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   6. 
  
 Podľa článku 25 odsek 3  Zákona o lokálnych voľbách (Úradný vestník Republiky 
Srbsko,  č. 14/2022)  Volebná komisia Obce Báčsky Petrovec na svojom zasadnutí, ktoré sa 
konalo 14.  februára 2022,  vyniesla 
 
 

ROKOVACÍ  PORIADOK   
 VOLEBNEJ  KOMISIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 

 
 

I.  ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 1    

 
 Týmto rokovacím poriadkom  upravujú sa otázky organizácie a  práce Volebnej 
komisie Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: komisia). 
 

Článok 2 
 
 Sídlo komisie je v budove Obce Báčsky Petrovec, v Báčskom Petrovci, Ulica Kollárova 
číslo 6.  

Článok 3 
 
 Komisia má pečiatku.  
 
 Pečiatka je okrúhleho tvaru priemeru 40,00 mm,  v strede ktorej  je malý erb 
Republiky Srbsko. 
 
 Obsah pečiatky je: 

- Republika Srbsko, 
- Autonómna pokrajina Vojvodina, 
- Obec Báčsky Petrovec, 
- Volebná komisia Obce Báčsky Petrovec, 
- Báčsky Petrovec. 

 
 Text pečiatky je vypísaný v koncentrických kruhoch vôkol malého erbu  Republiky 
Srbsko. 
 
  Vo vonkajšom kruhu sú slová – Republika Srbsko,  v prvom ďalšom kruhu pod ním sú 
slová – Autonómna pokrajina Vojvodina. V ďalšom vnútornom kruhu  sú slová –  Obec 
Báčsky Petrovec  a v nasledujúcom  – Volebná komisia Obce Báčsky Petrovec. Sídlo – Báčsky 
Petrovec sa vypisuje v ďalšom vnútornom kruhu.  
 
 Text pečiatky sa vypisuje v srbskom jazyku cyrilikou a v slovenskom jazyku  a písme. 
  
 Text pečiatky v srbskom jazyku  cyrilským písmom sa vypisuje v každom kruhu nad  
erbom Republiky Srbsko a text v slovenskom jazyku v pokračovaní každého kruhu, záverečne 
so sídlom. 
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II. ZLOŽENIE  KOMISIE 

 
Článok 4 

 
 Komisiu tvoria členovia v stálom a v rozšírenom zložení, 
 

Článok 5 
 

 Komisia v stálom zložení má predsedu a šiestich členov, ktorých vymenúva 
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec a v rozšírenom zložení aj po jedného splnomocneného 
člena – predstaviteľa podávateľa volebnej listiny, v súlade so zákonom. 
 

Článok 6 
 
 Komisia  má  tajomníka,  ktorého vymenúva Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec, 
ktorý sa zúčastňuje v práci komisie bez práva rozhodovať. 
 

Článok 7 
 
 Predseda a členovia  komisie  a jej tajomník majú zástupcov. 
 
 Predseda a tajomník  komisie a ich zástupcovia musia byť diplomovaní právnici.  
 

Článok 8 
 
 Komisia dňom  vyhlásenia volebnej listiny súčasne  rozhodnutím určuje, ktorý 
podávateľ volebnej listiny kandidátov spĺňa podmienky na určovanie svojich  predstaviteľov 
do rozšíreného zloženia tohto orgánu.  
 
 Rozhodnutie o spĺňaní, resp. nespĺňaní podmienok na určovanie predstaviteľov 
podávateľa volebnej listiny, resp. návrhu kandidátov,  komisia doručuje podávateľovi 
v lehote 24 hodín odo dňa vynesenia rozhodnutia.  
 
 Komisia ustaľuje rozšírené zloženie v lehote 24 hodín od vypršania  doby, v ktorej 
podávateľ volebnej listiny môže určiť svojho splnomocneného  predstaviteľa.  
 

