodenia, povolaní a adrese bydliska.  
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 Poradie kandidátov na súhrnnej volebnej listine sa určuje podľa poradia ich vyhlásenia.  
 Volebná komisia ustaľuje súhrnnú volebnú listinu kandidátov na členov rady miestneho 
spoločenstva a uverejňuje ju v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec najneskoršie 10 dní pred 
dňom  uskutočnenia volieb. 
 Volebná komisia je povinná  súhrnnú volebnú listinu kandidátov na členov rady miestneho 
spoločenstva uverejniť aj na oznamovacej tabuli miestneho spoločenstva a na oficiálnej internetovej  
prezentácii obce v srbskom  jazyku a cyrilským písmom a v slovenskom jazyku a v jeho písme.  

 
 

V. VOLEBNÉ  MIESTA 
 

Príslušnosť pre určenie volebných miest 
Článok 23 

 
 Volebná komisia určuje a ohlasuje v Úradnom vestníku Obce  Báčsky Petrovec, na oficiálnej 
internetovej  prezentácii a na oznamovacej  tabuli miestneho spoločenstva volebné miesto, na  
ktorom sa bude  hlasovať na voľbách, na základe  návrhu obecnej správy.   
 

Spôsob určenia volebných miest 
Článok 24 

 
 Volebné miesta sa určujú vzhľadom na počet voličov a územnú vzdialenosť tak, aby  
hlasovania bez ťažkostí trvalo od 7.00 do 20.00 hodiny.  
 Volebné miesto sa určuje pre hlasovanie najviac 2.500 voličov a najmenej 100 voličov.   
 Výnimočne sa môže určiť volebné miesto aj pre menej ako 100 voličov, ak by voličom 
v dôsledku  územnej  vzdialenosti alebo  nevýhodnej zemepisnej polohy hlasovanie na inom 
volebnom mieste bolo  príliš sťažené. 
 Volebné miesto môže  zahrnúť časť osady, jednu 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 (ulica, osada, vidiek, 
osídlenie a pod.). 
 

Obmedzenia v určení volebných miest 
Článok 25 

 
 Pre volebné  miesta sa spravidla určujú  miestnosti v objektoch vo verejnom vlastníctve a len 
výnimočne aj miestnosti v objektoch  v súkromnom vlastníctve.  
 Návrh obecnej  správy, aby volebné miesto bolo v objekte v súkromnom vlastníctve, musí byť 
odôvodnený.  
 Pre volebné miesto nemôžu byť  určené  miestnosti  v náboženskom objekte, v objekte vo 
vlastníctve politickej strany alebo v objekte, ktorý používa politická strana  a ani v objekte vo 
vlastníctve alebo ktorý používa kandidát  na člena rady miestneho  spoločenstva alebo člen jeho 
rodiny.  
 Pri určovaní volebných miest prihliada sa na to, aby ono podľa možnosti bolo na prízemí 
objektu a sprístupnené osobám s invaliditou.  
 

Úprava volebných miest 
Článok 26 

 
 Obecná  správa je  povinná včas  zabezpečiť, aby priestor, ktorý je určený ako  volebné 
miesto, bol pripravený a otvorený pre hlasovanie.  
 Miestnosť na hlasovanie musí byť upravená na spôsob,  ktorý umožňuje nehatený priebeh  
hlasovania a zabezpečuje  tajnosť hlasovania.  
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 Na volebnom mieste musí byť viditeľné číslo a názov volebného miesta,  volebná  listina 
kandidátov na členov rady miestneho spoločenstva  a výpis z rozhodnutia o určení volebných miest.  
 Na volebnom mieste je zakázané vytýčiť volebný propagačný materiál.  
 Volebná komisia  zabezpečuje osobám,  ktoré sledujú  prácu  volebnej  komisie 
(pozorovateľom) zodpovedajúce miesto na volebnom mieste, z ktorého môžu sledovať  priebeh 
hlasovania a určenie výsledkov hlasovania.  
 

VI. ZOZNAM  VOLIČOV 
 

Zápis a zmeny údajov  v zozname voličov 
Článok 27 

 
 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 v miestnom spoločenstve.  
 

Určenie a zverejnenie konečného počtu voličov 
Článok 28 

 
 Volebná komisia  vynáša uznesenie o zverejnení celkového počtu voličov v miestnom 
spoločenstve na základe  rozhodnutia o uzavretí  zoznamu voličov, ktorý  jej  doručuje  obecná 
správa.  
 Volebná komisia uznesenie ihneď zverejňuje v Úradnom vestníku obce Báčsky Petrovec, na 
internetovej  prezentácii obce a na oznamovacej tabuli miestneho spoločenstva.  
 
 
       VII.        ODOVZDANIE VOLEBNÉHO MATERIÁLU  VOLEBNÉMU VÝBORU  
                     PRED HLASOVANÍM 
 

Záväzky  obecnej správy v zabezpečovaní  volebného materiálu 
Článok 29 

 
 Obecná  správa  volebnému výboru načas doručuje: 

1) volebnú schránku, 
2) dva paravány na zabezpečenie tajnosti hlasovania,  
3) vrece za  odloženie  volebného materiálu, 
4) písacie potreby, 
5) potreby na pečatenie volebnej schránky a iného volebného materiálu (pečiatka a vosk na 

pečatenie), 
6) obálky pre hlasovacie lístky a kontrolný lístok, 
7) tlačivo evidencie o prítomnosti na volebnom mieste členov a zástupcov volebného 

výboru, 
8) oprávnenia  pozorovateľov pre sledovanie  práce volebného výboru, 
9) iný kancelársky materiál (baterky, ceruzky,  pravítko a iné).  

 Obecná správa je povinná  načas zabezpečiť priestor na bezpečné chránenie volebného 
materiálu  a  starať  sa o to, aby miestnosť, ktorá je určená na volebné miesto, bola upravená na 
spôsob, ktorý je predpísaný uznesením  o miestnych spoločenstvách na území obce a týmito 
pokynmi  a aby bola  otvorená pre hlasovanie.  
 

Záväzky  volebnej komisie v zabezpečovaní  volebného materiálu 
Článok 30 

 
 Volebná komisia volebnému výboru doručuje nasledujúci  volebný materiál:  

1) volebnú listinu  kandidátov na členov rady miestneho spoločenstva, 
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2) rozhodnutie o určení volebného miesta (výpis), 
3) výpis zo zoznamu voličov, 
4) rozhodnutie o utvorení  volebného výboru, 
5) potrebný počet hlasovacích lístkov, ktoré zodpovedajú počtu voličov, ktorí sú zapísaní do 

výpisu zo zoznamu voličov, 
6) kontrolný lístok na previerku  správnosti  volebnej schránky, 
7) tlačivo zápisnice o práci  volebného  na uskutočnení hlasovania a ustálení výsledkov 

hlasovania za voľbu členov rady  miestneho spoločenstva (v ďalšom texte: zápisnica o práci 
volebného výboru), v dvoch vyhotoveniach, 

8) výpis z týchto pokynov, ktorým sa   regulujú  pravidlá o práci  volebného výboru.  
 

Odovzdanie volebného materiálu 
Článok 31 

 
 Volebný materiál z článkov  29 a 30 týchto pravidiel volebná komisia odovzdáva volebnému 
výboru v sídle obce, najneskoršie 31.07.2021 do 24.00 hodiny.  
  O vykonanom  odovzdaní a prevzatí  volebného materiálu sa zhotovuje zápisnica na tlačive, 
ktoré  stanovuje volebná komisia.  
 

VIII. ŠTANDARDY  PRE VOLEBNÝ MATERIÁL 
 

Hlasovací lístok 
Článok 32 

 
 Hlasovanie sa koná prostredníctvom  hlasovacích lístkov.  
 Na hlasovacích  lístkoch sa uvádzajú kandidáti podľa ich poradia   na volebnej  listine 
kandidátov.  
 Pred menom a priezviskom  kandidáta sa kladie  poradové číslo.  
 Hlasovací lístok, na ktorom  je zakrúžkovaný väčší počet kandidátov od počtu členov rady 
miestneho spoločenstva, ktorý sa volí,  je neplatný.  
 Počet hlasovacích lístkov, ktorý sa tlačí, musí byť rovnaký počtu voličov,  ktorí sú zapísaní 
v zozname voličov.  
 Volebná komisia uznesením, ktoré sa  uverejňuje v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec, 
určuje počet hlasovacích lístkov, ktorý sa tlačí ako i počet  rezervných  hlasovacích lístkov, ktorý 
nemôže byť väčší než 0,5% z celkového počtu voličov.  
 Po ustálení volebnej listiny kandidátov, volebná komisia  určuje vzhľad hlasovacieho lístka.  
 Hlasovací lístok  sa overuje  pečiatkou zhromaždenia obce.  
 

Použitie jazyka a písma 
Článok 33 

 
 Text hlasovacieho lístka a iného volebného materiálu pre uskutočnenie volieb sa tlačí 
v srbskom jazyku a cyrilským písmom a v slovenskom jazyku a v jeho písme.  
 

Príprava pre  tlačenie  hlasovacích lístkov 
Článok 34 

 
 Po vynesení uznesenia o vzhľade  hlasovacieho lístka, volebná komisia  zhotovuje vzorku 
hlasovacieho lístka, ktorú  overuje  predseda  volebnej komisie svojím podpisom a pečiatkou 
zhromaždenia obce.  
 Na základe overenej vzorky hlasovacieho lístka, tlačiareň vyhotovuje grafické dosky.  
 Proces tlačenia sa začína   vložením  grafických  dosák do tlačiarenských strojov  za 
prítomnosti oprávnených predstaviteľov volebnej komisie.  
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 Po spustení tlačiarenských strojov, prvé vyhotovenia hlasovacích lístkov sa na tvári miesta  
ničia, až kým sa nevytlačí hlasovací lístok, ktorý spĺňa optimálne  grafické štandardy. 
 Keď sa zistí, že je  vytlačené vyhotovenie hlasovacieho lístka rovnaké s overenou vzorkou, 
predseda volebnej komisie svojím podpisom povoľuje  tlačenie hlasovacích lístkov  v stanovenom 
počte vyhotovení.  
 Hneď po ukončení tlačenia, komisia, ktorú tvoria predstavitelia  volebnej komisie a tlačiarne, 
zneškodní  počítačovú prípravu na vypracovanie  grafických  dosák a grafické dosky.  
 Zneškodnení počítačovej prípravy a grafických dosák sa zhotovuje zápisnica a zneškodnené  
grafické  dosky sa  odovzdávajú volebnej komisii.  
 

Dozor nad tlačením a odovzdanie hlasovacích lístkov 
Článok 35 

 
 Na tlačenie  hlasovacích lístkov dozerá volebná komisia. 
 

Volebná schránka 
Článok 36 

 
 Pre hlasovanie na voľbách  členov  rady miestneho spoločenstva sa používajú  volebné 
schránky, ktoré sa používajú aj  pre voľbu výborníkov zhromaždenia obce.  
 
 

IX. TLAČIVÁ PRE USKUTOČNENIE  JEDNOTLIVÝCH VOLEBNÝCH ÚKONOV 
 

Tlačivá pre uskutočnenie volieb v miestnom spoločenstve 
Článok 37 

 
 Jednotlivé úkony pre uskutočnenie volieb sa budú konať podľa  nasledujúcich tlačív, ktoré sú 
súčasťou týchto pokynov:  

1) prihláška kandidáta na člena rady miestneho spoločenstva so zoznamom  voličov, ktorí 
svojimi  podpismi  podporili kandidáta na člena rady miestneho spoločenstva, 

2) vyhláška kandidáta, že  prijíma  kandidatúru na člena rady miestneho spoločenstva, 
3) potvrdenie o volebnom práve kandidáta na území miestneho spoločenstva, 
4) potvrdenie o štátnom občianstve kandidáta,  
5) potvrdenie o bydlisku kandidáta na území miestneho spoločenstva, 
6) rozhodnutie o ustálení súhrnnej volebnej listiny kandidátov na členov rady miestneho 

spoločenstva, 
7) hlasovací  lístok na voľbu členov  rady miestneho spoločenstva, 
8) kontrolný lístok na previerku správnosti volebnej schránky, 
9) zápisnica o odovzdaní a prevzatí volebného materiálu pre hlasovanie medzi volebnou 

komisiou a volebným výborom, 
10) zápisnica o práci  volebného výboru na uskutočnení hlasovania a ustálení výsledkov 

hlasovania  na voľbu členov rady miestneho spoločenstva, 
11) zápisnica o  odovzdaní a prevzatí volebného materiálu po hlasovaní medzi volebným 

výborom a volebnou komisiou, 
12) prihláška domácich a zahraničných pozorovateľov na sledovaní práce  orgánov pre  

uskutočnenie volieb členov rady miestneho spoločenstva,  
13) zápisnica o práci volebnej komisie na ustálení výsledkov volieb členov rady miestneho 

spoločenstva,  
14) potvrdenie o voľbe člena rady miestneho spoločenstva. 