III. PRÍSLUŠNOSŤ KOMISIE 
 

Článok 9 
 
 Komisia na základe príslušností určených Zákonom o lokálnych voľbách, Zákonom o  
voľbe  národných  poslancov a inými predpismi: 
 

1) sa stará  o zákonnosť; 
2) určuje volebné miesta, pričom dbá na rovnomerné rozvrhnutie voličov na 

volebných  miestach a  na  prístupnosť volebného miesta voličom; 
3) určuje volebné výbory a vymenúva ich členov; 
4) dáva pokyny volebným výborom v zmysle uskutočňovania volieb výborníkov; 
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5) predpisuje tlačivá a organizuje  technické prípravy pre uskutočňovanie volieb 
výborníkov; 

6) zisťuje, či sú volebné listiny zhotovené a podané v súlade s predpismi o voľbe 
výborníkov; 

7) vyhlasuje volebné listiny; 
8) ustaľuje formu a vzhľad  hlasovacích lístkov, počet hlasovacích lístkov pre 

volebné miesta a zápisnične ich odovzdáva volebným výborom; 
9) zisťuje a zverejňuje celkové výsledky volieb  výborníkov; 
10) podáva správu zhromaždeniu jednotky lokálnej samosprávy o uskutočnených 

voľbách  výborníkov; 
11) doručuje  ministerstvu  príslušnému pre práce lokálnej samosprávy 

a republikovému  orgánu príslušnému pre štatistické úkony  údaje o uskutočnení 
a výsledkoch volieb výborníkov, priamo po ukončení volieb; 

12) koná aj iné práce určené  predpismi o voľbe výborníkov. 
 

Článok 10 
 
 Ako orgán pre  uskutočnenie volieb národných poslancov v súlade s ustanovením 
článku 32 Zákona o voľbe národných poslancov (Úradný vestník Republiky Srbsko, číslo 
14/2022), komisia:  
  

1) organizuje  technickú prípravu pre voľby národných poslancov, 
2) vymenúva, odvoláva a konštatuje zánik  funkcie  členov a zástupcov členov orgánu 

pre uskutočnenie volieb v súlade so zákonom o voľbe národných poslancov, 
3) určuje volebné miesta, 
4) rozhoduje o žiadostiach o zrušenie  hlasovania na volebnom mieste v dôsledku  

nesprávnostiam počas  uskutočnenia  hlasovania, 
5) pripráva volebný materiál z Republikovej volebnej komisie a odovzdáva ho volebných  

výborom, 
6) preberá volebný materiál od volebných výborov po ukončení hlasovania; 
7) poskytuje  podporu volebným výborom pri uskutočnení hlasovania, 
8) informuje Republikovú volebnú komisiu o priebehu hlasovania, 
9) vynáša súhrnnú správu o výsledkoch hlasovania z volebných miest, ktoré sa 

nachádzajú na jej území, 
10) koná aj iné  práce v súlade so zákonom  a aktmi   Republikovej volebnej komisie. 

 
 Vo svojej práci komisia primerane uplatňuje Zákon o voľbe národných poslancov, 
pokyny a iné akty Republikovej volebnej komisie, ktoré sa vzťahujú na národných poslancov.  
 

 
IV.  PRÁVA A ZÁVÄZKY PREDSED, ZÁSTUPCU PREDSEDU, ČLENOV  

A TAJOMNÍKA KOMISIE 
 

Článok 11 
 

Predseda komisie 
 

 Predseda komisie: 
1. zastupuje komisiu, 
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2. zvoláva zasadnutia komisie a predsedá im; 
3. podpisuje akty komisie, 
4. povoľuje  služobné cesty, 
5. stará sa o to, aby komisia svoje  úlohy vykonávala v súlade s predpismi a načas; 
6. stará sa o uplatnení tohto rokovacieho poriadku a 
7. koná iné práce určené zákonom  a týmto rokovacím poriadkom.  

 
 Predseda komisie môže  oprávniť tajomníka komisie na podpisovanie   aktov komisie, 
ktoré sa vzťahujú na otázky operatívneho charakteru.  
 

Zástupca predsedu komisie 
 

Článok 12 
 

 Zástupca predsedu komisie koná úlohy  predsedu  komisie v prípade jeho 
neprítomnosti alebo jeho znemožnenia vykonávať funkciu.  