Tlačivá na kandidovanie sa volebná komisia je povinná zverejniť v lehote 5 dní odo dňa 
vynesenia uznesenia o vypísaní volieb.  
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X. PRAVIDLÁ O PRÁCI VOLEBNÉHO VÝBORU NA USKUTOČNENÍ VOLIEB ČLENOV RADY 
MIESTNEHO SPOLOČENSTVA 
 

Uskutočnenie  hlasovania na volebnom mieste 
Článok 38 

 
 Volebný výbor  priamo uskutočňuje  hlasovanie na volebnom mieste, zabezpečuje správnosť 
a tajnosť hlasovania, ustaľuje  výsledky hlasovania na volebnom mieste a koná iné úkony určené 
zákonom a týmito pravidlami.  
 Volebný výbor rozhoduje väčšinou hlasov z celkového  počtu členov.  
 Práca volebného  výboru je verejná. 
 Kým je  volebné miesto  otvorené a kým trvá hlasovanie, všetci členovia volebného  výboru 
a ich zástupcovia musia byť na volebnom mieste. 
 

Prípravy pre začiatok hlasovania 
Článok 39 

 
 V deň volieb volebný výbor sa stretne o 6.00 hodine na volebnom mieste, aby sa vykonali 
prípravy pre začiatok hlasovania.  
 Členovia volebného výboru priprávajú začiatok hlasovania týmto poradím:  

- zisťujú, či je materiál na hlasovanie správny a úplný,  
- zriaďujú volebné miesto a  
- dohovárajú sa o spôsobe práce a rozdelení  povinností pri uskutočnení hlasovania.  

 
Zisťovanie úplnosti a správnosti  volebného materiálu 

Článok 40 
 

 Prijatý volebný materiál volebný výbor porovnáva so stavom zo zápisnice o odovzdaní 
a prevzatí volebného   materiálu a tak  zisťuje,  či je  prijatý materiál úplný a správny.  
 Ak niečo z volebného materiálu chýba, volebný výbor to konštatuje v zápisnici o práci 
volebného  výboru a o tom  ihneď  oboznamuje  volebnú komisiu.  
 Ak volebnému výboru nie je odovzdaný dostatočný počet  hlasovacích lístkov, volebný výbor 
otvára  volebné miesto s hlasovacími  lístkami, ktoré má a chýbajúci počet sa  doručí  počas 
hlasovania.  
 

Upravenie volebného miesta 
Článok 41 

 
 Volebný výbor upravuje miestnosť na hlasovanie tak, aby od vchodu  ku volebnej schránke, 
schránka a  miesta pre  konanie  volebných úkonov boli postavené  takýmto poradím: 

- miesto, na ktorom sa  zisťuje  identita voliča,  
- miesto, na ktorom sa nachádza  výpis zo zoznamu voličov,  
- miesto, na ktorom sa  odovzdávajú hlasovacie lístky,  
- paravány na hlasovanie, ktoré musia byť tak umiestnené, aby zabezpečili tajnosť hlasovania,  
- volebná schránka.  

 
Previerka vyvesenia  volebného propagačného materiálu 

Článok 42 
 

 Volebný výbor zisťujem či sú na volebnom mieste nie sú vyvesené volebné  propagačné 
materiály kandidáta.  
 Ak je na volebnom mieste a na 50 m od volebného miesta vyvesený volebný propagačný 
materiál kandidáta, volebný výbor ho sám odstraňuje alebo o potrebe jeho odstránenia oboznamuje 
obecnú správu a políciu.  
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Dohovor o rozdelení práce 

Článok 43 
 

 Členovia  volebného výboru sa dohovárajú o rozdelení práce, pričom je najdôležitejšie, aby 
sa zistilo, ktorí členovia, resp. zástupcovia členov budú zodpovední za  realizáciu  týchto úkonov:  

- zisťovanie identity voličov,  
- narábanie výpisom zo zoznamu  voličov,  
- chránenie a odovzdanie  hlasovacích lístkov, 
- poučenie voličov  o tom, ako sa hlasuje, 
- staranie sa o to, aby  volič vhodil hlasovacie lístky  do volebnej schránky. 

 
Otvorenie  volebných miest 

Článok 44 
 

 Keďže vykoná  prípravy pre  realizáciu hlasovania, volebný výbor zisťuje či  hlasovanie môže  
začať,  a to konštatuje v zápisnici o práci  volebného výboru. 
 Volebné miesto sa v deň volieb otvára o 7.00  hodine, 
 

Previerka správnosti volebnej schránky 
Článok 45 

 
 Previerka správnosti volebnej schránky sa koná za prítomnosti  prvého voliča, ktorý príde na 
volebné miesto a výsledok previerky sa zapisuje  do kontrolného lístka na previerku správnosti 
volebnej  schránky.  
 Previerka  správnosti  volebnej schránky sa nemôže konať za prítomnosti voliča, ktorý nemá 
platný verejný doklad  na zistenie identity alebo ktorý nie je zapísaný vo výpise zo zoznamu voličov.  
 Postup previerky sa koná takýmto poradím:  

- keď na volebné miesto príde  prvý  volič, ktorý  nie je člen  volebného výboru, volebný výbor 
zisťuje jeho identitu  a tiež  či je zapísaný vo výpise zo zoznamu voličov, 

- za prítomnosti tohto voliča volebný výbor koná previerku volebnej schránky, či je správna 
a prázdna,  

- vypĺňa sa  kontrolný lístok, ktorý podpisujú všetci členovia volebného výboru a volič, ktorý 
prvý prišiel na volebné miesto,  

- za prítomnosti  prvého voliča kontrolný lístok sa  vhadzuje do  volebnej schránky, ktorá sa 
potom  zatvára a pečatí trikolórou a voskom na pečatenie, 

- všetky vykonané úkony sa vnášajú do  zápisnice o práci  volebného výboru.  
 

Práca volebného výboru  na volebnom mieste 
Článok 46 

 
 Keď volič príde na volebné miesto, volebný výbor je povinný podniknúť  nasledujúce  úkony:  

- zistiť identitu voliča, 
- preveriť či je volič zapísaný vo výpise zo zoznamu voličov, 
- odovzdať hlasovací lístok a 
- poučiť  voliča o spôsobe hlasovania. 

 
Zistenie identity voliča 

Článok 47 
 

 Volič pristupuje k členovi volebného výboru, povie mu svoje meno  a priezvisko a dosvedčuje 
svoju identitu.  
 Volič nemôže hlasovať ak  nedosvedčil svoju identitu. 
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 Svoju identitu volič dosvedčuje planým osobným  preukazom, resp.  platným cestovným 
pasom, tiež platným vodičským preukazom,  na ktorých sa  nachádza  rodné  číslo.  
 Volebný výbor má umožniť hlasovanie voličovi, ktorý svoju identitu dosvedčil osobným 
preukazom, ktorého platnosť uplynula, pod podmienkou, že priloží  potvrdenie Ministerstva vnútra 
o podanej  žiadosti o vydanie nového osobného preukazu.  
 V prípade, že na volebné miesto príde volič, ktorý  má platný doklad z odseku 3 tohto článku, 
v ktorom je  uvedené iné  priezvisko vzhľadom na priezvisko uvedené vo výpise  zo zoznamu voličov, 
volebný výbor má tomu voličovi umožniť hlasovať bez ohľadu na tú okolnosť pod podmienkou,  že na 
základe  fotografie voliča a rodného čísla v doklade, ktorým dosvedčuje svoju identitu, môže  zistiť, 
že je v otázke osoba, ktorá je zapísaná vo výpise zo zoznamu voličov.  
 

Zistenie, či je volič zapísaný vo výpise zo zoznamu voličov 
 a odovzdanie hlasovacích  lístkov  

Článok 48 
 

 Keď sa zistí jeho identita, volič prichádza k členovi volebného výboru, ktorý je zodpovedný za 
narábanie s výpisom zo zoznamu voličov, ktorý nájde voliča a zakrúžkuje radové číslo pred menom  
voliča a potom sa volič podpisuje na zodpovedajúce  miesto vo výpise zo zoznamu voličov.  
 Keď sa  volič  podpíše, člen  volebného výboru mu odovzdá hlasovací lístok.  
 Volič, ktorý je gramotný a ktorý môže napísať svoje meno a priezvisko, podpisuje sa tak, že 
vlastnoručne napíše svoj podpis na zodpovedajúcom  mieste vo výpise zo zoznamu voličov.  
 Volič, ktorý v dôsledku telesného alebo  zmyslového postihnutia (volič s invaliditou) nemôže 
vlastnoručne napísať  svoje meno a priezvisko vo výpise zo zoznamu voličov,  podpisuje sa tak, že na 
zodpovedajúce miesto vo výpise zo zoznamu voličov dá pečiatku, ktorá obsahuje údaje o jeho  
osobnej identite, resp. pečiatku s gravírovaným podpisom.  
 Volič, ktorý je negramotný, resp. volič s invaliditou, ktorý nemá pečiatku, ktorá obsahuje 
údaje o jeho osobnej identite, resp. pečiatku s gravírovaným podpisom,  nepodpisuje sa vo výpise zo 
zoznamu voličov, lež to namiesto neho vykoná jeho pomocník, ktorého so sebou privedie na  
volebné miesto kvôli vyplneniu hlasovacieho lístka.  
 

Zákaz dopisovať alebo konať iné zmeny vo výpisoch zo zoznamu voličov 
Článok 49 

 
 Volebný  výbor nesmie konať  žiadne dopisovanie alebo iné zmeny vo výpise zo zoznamu 
voličov. 
 Volebný výbor nedovolí, aby hlasovala osoba, ktorá nie je zapísaná vo výpise zo zoznamu 
voličov. 

Hlasovanie voličov 
Článok 50 

 
 Na voľbách členov rady miestneho spoločenstva volič môže  hlasovať iba raz.  
 Hlasuje sa zakrúžkovaním  poradového čísla pred menom a priezviskom kandidáta, a to 
najviac do počtu členov rady miestneho spoločenstva, ktorý sa volí.  
 Ani jedna osoba nemôže dostať viacej  ako jeden hlasovací lístok a nie je dovolené, aby jedna 
osoba hlasovala  namiesto druhej osoby, vyjmúc prípadov z článku 53 týchto pokynov.  
 

Vyplnenie hlasovacích lístkov 
Článok 51 

 
 Volič vypĺňa hlasovací lístok za paravánom pre hlasovanie po tom, čo ho člen volebného 
výboru poučí o tom ako  má hlasovať, ak si to volič žiada.  
 Člen  volebného výboru  najmä upozorní voliča: 



  Strana 16 z 41        9.  júla  2021        ÚRADNÝ   VESTNÍK  OBCE  BÁČSKY   PETROVEC      Číslo  17 

- že môže  hlasovať zakrúžkovaním  takého  počtu poradových  čísel pred menom 
a priezviskom kandidáta, koľko sa volí členov  rady miestneho spoločenstva (zakrúžkuje sa 
najviacej 11 kandidátov), 

- že hlasovanie tajné a že prebieha  za paravánom  pre hlasovanie, 
- že je hlasovanie slobodné a nikto nemá právo hatiť alebo prinútiť voliča  hlasovať, pozvať ho 

na zodpovednosť preto, že hlasoval alebo nehlasoval alebo  žiadať od voliča, aby sa vyjadril 
prečo a za koho hlasoval. 

 Keď vyplní  hlasovací lístok, volič sám prehne hlasovací lístok tak, aby sa nedalo vidieť ako 
hlasoval a kladie hlasovací lístok do  volebnej schránky a potom opúšťa  volebné miesto.  
 

Zabezpečenie tajnosti hlasovania 
Článok 52 

 
 Volebný výbor je povinný starať sa o zabezpečení tajnosti  hlasovania.  
 Volebný výbor je povinný organizovať hlasovanie tak, aby nikto nemohol vidieť ako volič 
vyplnil  hlasovací lístok.  
 V miestnosti, v ktorej sa hlasuje,  môže byť prítomných  iba toľko voličov koľko je miest, na 
ktorých je zabezpečená tajnosť hlasovania.  
 

Osoba, ktoré nie je schopná vyplniť hlasovací lístok 
Článok 53 

 
 Volebný výbor je povinný  osobe, ktorá sa pohybuje s  pomocou vodiaceho  psa a má 
zodpovedajúci doklad za pohyb s pomocou vodiaceho psa, umožniť slobodný prístup k objektu, 
v ktorom je volebné miesto a k samému volebnému miestu ako objektu vo  verejnom použití, ako je 
to  predpísané Zákonom o pohybe s  pomocou vodiaceho psa.  
 Pod zodpovedajúcim dokladom  za pohyb s  pomocou vodiaceho psa sa  rozumie: 

- dôkaz o získaných vedomostiach, schopnostiach a zručnostiach  za pohyb s pomocou 
vodiaceho psa – za osobu pohybujúcu sa s pomocou  vodiaceho psa, 

- dôkaz o ukončenom cvičení - za vodiaceho psa. 
 Volič, ktorý nemôže  vyplniť hlasovací lístok (slepá, invalidná alebo negramotná osoba) má 
právo na  volebné miesto si priviesť pomocníka, ktorý namiesto nej vyplní  hlasovací lístok podľa 
určenia voliča. 
 V zápisnici o práci volebného výboru sa konštatuje koľko voličov hlasovalo za pomoci 
pomocníkov a pod ktorými radovými číslami  sú tí voliči zapísaní vo výpise zo zoznamu voličov.  
 

Udržiavanie poriadku na volebnom mieste 
Článok 54 

 
 Volebný výbor je povinný udržiavať poriadok na volebnom mieste. 
 Zakázané je zdržiavanie sa na volebnom mieste všetkých osôb, ktoré nemajú práva 
a povinnosti v súvislosti s uskutočnením volieb.  
 Na volebnom mieste je zakázané používanie  mobilných telefónov a iných  prostriedkov 
spojov a komunikácie, tiež fotoaparátov a kamier.  
 Na volebnom mieste je zakázané mimo úradnej  evidencie vo výpisoch zo zoznamu voličov 
robiť zoznamy voličov, ktorí  hlasovali (zapisovaním mena alebo radového čísla z výpisu zo zoznamu 
voličov, ktorí boli alebo neboli hlasovať).  
 Výnimočne je dovolené, aby členovia volebného výboru, ktorí sú poverení narábať  výpismi 
zo zoznamu voličov, zapisovaním čiarok na osobitnom hárku papiera viedli evidenciu o účasti voličov 
a  údaje o účasti voličov oznamovali všetkým  členom  volebného  výboru.  
 Porušenie zákazu z odseku 2 až 4 tohto článku sa považuje za narušenie poriadku na 
volebnom  mieste.  
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Narušenie poriadku a prerušenie hlasovania 
Článok 55 

 
 Ak sa na volebnom mieste naruší poriadok, volebný výbor môže prerušiť hlasovanie, pokým 
sa nenastolí poriadok.  
 Dôvody na prerušenie  hlasovania a trvanie prerušenia  hlasovania sa vnášajú do  zápisnice 
o práci volebného  výboru.  
 Ak prerušenie  hlasovania trvalo dlhšie ako jednu hodinu, hlasovanie sa predlžuje za taký čas, 
koľko  trvalo  prerušenie.  
 

Záväzok  oboznamovať volebnú komisiu 
Článok 56 

 
 Celý čas od otvorenia  po uzavretie  volebného miesta volebný výbor oboznamuje volebnú 
komisiu o priebehu hlasovania na spôsob, ktorý  bude  určený osobitným uznesením volebnej 
komisie. 
 

Prítomnosť  predstaviteľov médií 
Článok 57 

 
 Predstavitelia médií môžu byť  prítomní na volebnom mieste iba za účelom prípravy správy 
o priebehu  hlasovania na volebnom mieste.  
 

Prítomnosť  pozorovateľov  na  volebnom  mieste 
Článok 58 

 
 Volebný výbor je povinný domácim a zahraničným pozorovateľom, ktorým volebná komisia  
povolila sledovanie volieb, umožniť nehatené sledovania  každého volebného úkonu a v zápisniciach 
o svojej práci  konštatujú ich  prítomnosť.  
 Volebný výbor môže vzdialiť  pozorovateľa z volebného miesta ak narúša poriadok na 
volebnom mieste, zasahuje do práce volebného  výboru a najmä ak sa na hocijaký iný spôsob pokúsi 
účinkovať v práci volebného výboru, čo  volebný výbor musí konštatovať v zápisnici o práci 
volebného výboru,  s uvedením dôvodu na vzdialenie a o vzdialení oboznámi  volebnú komisiu.  
 

Uplatnenie epidemických opatrení v ochrane pred COVID-19 
Článok 59 

 
 Všetci členovia volebného výboru a ich zástupcovia majú záväzok  na volebnom mieste nosiť 
ochranné rúška a používať ochranné dezinfekčné prostriedky.  
 Pri vstupe na volebné miesto voliči a iné oprávnené osoby musia mať ochranné rúška a jeden 
z členov  volebného výboru je povinný  konať  dezinfekciu rúk všetkých osôb, ktoré vstupujú  na 
volebné miesto. 
 Ochranné rúška a dezinfekčné prostriedky, ktoré  zabezpečuje obecná správa, sa volebnému 
výboru dávajú pri odovzdávaní volebného materiálu zo strany volebnej komisie.  
 Maximálny počet osôb na volebnom mieste musí byť v súlade  s uznesením vlády Srbska.  
  

Uzavretie volebného miesta 
Článok 60 

 
 Volebné  miesta sa uzavierajú o 20.00 hodine.  
 Voličom, ktorí sa ocitli na volebnom mieste pri uzavretí volebného miesta, sa umožňuje  
hlasovať.  
 Volič,  ktorý sa ocitol na volebnom mieste, považuje sa za voliča, ktorý sa o 20.00 hodine  
našiel na volebnom mieste alebo  bezprostredne  pred ním.  
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 Voličov, korí sa ocitnú na volebnom mieste, volebný výbor oboznamuje, že sa môžu zúčastniť 
hlasovania.  
 Predseda volebného výboru je povinný určiť člena alebo zástupcu člena volebného výboru, 
ktorý zistí počet voličov, ktorí sa ocitli na volebnom mieste, určí poradie, podľa ktorého budú 
hlasovať, zastane si za posledného voliča, aby tak označil koniec radu a dočkal kým všetci voliči, ktorí 
sa ocitli na volebnom mieste,  neukončia hlasovanie.  
 
 

XI. USTÁLENIE  VÝSLEDKOV HLASOVANIE  
 

Postup ustálenia  výsledkov hlasovania 
Článok 61 

 
 Postup ustálenia  výsledkov hlasovania volebný výbor  realizuje na nasledujúci spôsob:  

1. určuje nepoužité volebné lístky, ktoré sa  kladú do osobitnej obálky, ktorá sa zapečatí 
a potom sa ten počet  zapisuje do  rubriky určenej  v zápisnici o práci volebného výboru, 

2. určuje celkový počet  zapísaných voličov, ktorý sa zapisuje do  rubriky určenej  v zápisnici 
o práci volebného výboru, 

3. určuje počet voličov, ktorí sú zakrúžkovaní vo výpise zo zoznamu voličov, a tak sa zisťuje 
počet voličov, ktorí hlasovali, ktorý  sa zapisuje do  rubriky určenej  v zápisnici o práci 
volebného výboru, 

4. otvára volebnú schránku a zisťuje či sa  v nej nachádza kontrolný lístok za  previerku   
správnosti volebnej schránky a výsledok previerky sa konštatuje v zápisnici o práci volebného 
výboru; kontrolný lístok sa kladie do osobitnej obálky, ktorá sa zapečatí, 

5. určuje  počet  hlasovacích lístkov, ktoré sa nachádzali vo volebnej schránke a ten počet  
zapisuje do  rubriky určenej  v zápisnici o práci volebného výboru, 

6. hlasovacie lístky  delí na  platné a neplatné,  
7. sčituje  neplatné  hlasovacie lístky, kladie ich do osobitnej obálky, ktorá sa zapečatí a počet 

neplatných hlasovacích lístkov  zapisuje do  rubriky určenej  v zápisnici o práci volebného 
výboru, 

8. sčituje  platné  hlasovacie lístky a ten počet  zapisuje do  rubriky určenej  v zápisnici o práci 
volebného výboru, 

9. určuje  počet  hlasov, ktoré získal každý kandidát a zapisuje ho do  zodpovedajúceho poľa 
tabuľky,  v rámci rubriky určenej v zápisnici o práci volebného výboru, 

10. všetky platné hlasovacie lístky  kladie do osobitnej obálky, ktorá sa  zapečatí.  
 

Rozlišovanie platného a neplatného hlasovacieho lístka 
Článok 62 

 
 Neplatný hlasovací lístok je nevyplnený hlasovací lístok, hlasovací lístok, na ktorom je 
zakrúžkovaný väčší počet kandidátov ako je  počet  členov rady miestneho spoločenstva, ktorý sa 
volí, tiež  hlasovací lístok, ktorý je vyplnený tak,  že nemožno   určiť za ktorých  kandidátov  volič 
hlasoval.  
 Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je  zakrúžkovaných  najviac  toľko  poradových čísel 
pred  priezviskom  kandidátov  aký je počet členov rady miestneho spoločenstva, ktorý sa volí a tiež 
aj hlasovací lístok, ktorý je vyplnený na spôsob, z ktorého sa s istotou môže usúdiť  za koho  volič 
hlasoval.  
 Platný hlasovací lístok je  aj hlasovací lístok, z ktorého možno zistiť aspoň jedného  
kandidáta, za ktorého volič hlasoval, bez ohľadu na to, že sa  eventuálne  nemôže  zistiť, či volič 
hlasoval ešte za niektorého kandidáta. 
 Ak je lístok  vyplnený na spôsob, z ktorého sa  môže s istotou určiť, za koho volič hlasoval, on 
bude platný aj napriek tomu:  

- že sú na lístku vypísané alebo  nakreslené komentáre, paroly a iné odkazy, 
- že sú  iní kandidáti prečiarknutí.  



  Strana 19 z 41        9.  júla  2021        ÚRADNÝ   VESTNÍK  OBCE  BÁČSKY   PETROVEC      Číslo  17 

Vyplnenie zápisnice o práci  volebného výboru 
Článok 63 

 
 Keď ustáli výsledky hlasovania, volebný výbor čitateľne vypĺňa zápisnicu o práci volebného 
výboru, do ktorej okrem iného zapisuje: dátum a miesto hlasovania, počet a názov volebného 
miesta, mená a priezviská členov volebného výboru, počet prijatých hlasovacích lístkov,  počet 
nepoužitých hlasovacích lístkov, celkový počet  zapísaných voličov,  celkový počet voličov, ktorí 
hlasovali,  počet voličov, ktorí  hlasovali za pomoci inej osoby, počet neplatných hlasovacích lístkov, 
počet platných hlasovacích lístkov, počet hlasov, ktoré dostal každý  kandidát.  
 Do zápisnice o práci volebného  výboru sa vnášajú aj  poznámky a mienky  členov 
a zástupcov členov volebného výboru.  
 Ak zápisnicu o práci volebného výboru nepodpíšu všetci  členovia  volebného výboru, to sa 
konštatuje  v zápisnici o práci  volebného  výboru a pritom sa  eventuálne  uvedú aj dôvody, pre 
ktoré  zápisnica nie je podpísaná.  
 

Počet   vyhotovení zápisnice o práci volebného výboru 
Článok 64 

 
 Zápisnicu o práci volebného výboru sa  vyhotovuje na predpísanom  tlačive, ktoré  sa tlačí 
v dvoch vyhotoveniach.  
 Prvé  vyhotovenie  zápisnice o práci volebného výboru sa  doručuje volebnej komisii.  
 Druhé vyhotovenie zápisnice sa vyvesí na volebnom mieste na verejné nahliadnutie.  
 
 

XII. DORUČENIE  VOLEBNÉHO MATERIÁLU NA HLASOVANIE 
 

Odovzdanie a prevzatie volebného materiálu po hlasovaní 
Článok 65 

 
 Keď ustáli  výsledky  hlasovania na volebnom mieste, volebný výbor bezodkladne  
a najneskoršie v lehote  piatich  hodín od uzavretia volebného miesta odovzdáva volebný materiál 
volebnej komisii v zapečatených  obálkach.  
 Na obálky sa napíše čo obsahujú a na obálky, v ktorých sú hlasovacie  lístky,  sa napíše počet  
hlasovacích lístkov.  
 

Určenie člena volebného výboru, ktorý  odovzdá volebný materiál 
Článok 66 

 
 Keď ustáli  výsledky  hlasovania na volebnom mieste, volebný výbor  určí osoby, ktoré budú 
zodpovedné za odovzdanie  volebného materiálu volebnej komisii.  
 Ak sa členovia  volebného výboru nedohodnú inak,  predseda volebného  výboru a jeho  
zástupca sú zodpovední za odovzdanie volebného materiálu volebnej komisii. 
 

Odovzdanie  volebného materiálu volebnej komisii 
Článok 67 

 
 Určení členovia  volebného výboru v budove obce volebnej komisii bezodkladne  
odovzdávajú  nasledujúci volebný materiál: 

- prvé vyhotovenie zápisnice o práci volebného výboru, 
- výpis zo zoznamu voličov, 
- zapečatenú obálku, v ktorej je kontrolný lístok na previerku správnosti  volebnej schránky,  
- zapečatenú obálku, v ktorej sú nepoužité hlasovacie lístky, 
- zapečatenú obálku, v ktorej sú neplatné hlasovacie lístky, 
- zapečatenú obálku, v ktorej sú platné hlasovacie lístky. 
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Výpis zo zoznamu voličov a prvé vyhotovenie  zápisnice o práci volebného výboru volebný 
výbor  odovzdáva oddelene  od iného volebného materiálu.  

Ostatný materiál (volebná schránka, paravány za hlasovanie, písacie potreby, zvyšné 
ochranné rúška a dezinfekčné prostriedky a iné) volebný výbor odovzdáva obecnej správe  
najneskoršie 24 hodín  od uzavretia voleného miesta.  