 
Členovia komisie 

 
Článok 13 

 
 Členovia komisie  majú právo a záväzok: 

1. pravidelne sa  zúčastňovať zasadnutí komisie, 
2. účinkovať v rozprave o otázkach, ktoré sú na  rokovacom programe komisie 

a hlasovať o každom návrhu, o ktorom sa rozhoduje na zasadnutí, 
3. vykonávať všetky povinnosti a  úlohy určené zo strany komisie. 

 
Tajomník komisie 

 
Článok 14 

 
 Tajomník komisie: 

1. pripráva zasadnutia komisie, 
2. koordinuje prácu členov a zástupcov členov komisie, 
3. pomáha predsedovi  komisie vo vykonávaní prác z jeho príslušnosti, 
4. stará sa o prípravu návrhov aktov, ktoré vynáša komisia a vykonáva  iné práce 

v súlade so zákonom, týmto rokovacím poriadkom a príkazmi predsedu komisie.  
 

 V.  SPÔSOB PRÁCE 
 

Článok 15 
 
 Komisia pracuje v stálom a v rozšírenom zložení. 
 
 Komisia pracuje v rozšírenom zložení odo dňa  určenia toho zloženia po ukončenie  
volieb. 

Článok 16 
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 Komisia je vo svojej práci samostatná a pracuje na základe zákona a predpisov 
vynesených podľa zákona. 
 
 Práca komisie je verejná. 
 

Článok 17 
 
 Komisia pracuje na zasadnutiach.  
 
 Zasadnutia komisie zvoláva predseda komisie na svoju iniciatívu, prihliadajúc 
na lehoty stanovené zákonom  alebo keď to navrhne tretina členov komisie.  
 
 Predseda komisie je  povinný zvolať zasadnutie komisie  čo najskôr, keď si to žiada 
najmenej  jedna tretina členov komisie.  
 
 Zasadnutie  komisie sa zvoláva písomne, elektronicky a možno aj telefonicky alebo  
na iný zodpovedajúci   spôsob, najneskoršie jeden deň pred dňom určeným  na  
uskutočnenie zasadnutia.  
 
 V prípade potreby zasadnutie sa môžu zvolať aj v lehote kratšej než je to určené  
v predošlom odseku.  
 
 Pozvanie obsahuje deň, čas, miesto konania zasadnutia komisie a návrh rokovacieho 
programu. 
 
 Materiál pre body rokovacieho programu a zápisnica z predošlého  zasadnutia 
komisie sa doručujú členom komisie na samom zasadnutí.  
 
 Rokovací program zasadnutia komisie navrhuje  predseda komisie, vyjmúc prípadu, 
keď sa zasadnutie zvoláva na žiadosť najmenej tretiny členov komisie a keď sa  rokovací 
program navrhuje v žiadosti o zvolanie zasadnutia.  
 

Článok 18 
 

 Zástupca predsedu komisie, zástupca tajomníka a zástupca člena sa v práci komisie  
zúčastňujú, keď osoba,  ktorú zastupujú, je znemožnená zúčastniť sa v práci komisie.  
 
 Osoby z predošlého stavu majú rovnaké práva a zodpovednosti ako i osoby, ktoré ich 
zastupujú, keď  ich zastupujú.  

Článok 19 
 
 Komisia pracuje a právoplatne rozhoduje ak je  na zasadnutí prítomná väčšina jej  
členov, resp. jej zástupcov. 
 
 Predseda sa stará o poriadku na zasadnutí komisie a dáva slovo členom a zástupcom 
členov komisie, ktorí sa prihlásili  k účasti v rozprave. 
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 Keď zhodnotí, že je to nevyhnutné, s cieľom  udržať poriadok na zasadnutí, 
predsedajúci môže vydať varovné opatrenie a v prípade  ťažšieho  porušenia poriadku na 
zasadnutí aj opatrenie vzdialenia zo zasadnutia. 
 
 Komisia rozhoduje  väčšinou hlasov členov v stálom, resp. rozšírenom zložení.  
 
 
 

Článok 20 
 
 S cieľom posudzovania jednotlivých otázok zo svojej pôsobnosti, vypracovania  
návrhu aktov, správ a iných dokumentov, ako i vykonávanie jednotlivých volebných úkonov, 
komisia môže formovať pracovnú skupinu z radov svojich členov a z radov  odborných 
pracovníkov.  
 