 
Zápisnica o  odovzdaní a prevzatí volebného materiálu po hlasovaní 

Článok 68 
 

 O odovzdaní a prevzatí  volebného materiálu z článku 67 týchto pokynov zhotovuje sa 
zápisnica na predpísaných tlačivách.  
 

Doručenie evidencie o prítomnosti na volebnom mieste  členov  
a zástupcov  členov  volebného  výboru 

Článok 69 
 

 Pri odovzdaní volebného materiálu predseda volebného výboru je povinný obecnej správe 
doručiť evidenciu o prítomnosti na volebnom mieste členov a zástupcov členov  volebného výboru. 
 
 

XIII.  USTÁLENIE  VÝSLEDKOV  VOLIEB 
 

Ustálenie výsledkov volieb  v miestnych spoločenstvách 
Článok 70 

 
 Po prijatí volebného materiálu z volebného miesta, volebná komisia v lehote 48 hodín od  
uzavretia  volebného miesta  zisťuje: 

- celkový počet voličov zapísaných  vo výpise zo zoznamu  voličov, 
- počet voličov, ktorí hlasovali na volebnom mieste, 
- celkový počet  prijatých hlasovacích lístkov, 
- celkový počet  neplatných hlasovacích lístkov, 
- celkový počet  platných hlasovacích lístkov, 
- počet hlasov, ktoré získal každý kandidát. 

 O ustálení výsledkov volieb volebný komisia  vynáša uznesenie s výsledkami volieb.  
 Výsledky volieb sa hneď uverejňujú v Úradnom  vestníku Obce Báčsky Petrovec, na oficiálnej 
internetovej  prezentácii obce a na oznamovacej tabuli miestneho spoločenstva.  
 

Zvolení kandidáti na členov rady miestneho spoločenstva 
Článok 71 

 
 Za členov rady miestneho spoločenstva  sú zvolení kandidáti, ktorí získali  najväčší počet 
hlasov.  

 
 

XIV. ZOPAKOVANIE  HLASOVANIA 
 

Prípady a lehoty zopakovaného hlasovania za členov  
rady miestneho spoločenstva 

Článok 72 
 

 V prípade, že dvaja alebo viacej  kandidátov získajú rovnaký počet hlasov a podľa poradia 
získaných hlasov by mali byť zvolení ako posledný člen rady  miestneho spoločenstva, zopakuje sa 
hlasovanie iba o tých dvoch kandidátoch. 
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 Keď sa zistí, že je počet hlasovacích lístkov vo volebnej schránke väčší ako počet voličov, ktorí 
hlasovali alebo vo volebnej schránke nebol nájdený  kontrolný lístok, volebný výbor sa rozpúšťa 
a vymenúva sa  nový a na tom volebnom mieste sa zopakuje hlasovanie.  
 Ak sa hlasovanie  zruší na jednom  volebnom mieste, hlasovanie sa zopakuje iba na tom 
volebnom mieste.  
 V prípadoch z odsekov 1 a 2 tohto článku hlasovanie sa zopakuje v lehote 7 dní odo dňa  
konania volieb na spôsob a podľa postupu určených pre konanie volieb.  
 V prípade  zopakovaného  hlasovania konečné výsledky volieb zisťujú sa po ukončení 
zopakovaného hlasovania.  
 

XV.  OCHRANA VOLEBNÉHO PRÁVA 
 

Právo na ochranu volebného práva 
Článok 73 

 
 Každý volič a kandidát na člena  rady miestneho spoločenstva má právo na ochranu 
volebného práva.  
 Volič a kandidát na  člena rady miestneho spoločenstva má právo podať námietku volebnej 
komisii v dôsledku  nesprávností  v postupe kandidovania, konania volieb, ustálenia a zverejnenia 
výsledkov volieb.  
 

Lehota na podanie námietky 
Článok 74 

 
 Námietka sa podáva v lehote 24 hodín odo dňa vynesenia  uznesenia, resp.  vykonaného 
úkonu alebo nedopatrenia. 
 

Lehota na  vynesenia uznesenia volebnej komisie 
Článok 75 

 
 Volebná komisia  vynesie uznesenie v lehote 48 hodín od prijatia  námietky a doručí ho 
podávateľovi námietky. 
 Ak volebná komisia schváli námietku, zruší uznesenie alebo úkon.  
 

Námietka druhostupňovej  volebnej komisii 
Článok 76 

 
 Proti rozhodnutia  volebnej komisie ohľadom  námietky, môže sa   podať námietka 
druhostupňovej  volebnej komisii v lehote 24 hodín od prijatia rozhodnutia  prostredníctvom 
volebnej komisie.  
 Volebná komisia je povinná druhostupňovej volebnej komisii doručiť hneď a najneskoršie 
v lehote 12 hodín od prijatia námietky  všetky potrebné údaje a spisy pre rozhodovanie.  
 Druhostupňová volebná komisia je povinná vyniesť uznesenie ohľadom námietky v lehote 48 
hodín odo dňa prijatia  námietky so spismi.  
 

Uznesenie druhostupňovej volebnej komisie 
Článok 77 

 
 Ak druhostupňová volebná komisia schváli námietku, zruší uznesenie alebo úkon v postupe  
navrhovania  kandidátov, resp.  v postupe  volieb členov  rady miestneho spoločenstva.  
 Keď zistí, že popreté uznesenie treba zrušiť, ak to povaha vecí umožňuje a ak zistený  
skutkový stav poskytuje  spoľahlivý základ  za to,  druhostupňová volebná komisia môže svojím 
uznesením  meritórne  riešiť volebný spor.  Uznesenie druhostupňovej volebnej komisie vo všetkom 
nahrádza zrušený akt.  
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 Ak  je po námietke  zrušený úkon v postupe volieb, volebná komisia je povinná 
zodpovedajúci volebný úkon, resp.  voľby zopakovať v lehote sedem dní odo dňa zistenia 
nesprávností vo volebnom postupe z strany druhostupňovej volebnej komisie. 
 Zopakované voľby sa konajú podľa volebnej listiny kandidátov, ktorá je určená pre voľby, 
ktoré sa zrušili, vyjmúc  keď sú voľby  zrušené v dôsledku  nesprávností  v  ustálení volebnej listiny 
kandidátov.  
 V prípade zopakovania volieb konečný výsledok volieb sa ustaľuje  po ukončení opätovného  
hlasovania.  

 
 

XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Lehoty na výkon volebných úkonov 
Článok 78 

 
 Volebná komisia vynáša lehotník na výkon volebných úkonov v postupe volieb členov rád  
miestnych spoločenstiev na území obce Báčsky Petrovec, paralelne s určením tlačív z článku 37 
týchto pokynov.  
 

Nadobudnutie platnosti 
Článok 79 

 
 Tieto pokyny nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Obce Báčsky 
Petrovec.  
 
 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
Volebná komisia pre uskutočnenie volieb členov rád  

miestnych  spoločenstiev obce Báčsky Petrovec 
 
 

Číslo: 00-1/46-2021 
Dátum:  05.07.2021 
Báčsky Petrovec        
          P R E D S E D A 
        Predrag  Bojanić, dipl. práv., v.r. 
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107. 

 Podľa článku  26 bod 4 Uznesenia o miestnych spoločenstvách na území obce Báčsky 
Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 7/2019) Komisie pre uskutočnenie volieb členov 
rád  miestnych spoločenstiev obce Báčsky Petrovec na zasadnutí,  ktoré sa konalo 05.07.2021, 
vyniesla 
 
 

P  O  K  Y  N  Y   
NA USKUTOČNENIE VOLIEB ČLENOV  RADY MIESTNEHO SPOLOČENSTVA 

MAGLIĆ, VYPÍSANÝCH NA 01.08.2021 
 
 

VII. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

Vypísanie volieb 
Článok 1 

 
 Uznesením predsedu Zhromaždenia  obce Báčsky Petrovec o vypísaní volieb členov Rady 
Miestneho spoločenstva Maglić  (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, číslo  16/2021) sú vypísané  
voľby členov  Rady  Miestneho  spoločenstva Maglić na 01.08.2021 (v ďalšom texte:  voľby). 
 

Počet členov rád miestnych spoločenstiev 
Článok 2 

 
 Počet členov Rady  Miestneho  spoločenstva Maglić, ktorý sa volí, určený je štatútom 
miestneho spoločenstva.  
  Počet členov Rady  Miestneho  spoločenstva Maglić, ktorý sa volí, je 9. 
 

VIII. ORGÁNY PRE USKUTOČNENIE  VOLIEB 
 

Orgány pre uskutočnenie volieb 
Článok 3 

 
 Orgány pre uskutočnenie volieb sú  Komisie pre uskutočnenie volieb členov rád  miestnych 
spoločenstiev obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: volebná komisia), volebný výbor 
a druhostupňová volebná komisia. 
 

Volebná komisia 
Článok 4 

 
 Volebná komisia koná práce, ktoré sú určené Uznesením o miestnych spoločenstiev na území  
obce Báčsky Petrovec a týmito pokynmi. 
 

Volebný výbor 
Článok 5 

 
 Volebný výbor  utvára volebná  komisia v súlade s Uznesením o miestnych spoločenstiev na 
území  obce Báčsky Petrovec a týmito pokynmi. 
 Volebný výbor koná práce,  ktoré sú  určené Uznesením o miestnych spoločenstiev na území  
obce Báčsky Petrovec a týmito pokynmi. 
 Členovia  volebného výboru a ich zástupcovia môžu byť osoby, ktoré majú volebné právo 
a bydlisko na území MS Báčsky Petrovec.  
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 Za členov volebného výboru a  ich  zástupcov nemôžu  byť vymenovaní kandidáti na členov 
rady miestneho spoločenstva, ani členovia volebnej komisie alebo druhostupňovej  volebnej komisie.  
 Členom volebného výboru a ich zástupcom  zaniká členstvo  vo volebnom výbore keď sa 
prijmú kandidatúry na člena  rady miestneho spoločenstva ako i vymenovaním za člena volebnej 
komisie alebo druhostupňovej volebnej komisie.  
 Členom  volebného výboru a ich zástupcom zaniká členstvo ukončením postupu volieb.  
 

Zloženie  volebného výboru 
Článok 6 

 
 Volebný výbor tvoria:  predseda, dvaja členovia a ich zástupcovia.  
 Zástupcovia členov volebného výboru majú rovnaké práva a zodpovednosti ako i členovia, 
ktorých zastupujú.  
 Právo hlasovať vo volebnom výbore má iba člen a v jeho neprítomnosti, zástupca.  
 Rozhodnutie o utvorení volebného výboru a vymenovaní  predsedu a členov  volebného 
výboru volebná komisia vynáša najneskoršie  10 dní pred dňom uskutočnenia volieb.  
 

Navrhovanie členov  volebného  výboru 
Článok 7 

 
 Predseda volebného výboru, zástupca predsedu, členovia a zástupcovia členov volebného 
výboru sa  vymenúvajú na návrh výborníckych skupín v zhromaždení obce.  
 Výbornícke skupiny, ktoré nepatria ku väčšine  zhromaždenia obce, navrhujú jedného člena 
a jeho zástupcu.  
 

Obsah  návrhu na vymenovanie členov  volebného výboru 
Článok 8 

 
 Návrh na vymenovanie členov  volebného výboru musí pre  každú navrhnutú osobu 
obsahovať: meno a priezvisko,  meno jedného  z rodičov,  rodné číslo,  názov miestneho 
spoločenstva, adresu a číslo  a telefónne číslo pre kontakt.  
 

Lehota na  doručenie návrhov na členov  volebného výboru 
Článok 9 

 
 Návrhy  na vymenovanie členov  volebného výboru výbornícke skupiny doručujú  volebnej 
komisii najneskoršie 15 dní pred uskutočnením volieb.  
 Návrh na vymenovanie členov volebného výboru podáva  predseda  výborníckej skupiny 
alebo osoba, ktorú on  splnomocní.  
 Ak niektorá  výbornícka skupina načas  nedoručí volebnej komisii návrh na vymenovanie 
člena volebného výboru, člena volebného výboru vymenuje volebná komisia.   
 

Previerka volebného práva členov volebného  výboru 
Článok 10 

 
 Do volebného výboru môže byť  vymenované iba osoby, ktoré majú volebné právo na území  
Miestneho spoločenstva Maglić.  
 Pred  podaním návrhu na vymenovanie členov a zástupcov členov volebného výboru, 
predseda výborníckej skupiny je povinný od obecnej správy  zadovážiť dôkaz o volebnom práve pre 
každú navrhnutú osobu tak, že obecná správa na písaný súhrnný návrh výborníckej skupiny  na 
vymenovanie členov a zástupcov členov volebného výboru dá  pečiatku, ktorou sa potvrdzuje, že 
navrhnuté osoby majú volebné právo na území Miestneho spoločenstva Maglić.  
 Ak niektorá z navrhnutých osôb nemá volebné právo, obecná správa o tom  informuje  
predsedu  výborníckej skupiny.  
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Edukácia členov  volebného výboru 
Článok 11 

 
 Pri určovaní návrhu kandidáta na predsedu  volebného  výbornícka skupina má dať prednosť 
osobe,  ktorá má  skúsenosť  pokiaľ ide o voľby.  
 Predseda volebnej komisie a náčelník obecnej správy sú povinní organizovať   edukáciu 
členov volebného výboru pre uskutočnenie hlasovania na volebnom mieste a uplatnenie týchto 
pokynov v časti,  ktorá sa vzťahuje na prácu volebného výboru.  
 Edukácia členov  volebného výboru sa realizuje najneskoršie päť dni  pred  uskutočnením 
volieb.  

Nahradenie  osôb vo volebnom výbore 
Článok 12 

 
 Nahradenie osôb vymenovaných  do volebného výboru koná volebná komisia na žiadosť  
predsedu  výborníckej skupiny.  
 Člena alebo zástupcu člena volebného výboru možno nahradiť najneskoršie 5 dní pred dňom 
uskutočnenia volieb. 
 Výnimočne z odsekov  1 a 2 tohto článku volebná komisia môže vykonať  nahradenie osoby, 
ktorá nemôžu byť v zložení volebného výboru v dôsledku predpísaných obmedzení  najneskoršie  
v deň volieb do 8.00 hodiny.  
 

Obmedzenia vo vymenovaní členov  volebného výboru 
Článok 13 

 
 Tá istá osoba nemôže byť člen dvoch volebných výborov.  
 

Druhostupňová volebná komisia 
Článok 14 

 
 Druhostupňová  volebná komisia rozhoduje  o námietkach proti rozhodnutiu volebnej 
komisie v súlade s Uznesením o miestnych  spoločenstvách na území obce Báčsky Petrovec. 
 

 
IX. PODANIE PRIHLÁŠOK KANDIDÁTOV 

 

Lehota na  podanie  prihlášky kandidáta 

Článok 15 

 

 Kandidát podáva prihlášku volebnej komisii najneskoršie 15 dní pred  uskutočnením volieb. 

 

Prihláška kandidáta 
Článok 16 

 
 Kandidát na člena rady miestneho spoločenstva podáva prihláška na osobitnom tlačive, ktoré 

predpisuje volebná komisia.  

 Meno a priezvisko  kandidátov sa uvádza podľa srbského pravopisu a cyrilikou a/alebo v 

slovenskom jazyku a jeho písme.  

Obsah prihlášky kandidáta 
Článok 17 

 
 Tlačivo prihlášky kandidáta obsahuje  nasledujúce údaje: meno a priezvisko kandidáta, rodné 
číslo, povolanie, bydlisko, adresu a podpis kandidáta. 
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 K prihláške kandidát prikladá aj zoznam voličov, ktorí svojím podpisom  podporili 
kandidatúru,  s nasledujúcimi údajmi:  meno a priezvisko voliča, rodné číslo, bydlisko, adresa 
a podpis najmenej 20 voličov, že podporujú  návrh kandidáta na člena rady miestneho spoločenstva.  
 Zoznam  voličov, ktorí podporili prihlášku kandidáta,  musí byť čitateľne vyplnený tlačenými 
písmenami a vlastnoručne podpísaný zo strany voličov.  
 Podpisy voličov, ktorí podporili  prihlášku kandidáta, sa neoverujú.  
 

Miesto na prevzatie  tlačív i na  podanie prihlášky kandidáta 
Článok 18 

 
 Prevzatie tlačív na podanie  kandidatúry a prihláška  kandidáta  sa koná u tajomníka volebnej 
komisie v budove obce, Ulica Kollárova číslo 6, kancelária číslo 1 na prvom poschodí, každý pracovný 
deň od 08:00 do 14:00 hodiny.  
 Tajomník volebnej komisie vedie evidenciu o prevzatých tlačivách a podaných prihláškach.  

 
Nedostatky v prihláške kandidáta 

Článok 19 
 

 Keď volebná komisia zistí, že prihláška návrhu kandidáta  nie je podaná načas, vynesie 
uznesenie o zamietnutí prihlášky. 
 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 
kandidátovi prikazuje, aby najneskoršie v lehote 48 hodín od  chvíle doručenia záveru odstránil tie 
nedostatky.  
 V závere z odseku 2 sa kandidátovi poukazuje na spôsob  odstránenia  nedostatkov.  
 Keď volebná komisia  zistí,  že kandidát  neodstránil nedostatky svojej prihlášky v súlade so 
záverom o ich odstránení, vynesie  v lehote  48 hodín  od uplynutia lehoty na postupovanie  podľa 
záveru uznesenie  o odmietnutí vyhlásenia návrhu kandidáta.  
 

Vyhlásenie  kandidáta 
Článok 20 

 
 Volebná komisia  vyhlasuje kandidáta najneskoršie v lehote 24 hodín od prijatia prihlášky.  
 Uznesenie o vyhlásení návrhu kandidáta  z odseku 1 tohto článku volebná komisia  doručuje 
kandidátovi bezodkladne. 
 Kandidát môže zrušiť prihlášku najneskoršie do dňa ustálenia  volebnej listiny kandidátov na 
členov rady miestneho spoločenstva.  

 
Obstavenie postupu volieb 

Článok 21 
 

 V prípade, že sa za voľby členov prihlási menej kandidátov než je  počet členov rady 
miestneho spoločenstva, ktorý sa  volí,  volebná  komisia vynesie  uznesenie  o obstavení postupu 
volieb v lehote  48 hodín od uplynutia lehoty na  prihlásenie  kandidátov z článku 15 týchto pokynov.   
 Po uplynutí lehoty na  podanie  námietok proti uzneseniu o obstavení postupu z odseku 1 
tohto článku, volebná komisia  o tom  informuje predsedu zhromaždenia obce. 
 

X. SÚHRNNÁ VOLEBNÁ LISTINA 
 

Obsah súhrnnej volebnej  listiny kandidátov 
Článok 22 

 
 Súhrnná volebná listina  kandidátov na členov rady miestneho spoločenstva obsahuje mená 
a priezviská všetkých kandidátov s údajmi o roku narodenia, povolaní a adrese bydliska.  
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 Poradie kandidátov na súhrnnej volebnej listine sa určuje podľa poradia ich vyhlásenia.  
 Volebná komisia ustaľuje súhrnnú volebnú listinu kandidátov na členov rady miestneho 
spoločenstva a uverejňuje ju v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec najneskoršie 10 dní pred 
dňom  uskutočnenia volieb. 
 Volebná komisia je povinná  súhrnnú volebnú listinu kandidátov na členov rady miestneho 
spoločenstva uverejniť aj na oznamovacej tabuli miestneho spoločenstva a na oficiálnej internetovej  
prezentácii obce v srbskom  jazyku a cyrilským písmom a v slovenskom jazyku a v jeho písme.  

 
 

XI. VOLEBNÉ  MIESTA 
 

Príslušnosť pre určenie volebných miest 
Článok 23 

 
 Volebná komisia určuje a ohlasuje v Úradnom vestníku Obce  Báčsky Petrovec, na oficiálnej 
internetovej  prezentácii a na oznamovacej  tabuli miestneho spoločenstva volebné miesto, na  
ktorom sa bude  hlasovať na voľbách, na základe  návrhu obecnej správy.   
 

Spôsob určenia volebných miest 
Článok 24 

 
 Volebné miesta sa určujú vzhľadom na počet voličov a územnú vzdialenosť tak, aby  
hlasovania bez ťažkostí trvalo od 7.00 do 20.00 hodiny.  
 Volebné miesto sa určuje pre hlasovanie najviac 2.500 voličov a najmenej 100 voličov.   
 Výnimočne sa môže určiť volebné miesto aj pre menej ako 100 voličov, ak by voličom 
v dôsledku  územnej  vzdialenosti alebo  nevýhodnej zemepisnej polohy hlasovanie na inom 
volebnom mieste bolo  príliš sťažené. 
 Volebné miesto môže  zahrnúť časť osady, jednu 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 (ulica, osada, vidiek, 
osídlenie a pod.). 
 

Obmedzenia v určení volebných miest 
Článok 25 

 
 Pre volebné  miesta sa spravidla určujú  miestnosti v objektoch vo verejnom vlastníctve a len 
výnimočne aj miestnosti v objektoch  v súkromnom vlastníctve.  
 Návrh obecnej  správy, aby volebné miesto bolo v objekte v súkromnom vlastníctve, musí byť 
odôvodnený.  
 Pre volebné miesto nemôžu byť  určené  miestnosti  v náboženskom objekte, v objekte vo 
vlastníctve politickej strany alebo v objekte, ktorý používa politická strana  a ani v objekte vo 
vlastníctve alebo ktorý používa kandidát  na člena rady miestneho  spoločenstva alebo člen jeho 
rodiny.  
 Pri určovaní volebných miest prihliada sa na to, aby ono podľa možnosti bolo na prízemí 
objektu a sprístupnené osobám s invaliditou.  
 

Úprava volebných miest 
Článok 26 

 
 Obecná  správa je  povinná včas  zabezpečiť, aby priestor, ktorý je určený ako  volebné 
miesto, bol pripravený a otvorený pre hlasovanie.  
 Miestnosť na hlasovanie musí byť upravená na spôsob,  ktorý umožňuje nehatený priebeh  
hlasovania a zabezpečuje  tajnosť hlasovania.  
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 Na volebnom mieste musí byť viditeľné číslo a názov volebného miesta,  volebná  listina 
kandidátov na členov rady miestneho spoločenstva  a výpis z rozhodnutia o určení volebných miest.  
 Na volebnom mieste je zakázané vytýčiť volebný propagačný materiál.  
 Volebná komisia  zabezpečuje osobám,  ktoré sledujú  prácu  volebnej  komisie 
(pozorovateľom) zodpovedajúce miesto na volebnom mieste, z ktorého môžu sledovať  priebeh 
hlasovania a určenie výsledkov hlasovania.  
 

XII. ZOZNAM  VOLIČOV 
 

Zápis a zmeny údajov  v zozname voličov 
Článok 27 

 
 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 v miestnom spoločenstve.  
 

Určenie a zverejnenie konečného počtu voličov 
Článok 28 

 
 Volebná komisia  vynáša uznesenie o zverejnení celkového počtu voličov v miestnom 
spoločenstve na základe  rozhodnutia o uzavretí  zoznamu voličov, ktorý  jej  doručuje  obecná 
správa.  
 Volebná komisia uznesenie ihneď zverejňuje v Úradnom vestníku obce Báčsky Petrovec, na 
internetovej  prezentácii obce a na oznamovacej tabuli miestneho spoločenstva.  
 
 
       VII.        ODOVZDANIE VOLEBNÉHO MATERIÁLU  VOLEBNÉMU VÝBORU  
                     PRED HLASOVANÍM 
 

Záväzky  obecnej správy v zabezpečovaní  volebného materiálu 
Článok 29 

 
 Obecná  správa  volebnému výboru načas doručuje: 

1) volebnú schránku, 
2) dva paravány na zabezpečenie tajnosti hlasovania,  
3) vrece za  odloženie  volebného materiálu, 
4) písacie potreby, 
5) potreby na pečatenie volebnej schránky a iného volebného materiálu (pečiatka a vosk na 

pečatenie), 
6) obálky pre hlasovacie lístky a kontrolný lístok, 
7) tlačivo evidencie o prítomnosti na volebnom mieste členov a zástupcov volebného 

výboru, 
8) oprávnenia  pozorovateľov pre sledovanie  práce volebného výboru, 
9) iný kancelársky materiál (baterky, ceruzky,  pravítko a iné).  

 Obecná správa je povinná  načas zabezpečiť priestor na bezpečné chránenie volebného 
materiálu  a  starať  sa o to, aby miestnosť, ktorá je určená na volebné miesto, bola upravená na 
spôsob, ktorý je predpísaný uznesením  o miestnych spoločenstvách na území obce a týmito 
pokynmi  a aby bola  otvorená pre hlasovanie.  
 

Záväzky  volebnej komisie v zabezpečovaní  volebného materiálu 
Článok 30 

 
 Volebná komisia volebnému výboru doručuje nasledujúci  volebný materiál:  

1) volebnú listinu  kandidátov na členov rady miestneho spoločenstva, 
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2) rozhodnutie o určení volebného miesta (výpis), 
3) výpis zo zoznamu voličov, 
4) rozhodnutie o utvorení  volebného výboru, 
5) potrebný počet hlasovacích lístkov, ktoré zodpovedajú počtu voličov, ktorí sú zapísaní do 

výpisu zo zoznamu voličov, 
6) kontrolný lístok na previerku  správnosti  volebnej schránky, 
7) tlačivo zápisnice o práci  volebného  na uskutočnení hlasovania a ustálení výsledkov 

hlasovania za voľbu členov rady  miestneho spoločenstva (v ďalšom texte: zápisnica o práci 
volebného výboru), v dvoch vyhotoveniach, 

8) výpis z týchto pokynov, ktorým sa   regulujú  pravidlá o práci  volebného výboru.  
 