 Komisia môže podľa potreby dať jednotlivým svojim členom za  úlohu preskúmať 
otázky, ktoré sa javia v uskutočňovaní volebného postupu, v priamej spolupráci s členmi 
volebných orgánov a iných účastníkov v postupe, ako aj nahliadnuť do zodpovedajúcich 
dokumentov a zoznámiť komisiu so zisteným stavom a navrhnúť jej zodpovedajúce riešenia. 
 
 

VI.  VEREJNOSŤ PRÁCE,  ZVEREJNENIE A DORUČENIE  
UZNESENÍ KOMISIE 

 
Článok 21 

 
 Komisia zabezpečuje  verejnosť práce prítomnosťou akreditovaných novinárov na ich 
žiadosť a  vydávaním  oznámení. 
 
 Oznámenie pre verejnosť poskytuje predseda alebo osoba, ktorú predseda písomne  
oprávni. 
 
 Tajomník komisie je oprávnený dať vyhlášku o technických  aspektoch práce komisie 
uskutočnenia volieb.  

Článok 22 
 

 Uznesenia komisie sa  zverejňujú na internetovej stránke Obce Báčsky Petrovec 
bezodkladne  a  najneskoršie v lehote 24 hodín od  ukončenia zasadnutia, na ktorom sa  
vynášajú uznesenia, na spôsob, ktorý  stanovuje  Republiková volebná komisia.  
 Každé uznesenie, ktoré vynesie v súvislosti s uskutočňovaním volieb národných 
poslancov, komisia je povinná bezodkladne doručiť Republikovej  volebnej komisii 
v písomnej forme a elektronicky na spôsob, ktorý predpisuje Republiková volebná komisia.  
 
 Keď vynesie a zverejní uznesenie na požiadanie, komisia je povinná podávateľa 
požiadania telefonicky alebo  elektronicky oboznámiť, že je  uznesenie na jeho  požiadanie  
vynesené a zverejnené  na internetovej stránke Obce Báčsky Petrovec.  
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 Ak sa uznesenie komisie  vynesenie na  požiadanie, podávateľ požiadania môže 
požadovať, aby sa mu písomné vyhotovenie, či uznesenie odovzdalo v sídle komisie alebo  
doručilo poštou.  
 
 Čas, keď je  podávateľ požiadavky oboznámený telefonicky alebo  elektronicky, že je 
vynesené a zverejnené uznesenia na jeho žiadosť, resp. čas,  keď mu bolo písomné 
vyhotovenie, či uznesenie odovzdané v sídle komisie alebo  doručené poštou, nevplýva  na 
počítanie lehôt, v ktorých sa môže podať právny prostriedok proti tomu uzneseniu. 
 
 
 

Článok  23 
 
 Na zasadnutí komisie môžu byť prítomní domáci a zahraniční pozorovatelia, ktorí sú 
prihlásení komisii. 
  

VII.   POSTUPOVANIE, KEĎ  IDE O  NÁMIETKY 
 

Článok 24 
 
 O námietkach, ktoré sú usmernené komisii, predseda a  tajomník pripravia pre 
potreby komisie najneskoršie v lehote 24 hodín odbornú mienku o spôsobe riešiť námietku. 
 
 Odborná mienka z predošlého odseku zahŕňa obsah námietky, skutkový stav, výklad 
zákonných ustanovení, na základe ktorých s námietka rieši a návrh  ako ju riešiť.  
 
 Rozhodnutie o námietke komisia vynáša v lehote 48 hodín odo dňa prijatia námietky.  
 

Článok 25 
 
 Keď je proti rozhodnutiu komisie, ktorým sa námietka  odmieta alebo zamieta, ako 
i rozhodnutiu, ktorým  sa námietka prijíma, podaná sťažnosť, komisia doručuje sťažnosť, 
spolu s popretým rozhodnutím a všetkými potrebnými spismi, príslušnému správnemu súdu 
v lehote  12 hodín od chvíle pozvania súdu.  
 