Odovzdanie volebného materiálu 
Článok 31 

 
 Volebný materiál z článkov  29 a 30 týchto pravidiel volebná komisia odovzdáva volebnému 
výboru v sídle obce, najneskoršie 31.07.2021 do 24.00 hodiny.  
  O vykonanom  odovzdaní a prevzatí  volebného materiálu sa zhotovuje zápisnica na tlačive, 
ktoré  stanovuje volebná komisia.  
 

XVII. ŠTANDARDY  PRE VOLEBNÝ MATERIÁL 
 

Hlasovací lístok 
Článok 32 

 
 Hlasovanie sa koná prostredníctvom  hlasovacích lístkov.  
 Na hlasovacích  lístkoch sa uvádzajú kandidáti podľa ich poradia   na volebnej  listine 
kandidátov.  
 Pred menom a priezviskom  kandidáta sa kladie  poradové číslo.  
 Hlasovací lístok, na ktorom  je zakrúžkovaný väčší počet kandidátov od počtu členov rady 
miestneho spoločenstva, ktorý sa volí,  je neplatný.  
 Počet hlasovacích lístkov, ktorý sa tlačí, musí byť rovnaký počtu voličov,  ktorí sú zapísaní 
v zozname voličov.  
 Volebná komisia uznesením, ktoré sa  uverejňuje v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec, 
určuje počet hlasovacích lístkov, ktorý sa tlačí ako i počet  rezervných  hlasovacích lístkov, ktorý 
nemôže byť väčší než 0,5% z celkového počtu voličov.  
 Po ustálení volebnej listiny kandidátov, volebná komisia  určuje vzhľad hlasovacieho lístka.  
 Hlasovací lístok  sa overuje  pečiatkou zhromaždenia obce.  
 

Použitie jazyka a písma 
Článok 33 

 
 Text hlasovacieho lístka a iného volebného materiálu pre uskutočnenie volieb sa tlačí 
v srbskom jazyku a cyrilským písmom a v slovenskom jazyku a v jeho písme.  
 

Príprava pre  tlačenie  hlasovacích lístkov 
Článok 34 

 
 Po vynesení uznesenia o vzhľade  hlasovacieho lístka, volebná komisia  zhotovuje vzorku 
hlasovacieho lístka, ktorú  overuje  predseda  volebnej komisie svojím podpisom a pečiatkou 
zhromaždenia obce.  
 Na základe overenej vzorky hlasovacieho lístka, tlačiareň vyhotovuje grafické dosky.  
 Proces tlačenia sa začína   vložením  grafických  dosák do tlačiarenských strojov  za 
prítomnosti oprávnených predstaviteľov volebnej komisie.  



  Strana 30 z 41        9.  júla  2021        ÚRADNÝ   VESTNÍK  OBCE  BÁČSKY   PETROVEC      Číslo  17 

 Po spustení tlačiarenských strojov, prvé vyhotovenia hlasovacích lístkov sa na tvári miesta  
ničia, až kým sa nevytlačí hlasovací lístok, ktorý spĺňa optimálne  grafické štandardy. 
 Keď sa zistí, že je  vytlačené vyhotovenie hlasovacieho lístka rovnaké s overenou vzorkou, 
predseda volebnej komisie svojím podpisom povoľuje  tlačenie hlasovacích lístkov  v stanovenom 
počte vyhotovení.  
 Hneď po ukončení tlačenia, komisia, ktorú tvoria predstavitelia  volebnej komisie a tlačiarne, 
zneškodní  počítačovú prípravu na vypracovanie  grafických  dosák a grafické dosky.  
 Zneškodnení počítačovej prípravy a grafických dosák sa zhotovuje zápisnica a zneškodnené  
grafické  dosky sa  odovzdávajú volebnej komisii.  
 

Dozor nad tlačením a odovzdanie hlasovacích lístkov 
Článok 35 

 
 Na tlačenie  hlasovacích lístkov dozerá volebná komisia. 
 

Volebná schránka 
Článok 36 

 
 Pre hlasovanie na voľbách  členov  rady miestneho spoločenstva sa používajú  volebné 
schránky, ktoré sa používajú aj  pre voľbu výborníkov zhromaždenia obce.  
 
 

XVIII. TLAČIVÁ PRE USKUTOČNENIE  JEDNOTLIVÝCH VOLEBNÝCH ÚKONOV 
 

Tlačivá pre uskutočnenie volieb v miestnom spoločenstve 
Článok 37 

 
 Jednotlivé úkony pre uskutočnenie volieb sa budú konať podľa  nasledujúcich tlačív, ktoré sú 
súčasťou týchto pokynov:  

1) prihláška kandidáta na člena rady miestneho spoločenstva so zoznamom  voličov, ktorí 
svojimi  podpismi  podporili kandidáta na člena rady miestneho spoločenstva, 

2) vyhláška kandidáta, že  prijíma  kandidatúru na člena rady miestneho spoločenstva, 
3) potvrdenie o volebnom práve kandidáta na území miestneho spoločenstva, 
4) potvrdenie o štátnom občianstve kandidáta,  
5) potvrdenie o bydlisku kandidáta na území miestneho spoločenstva, 
6) rozhodnutie o ustálení súhrnnej volebnej listiny kandidátov na členov rady miestneho 

spoločenstva, 
7) hlasovací  lístok na voľbu členov  rady miestneho spoločenstva, 
8) kontrolný lístok na previerku správnosti volebnej schránky, 
9) zápisnica o odovzdaní a prevzatí volebného materiálu pre hlasovanie medzi volebnou 

komisiou a volebným výborom, 
10) zápisnica o práci  volebného výboru na uskutočnení hlasovania a ustálení výsledkov 

hlasovania  na voľbu členov rady miestneho spoločenstva, 
11) zápisnica o  odovzdaní a prevzatí volebného materiálu po hlasovaní medzi volebným 

výborom a volebnou komisiou, 
12) prihláška domácich a zahraničných pozorovateľov na sledovaní práce  orgánov pre  

uskutočnenie volieb členov rady miestneho spoločenstva,  
13) zápisnica o práci volebnej komisie na ustálení výsledkov volieb členov rady miestneho 

spoločenstva,  
14) potvrdenie o voľbe člena rady miestneho spoločenstva. 

Tlačivá na kandidovanie sa volebná komisia je povinná zverejniť v lehote 5 dní odo dňa 
vynesenia uznesenia o vypísaní volieb.  
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XIX. PRAVIDLÁ O PRÁCI VOLEBNÉHO VÝBORU NA USKUTOČNENÍ VOLIEB ČLENOV RADY 
MIESTNEHO SPOLOČENSTVA 
 

Uskutočnenie  hlasovania na volebnom mieste 
Článok 38 

 
 Volebný výbor  priamo uskutočňuje  hlasovanie na volebnom mieste, zabezpečuje správnosť 
a tajnosť hlasovania, ustaľuje  výsledky hlasovania na volebnom mieste a koná iné úkony určené 
zákonom a týmito pravidlami.  
 Volebný výbor rozhoduje väčšinou hlasov z celkového  počtu členov.  
 Práca volebného  výboru je verejná. 
 Kým je  volebné miesto  otvorené a kým trvá hlasovanie, všetci členovia volebného  výboru 
a ich zástupcovia musia byť na volebnom mieste. 
 

Prípravy pre začiatok hlasovania 
Článok 39 

 
 V deň volieb volebný výbor sa stretne o 6.00 hodine na volebnom mieste, aby sa vykonali 
prípravy pre začiatok hlasovania.  
 Členovia volebného výboru priprávajú začiatok hlasovania týmto poradím:  

- zisťujú, či je materiál na hlasovanie správny a úplný,  
- zriaďujú volebné miesto a  
- dohovárajú sa o spôsobe práce a rozdelení  povinností pri uskutočnení hlasovania.  

 
Zisťovanie úplnosti a správnosti  volebného materiálu 

Článok 40 
 

 Prijatý volebný materiál volebný výbor porovnáva so stavom zo zápisnice o odovzdaní 
a prevzatí volebného   materiálu a tak  zisťuje,  či je  prijatý materiál úplný a správny.  
 Ak niečo z volebného materiálu chýba, volebný výbor to konštatuje v zápisnici o práci 
volebného  výboru a o tom  ihneď  oboznamuje  volebnú komisiu.  
 Ak volebnému výboru nie je odovzdaný dostatočný počet  hlasovacích lístkov, volebný výbor 
otvára  volebné miesto s hlasovacími  lístkami, ktoré má a chýbajúci počet sa  doručí  počas 
hlasovania.  
 

Upravenie volebného miesta 
Článok 41 

 
 Volebný výbor upravuje miestnosť na hlasovanie tak, aby od vchodu  ku volebnej schránke, 
schránka a  miesta pre  konanie  volebných úkonov boli postavené  takýmto poradím: 

- miesto, na ktorom sa  zisťuje  identita voliča,  
- miesto, na ktorom sa nachádza  výpis zo zoznamu voličov,  
- miesto, na ktorom sa  odovzdávajú hlasovacie lístky,  
- paravány na hlasovanie, ktoré musia byť tak umiestnené, aby zabezpečili tajnosť hlasovania,  
- volebná schránka.  

 
Previerka vyvesenia  volebného propagačného materiálu 

Článok 42 
 

 Volebný výbor zisťujem či sú na volebnom mieste nie sú vyvesené volebné  propagačné 
materiály kandidáta.  
 Ak je na volebnom mieste a na 50 m od volebného miesta vyvesený volebný propagačný 
materiál kandidáta, volebný výbor ho sám odstraňuje alebo o potrebe jeho odstránenia oboznamuje 
obecnú správu a políciu.  



  Strana 32 z 41        9.  júla  2021        ÚRADNÝ   VESTNÍK  OBCE  BÁČSKY   PETROVEC      Číslo  17 

 
Dohovor o rozdelení práce 

Článok 43 
 

 Členovia  volebného výboru sa dohovárajú o rozdelení práce, pričom je najdôležitejšie, aby 
sa zistilo, ktorí členovia, resp. zástupcovia členov budú zodpovední za  realizáciu  týchto úkonov:  

- zisťovanie identity voličov,  
- narábanie výpisom zo zoznamu  voličov,  
- chránenie a odovzdanie  hlasovacích lístkov, 
- poučenie voličov  o tom, ako sa hlasuje, 
- staranie sa o to, aby  volič vhodil hlasovacie lístky  do volebnej schránky. 

 
Otvorenie  volebných miest 

Článok 44 
 

 Keďže vykoná  prípravy pre  realizáciu hlasovania, volebný výbor zisťuje či  hlasovanie môže  
začať,  a to konštatuje v zápisnici o práci  volebného výboru. 
 Volebné miesto sa v deň volieb otvára o 7.00  hodine, 
 

Previerka správnosti volebnej schránky 
Článok 45 

 
 Previerka správnosti volebnej schránky sa koná za prítomnosti  prvého voliča, ktorý príde na 
volebné miesto a výsledok previerky sa zapisuje  do kontrolného lístka na previerku správnosti 
volebnej  schránky.  
 Previerka  správnosti  volebnej schránky sa nemôže konať za prítomnosti voliča, ktorý nemá 
platný verejný doklad  na zistenie identity alebo ktorý nie je zapísaný vo výpise zo zoznamu voličov.  
 Postup previerky sa koná takýmto poradím:  

- keď na volebné miesto príde  prvý  volič, ktorý  nie je člen  volebného výboru, volebný výbor 
zisťuje jeho identitu  a tiež  či je zapísaný vo výpise zo zoznamu voličov, 

- za prítomnosti tohto voliča volebný výbor koná previerku volebnej schránky, či je správna 
a prázdna,  

- vypĺňa sa  kontrolný lístok, ktorý podpisujú všetci členovia volebného výboru a volič, ktorý 
prvý prišiel na volebné miesto,  

- za prítomnosti  prvého voliča kontrolný lístok sa  vhadzuje do  volebnej schránky, ktorá sa 
potom  zatvára a pečatí trikolórou a voskom na pečatenie, 

- všetky vykonané úkony sa vnášajú do  zápisnice o práci  volebného výboru.  
 

Práca volebného výboru  na volebnom mieste 
Článok 46 

 
 Keď volič príde na volebné miesto, volebný výbor je povinný podniknúť  nasledujúce  úkony:  

- zistiť identitu voliča, 
- preveriť či je volič zapísaný vo výpise zo zoznamu voličov, 
- odovzdať hlasovací lístok a 
- poučiť  voliča o spôsobe hlasovania. 

 
Zistenie identity voliča 

Článok 47 
 

 Volič pristupuje k členovi volebného výboru, povie mu svoje meno  a priezvisko a dosvedčuje 
svoju identitu.  
 Volič nemôže hlasovať ak  nedosvedčil svoju identitu. 
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 Svoju identitu volič dosvedčuje planým osobným  preukazom, resp.  platným cestovným 
pasom, tiež platným vodičským preukazom,  na ktorých sa  nachádza  rodné  číslo.  
 Volebný výbor má umožniť hlasovanie voličovi, ktorý svoju identitu dosvedčil osobným 
preukazom, ktorého platnosť uplynula, pod podmienkou, že priloží  potvrdenie Ministerstva vnútra 
o podanej  žiadosti o vydanie nového osobného preukazu.  
 V prípade, že na volebné miesto príde volič, ktorý  má platný doklad z odseku 3 tohto článku, 
v ktorom je  uvedené iné  priezvisko vzhľadom na priezvisko uvedené vo výpise  zo zoznamu voličov, 
volebný výbor má tomu voličovi umožniť hlasovať bez ohľadu na tú okolnosť pod podmienkou,  že na 
základe  fotografie voliča a rodného čísla v doklade, ktorým dosvedčuje svoju identitu, môže  zistiť, 
že je v otázke osoba, ktorá je zapísaná vo výpise zo zoznamu voličov.  
 

Zistenie, či je volič zapísaný vo výpise zo zoznamu voličov 
 a odovzdanie hlasovacích  lístkov  

Článok 48 
 

 Keď sa zistí jeho identita, volič prichádza k členovi volebného výboru, ktorý je zodpovedný za 
narábanie s výpisom zo zoznamu voličov, ktorý nájde voliča a zakrúžkuje radové číslo pred menom  
voliča a potom sa volič podpisuje na zodpovedajúce  miesto vo výpise zo zoznamu voličov.  
 Keď sa  volič  podpíše, člen  volebného výboru mu odovzdá hlasovací lístok.  
 Volič, ktorý je gramotný a ktorý môže napísať svoje meno a priezvisko, podpisuje sa tak, že 
vlastnoručne napíše svoj podpis na zodpovedajúcom  mieste vo výpise zo zoznamu voličov.  
 Volič, ktorý v dôsledku telesného alebo  zmyslového postihnutia (volič s invaliditou) nemôže 
vlastnoručne napísať  svoje meno a priezvisko vo výpise zo zoznamu voličov,  podpisuje sa tak, že na 
zodpovedajúce miesto vo výpise zo zoznamu voličov dá pečiatku, ktorá obsahuje údaje o jeho  
osobnej identite, resp. pečiatku s gravírovaným podpisom.  
 Volič, ktorý je negramotný, resp. volič s invaliditou, ktorý nemá pečiatku, ktorá obsahuje 
údaje o jeho osobnej identite, resp. pečiatku s gravírovaným podpisom,  nepodpisuje sa vo výpise zo 
zoznamu voličov, lež to namiesto neho vykoná jeho pomocník, ktorého so sebou privedie na  
volebné miesto kvôli vyplneniu hlasovacieho lístka.  
 

Zákaz dopisovať alebo konať iné zmeny vo výpisoch zo zoznamu voličov 
Článok 49 

 
 Volebný  výbor nesmie konať  žiadne dopisovanie alebo iné zmeny vo výpise zo zoznamu 
voličov. 
 Volebný výbor nedovolí, aby hlasovala osoba, ktorá nie je zapísaná vo výpise zo zoznamu 
voličov. 

Hlasovanie voličov 
Článok 50 

 
 Na voľbách členov rady miestneho spoločenstva volič môže  hlasovať iba raz.  
 Hlasuje sa zakrúžkovaním  poradového čísla pred menom a priezviskom kandidáta, a to 
najviac do počtu členov rady miestneho spoločenstva, ktorý sa volí.  
 Ani jedna osoba nemôže dostať viacej  ako jeden hlasovací lístok a nie je dovolené, aby jedna 
osoba hlasovala  namiesto druhej osoby, vyjmúc prípadov z článku 53 týchto pokynov.  
 

Vyplnenie hlasovacích lístkov 
Článok 51 

 
 Volič vypĺňa hlasovací lístok za paravánom pre hlasovanie po tom, čo ho člen volebného 
výboru poučí o tom ako  má hlasovať, ak si to volič žiada.  
 Člen  volebného výboru  najmä upozorní voliča: 
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- že môže  hlasovať zakrúžkovaním  takého  počtu poradových  čísel pred menom 
a priezviskom kandidáta, koľko sa volí členov  rady miestneho spoločenstva (zakrúžkuje sa 
najviacej 9 kandidátov), 

- že hlasovanie tajné a že prebieha  za paravánom  pre hlasovanie, 
- že je hlasovanie slobodné a nikto nemá právo hatiť alebo prinútiť voliča  hlasovať, pozvať ho 

na zodpovednosť preto, že hlasoval alebo nehlasoval alebo  žiadať od voliča, aby sa vyjadril 
prečo a za koho hlasoval. 

 Keď vyplní  hlasovací lístok, volič sám prehne hlasovací lístok tak, aby sa nedalo vidieť ako 
hlasoval a kladie hlasovací lístok do  volebnej schránky a potom opúšťa  volebné miesto.  
 

Zabezpečenie tajnosti hlasovania 
Článok 52 

 
 Volebný výbor je povinný starať sa o zabezpečení tajnosti  hlasovania.  
 Volebný výbor je povinný organizovať hlasovanie tak, aby nikto nemohol vidieť ako volič 
vyplnil  hlasovací lístok.  
 V miestnosti, v ktorej sa hlasuje,  môže byť prítomných  iba toľko voličov koľko je miest, na 
ktorých je zabezpečená tajnosť hlasovania.  
 

Osoba, ktoré nie je schopná vyplniť hlasovací lístok 
Článok 53 

 
 Volebný výbor je povinný  osobe, ktorá sa pohybuje s  pomocou vodiaceho  psa a má 
zodpovedajúci doklad za pohyb s pomocou vodiaceho psa, umožniť slobodný prístup k objektu, 
v ktorom je volebné miesto a k samému volebnému miestu ako objektu vo  verejnom použití, ako je 
to  predpísané Zákonom o pohybe s  pomocou vodiaceho psa.  
 Pod zodpovedajúcim dokladom  za pohyb s  pomocou vodiaceho psa sa  rozumie: 

- dôkaz o získaných vedomostiach, schopnostiach a zručnostiach  za pohyb s pomocou 
vodiaceho psa – za osobu pohybujúcu sa s pomocou  vodiaceho psa, 

- dôkaz o ukončenom cvičení - za vodiaceho psa. 
 Volič, ktorý nemôže  vyplniť hlasovací lístok (slepá, invalidná alebo negramotná osoba) má 
právo na  volebné miesto si priviesť pomocníka, ktorý namiesto nej vyplní  hlasovací lístok podľa 
určenia voliča. 
 V zápisnici o práci volebného výboru sa konštatuje koľko voličov hlasovalo za pomoci 
pomocníkov a pod ktorými radovými číslami  sú tí voliči zapísaní vo výpise zo zoznamu voličov.  
 

Udržiavanie poriadku na volebnom mieste 
Článok 54 

 
 Volebný výbor je povinný udržiavať poriadok na volebnom mieste. 
 Zakázané je zdržiavanie sa na volebnom mieste všetkých osôb, ktoré nemajú práva 
a povinnosti v súvislosti s uskutočnením volieb.  
 Na volebnom mieste je zakázané používanie  mobilných telefónov a iných  prostriedkov 
spojov a komunikácie, tiež fotoaparátov a kamier.  
 Na volebnom mieste je zakázané mimo úradnej  evidencie vo výpisoch zo zoznamu voličov 
robiť zoznamy voličov, ktorí  hlasovali (zapisovaním mena alebo radového čísla z výpisu zo zoznamu 
voličov, ktorí boli alebo neboli hlasovať).  
 Výnimočne je dovolené, aby členovia volebného výboru, ktorí sú poverení narábať  výpismi 
zo zoznamu voličov, zapisovaním čiarok na osobitnom hárku papiera viedli evidenciu o účasti voličov 
a  údaje o účasti voličov oznamovali všetkým  členom  volebného  výboru.  
 Porušenie zákazu z odseku 2 až 4 tohto článku sa považuje za narušenie poriadku na 
volebnom  mieste.  
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Narušenie poriadku a prerušenie hlasovania 
Článok 55 

 
 Ak sa na volebnom mieste naruší poriadok, volebný výbor môže prerušiť hlasovanie, pokým 
sa nenastolí poriadok.  
 Dôvody na prerušenie  hlasovania a trvanie prerušenia  hlasovania sa vnášajú do  zápisnice 
o práci volebného  výboru.  
 Ak prerušenie  hlasovania trvalo dlhšie ako jednu hodinu, hlasovanie sa predlžuje za taký čas, 
koľko  trvalo  prerušenie.  
 

Záväzok  oboznamovať volebnú komisiu 
Článok 56 

 
 Celý čas od otvorenia  po uzavretie  volebného miesta volebný výbor oboznamuje volebnú 
komisiu o priebehu hlasovania na spôsob, ktorý  bude  určený osobitným uznesením volebnej 
komisie. 
 

Prítomnosť  predstaviteľov médií 
Článok 57 

 
 Predstavitelia médií môžu byť  prítomní na volebnom mieste iba za účelom prípravy správy 
o priebehu  hlasovania na volebnom mieste.  
 

Prítomnosť  pozorovateľov  na  volebnom  mieste 
Článok 58 

 
 Volebný výbor je povinný domácim a zahraničným pozorovateľom, ktorým volebná komisia  
povolila sledovanie volieb, umožniť nehatené sledovania  každého volebného úkonu a v zápisniciach 
o svojej práci  konštatujú ich  prítomnosť.  
 Volebný výbor môže vzdialiť  pozorovateľa z volebného miesta ak narúša poriadok na 
volebnom mieste, zasahuje do práce volebného  výboru a najmä ak sa na hocijaký iný spôsob pokúsi 
účinkovať v práci volebného výboru, čo  volebný výbor musí konštatovať v zápisnici o práci 
volebného výboru,  s uvedením dôvodu na vzdialenie a o vzdialení oboznámi  volebnú komisiu.  
 

Uplatnenie epidemických opatrení v ochrane pred COVID-19 
Článok 59 

 
 Všetci členovia volebného výboru a ich zástupcovia majú záväzok  na volebnom mieste nosiť 
ochranné rúška a používať ochranné dezinfekčné prostriedky.  
 Pri vstupe na volebné miesto voliči a iné oprávnené osoby musia mať ochranné rúška a jeden 
z členov  volebného výboru je povinný  konať  dezinfekciu rúk všetkých osôb, ktoré vstupujú  na 
volebné miesto. 
 Ochranné rúška a dezinfekčné prostriedky, ktoré  zabezpečuje obecná správa, sa volebnému 
výboru dávajú pri odovzdávaní volebného materiálu zo strany volebnej komisie.  
 Maximálny počet osôb na volebnom mieste musí byť v súlade  s uznesením vlády Srbska.  
  

Uzavretie volebného miesta 
Článok 60 

 
 Volebné  miesta sa uzavierajú o 20.00 hodine.  
 Voličom, ktorí sa ocitli na volebnom mieste pri uzavretí volebného miesta, sa umožňuje  
hlasovať.  
 Volič,  ktorý sa ocitol na volebnom mieste, považuje sa za voliča, ktorý sa o 20.00 hodine  
našiel na volebnom mieste alebo  bezprostredne  pred ním.  
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 Voličov, korí sa ocitnú na volebnom mieste, volebný výbor oboznamuje, že sa môžu zúčastniť 
hlasovania.  
 Predseda volebného výboru je povinný určiť člena alebo zástupcu člena volebného výboru, 
ktorý zistí počet voličov, ktorí sa ocitli na volebnom mieste, určí poradie, podľa ktorého budú 
hlasovať, zastane si za posledného voliča, aby tak označil koniec radu a dočkal kým všetci voliči, ktorí 
sa ocitli na volebnom mieste,  neukončia hlasovanie.  
 
 

XX. USTÁLENIE  VÝSLEDKOV HLASOVANIE  
 

Postup ustálenia  výsledkov hlasovania 
Článok 61 

 
 Postup ustálenia  výsledkov hlasovania volebný výbor  realizuje na nasledujúci spôsob:  

1) určuje nepoužité volebné lístky, ktoré sa  kladú do osobitnej obálky, ktorá sa zapečatí 
a potom sa ten počet  zapisuje do  rubriky určenej  v zápisnici o práci volebného výboru, 

2) určuje celkový počet  zapísaných voličov, ktorý sa zapisuje do  rubriky určenej  v zápisnici 
o práci volebného výboru, 

3) určuje počet voličov, ktorí sú zakrúžkovaní vo výpise zo zoznamu voličov, a tak sa zisťuje 
počet voličov, ktorí hlasovali, ktorý  sa zapisuje do  rubriky určenej  v zápisnici o práci 
volebného výboru, 

4) otvára  volebnú schránku a zisťuje či sa v nej nachádza kontrolný lístok za  previerku   
správnosti volebnej schránky a výsledok previerky sa konštatuje v zápisnici o práci volebného 
výboru; kontrolný lístok sa kladie do osobitnej obálky, ktorá sa zapečatí, 

5) určuje  počet  hlasovacích lístkov, ktoré sa nachádzali vo volebnej schránke a ten počet  
zapisuje do  rubriky určenej  v zápisnici o práci volebného výboru, 

6) hlasovacie lístky  delí na  platné a neplatné,  
7) sčituje  neplatné  hlasovacie lístky, kladie ich do osobitnej obálky, ktorá sa zapečatí a počet 

neplatných hlasovacích lístkov  zapisuje do  rubriky určenej  v zápisnici o práci volebného 
výboru, 

8) sčituje  platné  hlasovacie lístky  a ten počet  zapisuje do  rubriky určenej  v zápisnici o práci 
volebného výboru, 

9) určuje  počet  hlasov, ktoré získal každý kandidát a zapisuje ho do  zodpovedajúceho poľa 
tabuľky,  v rámci rubriky určenej v zápisnici o práci volebného výboru, 

10) všetky platné hlasovacie lístky  kladie do osobitnej obálky, ktorá sa  zapečatí.  
 