Článok 26 
 
 V postupe ohľadom námietok, pri otázkach, ktoré nie sú výlučne regulované 
zákonom, komisia uplatňuje ustanovenia Zákona o všeobecnom správnom konaní.  
 
 

VIII.   ZABEZPEČOVANIE PODMIENOK PRE  PRÁCU KOMISIE 
 

Článok 27 
 
 Prostriedky pre prácu komisie zabezpečujú sa z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec. 
 

Článok 28 
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Predseda, tajomník, členovia a ich zástupcovia majú právo na úhradu  za prácu 
v komisii. 

 
Za vyplatenie prostriedkov určených pre prácu komisie príkazcovia sú predseda a 

tajomník komisie. 
Článok 29 

 
 Obecná správa zabezpečuje a  poskytuje nevyhnutnú odbornú a technickú  pomoc pri 
vykonávaní  úloh  komisie, v súlade so zákonom a uznesením o organizácii a práci tých 
služieb. 
 
 
 

IX.  DOKUMENTÁCIA O PRÁCI KOMISIE 
 

Článok 30 
 
 Na zasadnutí komisie sa vedie zápisnica o práci komisie. 
 
 Zápisnica obsahuje hlavné  údaje o  práci na zasadnutí, najmä o návrhoch, o ktorých 
sa rokovalo, s  menami účastníkov v rozprave  a  o záveroch, ktoré sa na zasadnutí schválili. 
 
 O spísaní zápisnice a jej úschove stará sa tajomník komisie. 
 

 Zápisnicu podpisujú predseda a tajomník komisie. 
 

Pred schválením zápisnice z komisie, zápisnica sa môže používať po povolení 
predsedu komisie.  

Článok 31 
 
 Komisia  zabezpečuje úschovu volebných aktov a správ o výsledkoch volieb 
s volebným materiálom a nakladanie tým materiálom, v súlade so zákonom. 
 
 

X. OCHRANA  OSOBNÝCH  ÚDAJOV  
 

Článok 32 
 

 Členovia a zástupcovia členov komisie a angažovaní  vo vykonávaní úkonov pre 
potreby komisie sú povinní vo svojej  práci postupovať v súlade s predpismi, ktorými   sa 
upravuje ochrana  osobných údajov.  
 Komisia môže osobitným uznesením predpísať osobitné organizačné a technické 
opatrenia na ochranu osobných údajov, v súlade so zákonom.  
 
 

XI.  FINANČNÉ HOSPODÁRENIE 
 

Článok 33 
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 Prostriedky pre  prácu  orgánu pre uskutočnenie volieb pre výborníkov Zhromaždenia 
obce Báčsky Petrovec, volebný materiál a iné náklady  uskutočnenia volieb sa  zabezpečujú 
v rozpočte Obce Báčsky Petrovec.  
 
 Prostriedky pre prácu  komisie a volebných výborov pre uskutočnenie volieb 
národných poslancov, volebný materiál a iné náklady uskutočnenia volieb sa zabezpečujú 
v rozpočte  Republiky Srbsko.  
 
 Príkazca výplaty prostriedkov z odsekov 1 a 2  tohto článku je predseda komisie.  
 
 
 
 
 

XII.  ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA 
 

Článok 34 
 
 Otázky, ktoré sa vzťahujú na prácu komisie a ktoré nie sú  upravené týmto rokovacím 
poriadkom, môžu sa regulovať uznesením alebo záverom komisie, v súlade s ustanoveniami 
tohto rokovacieho poriadku. 

Článok 35 
 
 Dňom nadobudnutia platnosti tohto rokovacieho poriadku stráca platnosť Rokovací  
poriadok Obecnej volebnej  komisie Obce Báčsky Petrovec  (Úradný vestník Obce báčsky 
Petrovec, čísla  2/2012, 3/2016, 1/2020 a 13/2020).  
  

Článok 36 
 
 Tento rokovací poriadok nadobúda platnosť nasledujúcim dňom po uverejnení 
v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  

 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
ZHROMAŽDENIE OBCE 

VOLEBNÁ KOMISIA 
 
Číslo: 013-02/2022 
Dňa: 14. februára 2022                                           
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