Rozlišovanie platného a neplatného hlasovacieho lístka 
Článok 62 

 
 Neplatný hlasovací lístok je nevyplnený hlasovací lístok, hlasovací lístok, na ktorom je 
zakrúžkovaný väčší počet kandidátov ako je  počet  členov rady miestneho spoločenstva, ktorý sa 
volí, tiež  hlasovací lístok, ktorý je vyplnený tak, že nemožno určiť, za ktorých  kandidátov  volič 
hlasoval.  
 Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je  zakrúžkovaných  najviac  toľko  poradových čísel 
pred  priezviskom  kandidátov  aký je počet členov rady miestneho spoločenstva, ktorý sa volí a tiež 
aj hlasovací lístok, ktorý je vyplnený na spôsob, z ktorého sa s istotou môže usúdiť  za koho  volič 
hlasoval.  
 Platný hlasovací lístok je  aj hlasovací lístok, z ktorého možno zistiť aspoň jedného  
kandidáta, za ktorého volič hlasoval, bez ohľadu na to, že sa  eventuálne  nemôže  zistiť, či volič 
hlasoval ešte za niektorého kandidáta. 
 Ak je lístok  vyplnený na spôsob, z ktorého sa  môže s istotou určiť, za koho volič hlasoval, on 
bude platný aj napriek tomu:  

- že sú na lístku vypísané alebo  nakreslené komentáre, paroly a iné odkazy, 
- že sú  iní kandidáti prečiarknutí.  
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Vyplnenie zápisnice o práci volebného výboru 
Článok 63 

 
 Keď ustáli výsledky hlasovania, volebný výbor čitateľne vypĺňa zápisnicu o práci volebného 
výboru, do ktorej okrem iného zapisuje: dátum a miesto hlasovania, počet a názov volebného 
miesta, mená a priezviská členov volebného výboru, počet prijatých hlasovacích lístkov,  počet 
nepoužitých hlasovacích lístkov, celkový počet  zapísaných voličov,  celkový počet voličov, ktorí 
hlasovali,  počet voličov, ktorí  hlasovali za pomoci inej osoby, počet neplatných hlasovacích lístkov, 
počet platných hlasovacích lístkov, počet hlasov, ktoré dostal každý  kandidát.  
 Do zápisnice o práci volebného  výboru sa vnášajú aj  poznámky a mienky  členov 
a zástupcov členov volebného výboru.  
 Ak zápisnicu o práci volebného výboru nepodpíšu všetci  členovia  volebného výboru, to sa 
konštatuje  v zápisnici o práci  volebného  výboru a pritom sa  eventuálne  uvedú aj dôvody, pre 
ktoré  zápisnica nie je podpísaná.  
 

Počet   vyhotovení zápisnice o práci volebného výboru 
Článok 64 

 
 Zápisnicu o práci volebného výboru sa  vyhotovuje na predpísanom  tlačive, ktoré  sa tlačí 
v dvoch vyhotoveniach.  
 Prvé  vyhotovenie  zápisnice o práci volebného výboru sa  doručuje volebnej komisii.  
 Druhé vyhotovenie zápisnice sa vyvesí na volebnom mieste na verejné nahliadnutie.  
 
 

XXI. DORUČENIE  VOLEBNÉHO MATERIÁLU NA HLASOVANIE 
 

Odovzdanie a prevzatie volebného materiálu po hlasovaní 
Článok 65 

 
 Keď ustáli  výsledky  hlasovania na volebnom mieste, volebný výbor bezodkladne  
a najneskoršie v lehote  piatich  hodín od uzavretia volebného miesta odovzdáva volebný materiál 
volebnej komisii v zapečatených  obálkach.  
 Na obálky sa napíše čo obsahujú a na obálky, v ktorých sú hlasovacie  lístky,  sa napíše počet  
hlasovacích lístkov.  
 

Určenie člena volebného výboru, ktorý  odovzdá volebný materiál 
Článok 66 

 
 Keď ustáli  výsledky  hlasovania na volebnom mieste, volebný výbor  určí osoby, ktoré budú 
zodpovedné za odovzdanie  volebného materiálu volebnej komisii.  
 Ak sa členovia  volebného výboru nedohodnú inak,  predseda volebného  výboru a jeho  
zástupca sú zodpovední za odovzdanie volebného materiálu volebnej komisii. 
 

Odovzdanie  volebného materiálu volebnej komisii 
Článok 67 

 
 Určení členovia  volebného výboru v budove obce volebnej komisii bezodkladne  
odovzdávajú  nasledujúci volebný materiál: 

- prvé vyhotovenie zápisnice o práci volebného výboru, 
- výpis zo zoznamu voličov, 
- zapečatenú obálku, v ktorej je kontrolný lístok na previerku správnosti  volebnej schránky,  
- zapečatenú obálku, v ktorej sú nepoužité hlasovacie lístky, 
- zapečatenú obálku, v ktorej sú neplatné hlasovacie lístky, 
- zapečatenú obálku, v ktorej sú platné hlasovacie lístky. 
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Výpis zo zoznamu voličov a prvé vyhotovenie  zápisnice o práci volebného výboru volebný 
výbor  odovzdáva oddelene  od iného volebného materiálu.  

Ostatný materiál (volebná schránka, paravány za hlasovanie, písacie potreby, zvyšné 
ochranné rúška a dezinfekčné prostriedky a iné) volebný výbor odovzdáva obecnej správe  
najneskoršie 24 hodín  od uzavretia voleného miesta.  

 
Zápisnica o  odovzdaní a prevzatí volebného materiálu po hlasovaní 

Článok 68 
 

 O odovzdaní a prevzatí  volebného materiálu z článku 67 týchto pokynov zhotovuje sa 
zápisnica na predpísaných tlačivách.  
 

Doručenie evidencie o prítomnosti na volebnom mieste  členov  
a zástupcov  členov  volebného  výboru 

Článok 69 
 

 Pri odovzdaní volebného materiálu predseda volebného výboru je povinný obecnej správe 
doručiť evidenciu o prítomnosti na volebnom mieste členov a zástupcov členov  volebného výboru. 
 
 

XXII.  USTÁLENIE  VÝSLEDKOV  VOLIEB 
 

Ustálenie výsledkov volieb  v miestnych spoločenstvách 
Článok 70 

 
 Po prijatí volebného materiálu z volebného miesta, volebná komisia v lehote 48 hodín od  
uzavretia  volebného miesta  zisťuje: 

- celkový počet voličov zapísaných  vo výpise zo zoznamu  voličov, 
- počet voličov, ktorí hlasovali na volebnom mieste, 
- celkový počet  prijatých hlasovacích lístkov, 
- celkový počet  neplatných hlasovacích lístkov, 
- celkový počet  platných hlasovacích lístkov, 
- počet hlasov, ktoré získal každý kandidát. 

 O ustálení výsledkov volieb volebný komisia  vynáša uznesenie s výsledkami volieb.  
 Výsledky volieb sa hneď uverejňujú v Úradnom  vestníku Obce Báčsky Petrovec, na oficiálnej 
internetovej  prezentácii obce a na oznamovacej tabuli miestneho spoločenstva.  
 

Zvolení kandidáti na členov rady miestneho spoločenstva 
Článok 71 

 
 Za členov rady miestneho spoločenstva  sú zvolení kandidáti, ktorí získali  najväčší počet 
hlasov.  

 
 

XXIII. ZOPAKOVANIE  HLASOVANIA 
 

Prípady a lehoty zopakovaného hlasovania za členov  
rady miestneho spoločenstva 

Článok 72 
 

 V prípade, že dvaja alebo viacej  kandidátov získajú rovnaký počet hlasov a podľa poradia 
získaných hlasov by mali byť zvolení ako posledný člen rady  miestneho spoločenstva, zopakuje sa 
hlasovanie iba o tých dvoch kandidátoch. 
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 Keď sa zistí, že je počet hlasovacích lístkov vo volebnej schránke väčší ako počet voličov, ktorí 
hlasovali alebo vo volebnej schránke nebol nájdený  kontrolný lístok, volebný výbor sa rozpúšťa 
a vymenúva sa  nový a na tom volebnom mieste sa zopakuje hlasovanie.  
 Ak sa hlasovanie  zruší na jednom  volebnom mieste, hlasovanie sa zopakuje iba na tom 
volebnom mieste.  
 V prípadoch z odsekov 1 a 2 tohto článku hlasovanie sa zopakuje v lehote 7 dní odo dňa  
konania volieb na spôsob a podľa postupu určených pre konanie volieb.  
 V prípade  zopakovaného  hlasovania konečné výsledky volieb zisťujú sa po ukončení 
zopakovaného hlasovania.  
 

XXIV.  OCHRANA VOLEBNÉHO PRÁVA 
 

Právo na ochranu volebného práva 
Článok 73 

 
 Každý volič a kandidát na člena  rady miestneho spoločenstva má právo na ochranu 
volebného práva.  
 Volič a kandidát na  člena rady miestneho spoločenstva má právo podať námietku volebnej 
komisii v dôsledku  nesprávností  v postupe kandidovania, konania volieb, ustálenia a zverejnenia 
výsledkov volieb.  
 

Lehota na podanie námietky 
Článok 74 

 
 Námietka sa podáva v lehote 24 hodín odo dňa vynesenia  uznesenia, resp.  vykonaného 
úkonu alebo nedopatrenia. 
 

Lehota na  vynesenia uznesenia volebnej komisie 
Článok 75 

 
 Volebná komisia  vynesie uznesenie v lehote 48 hodín od prijatia  námietky a doručí ho 
podávateľovi námietky. 
 Ak volebná komisia schváli námietku, zruší uznesenie alebo úkon.  
 

Námietka druhostupňovej  volebnej komisii 
Článok 76 

 
 Proti rozhodnutia  volebnej komisie ohľadom  námietky, môže sa   podať námietka 
druhostupňovej  volebnej komisii v lehote 24 hodín od prijatia rozhodnutia  prostredníctvom 
volebnej komisie.  
 Volebná komisia je povinná druhostupňovej volebnej komisii doručiť hneď a najneskoršie 
v lehote 12 hodín od prijatia námietky  všetky potrebné údaje a spisy pre rozhodovanie.  
 Druhostupňová volebná komisia je povinná vyniesť uznesenie ohľadom námietky v lehote 48 
hodín odo dňa prijatia  námietky so spismi.  
 

Uznesenie druhostupňovej volebnej komisie 
Článok 77 

 
 Ak druhostupňová volebná komisia schváli námietku, zruší uznesenie alebo úkon v postupe  
navrhovania  kandidátov, resp.  v postupe  volieb členov  rady miestneho spoločenstva.  
 Keď zistí, že popreté uznesenie treba zrušiť, ak to povaha vecí umožňuje a ak zistený  
skutkový stav poskytuje  spoľahlivý základ  za to,  druhostupňová volebná komisia môže svojím 
uznesením  meritórne  riešiť volebný spor.  Uznesenie druhostupňovej volebnej komisie vo všetkom 
nahrádza zrušený akt.  
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 Ak  je po námietke  zrušený úkon v postupe volieb, volebná komisia je povinná 
zodpovedajúci volebný úkon, resp.  voľby zopakovať v lehote sedem dní odo dňa zistenia 
nesprávností vo volebnom postupe z strany druhostupňovej volebnej komisie. 
 Zopakované voľby sa konajú podľa volebnej listiny kandidátov, ktorá je určená pre voľby, 
ktoré sa zrušili, vyjmúc  keď sú voľby  zrušené v dôsledku  nesprávností  v  ustálení volebnej listiny 
kandidátov.  
 V prípade zopakovania volieb konečný výsledok volieb sa ustaľuje  po ukončení opätovného  
hlasovania.  

 
 

XXV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Lehoty na výkon volebných úkonov 
Článok 78 

 
 Volebná komisia vynáša lehotník na výkon volebných úkonov v postupe volieb členov rád  
miestnych spoločenstiev na území obce Báčsky Petrovec, paralelne s určením tlačív z článku 37 
týchto pokynov.  
 

Nadobudnutie platnosti 
Článok 79 

 
 Tieto pokyny nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Obce Báčsky 
Petrovec.  
 
 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
Volebná komisia pre uskutočnenie volieb členov rád  

miestnych  spoločenstiev obce Báčsky Petrovec 
 
 

Číslo: 00-1/47-2021 
Dátum:  05.07.2021 
Báčsky Petrovec        
          P R E D S E D A 
        Predrag  Bojanić, dipl. práv., v.r. 
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