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175. 
 
 Podľa článku 32 bod 1 Štatútu Obce Báčsky  Petrovec (Úradný vestník  Obce Báčsky 
Petrovec, č. 3/2019) a článku 204 odsek 5 Rokovacieho poriadku Zhromaždenia obce Báčsky 
Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  5/2019), Zhromaždenie obce Báčsky 
Petrovec na svojom XVII. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 17.12.2021, vynieslo 
 

U Z N  E  S E  N  I E 
O NOVELIZÁCII ROKOVACIEHO PORIADKU 
ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 

Článok 1 
 

 Týmto uznesením  koná sa novelizácia Rokovacieho poriadku Zhromaždenia obce 
Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2019) (v ďalšom texte:  rokovací  
poriadok).  

Článok 2 
 

 -  V článku 56 rokovacieho poriadku odsek 2 sa mení a znie: 
 „Výbornícku  skupinu počítajúcu najmenej  3 (troch)  výborníkov tvoria  výborníci 
jednej politickej strany, koalície politických strán, skupiny občanov, výborníci, ktorí patria 
k politickej strane alebo  ku koalícii politických strán, ktoré sa na voľbách zúčastnili ako 
strany alebo koalície  národnostných  menšín a spoločne môžu tvoriť aj  výborníci rôznych 
politických strán, koalícií a iných politických organizácií alebo  skupín občanov 
a samostatní výborníci.“ 
 

- Odseky 3 a 4 článku 56 rokovacieho poriadku sa vypúšťajú.  
 

Článok 3 
 

 V ostatných častiach rokovací poriadok zostáva nezmenený.  
 

Článok 4 
 

 Toto uznesenie nadobúda platnosť ôsmym dňom po uverejnení v Úradnom vestníku 
Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
ZHROMAŽDENIE OBCE 

 
 

Číslo:  011-90/2021-02 
Dňa: 17.12.2021              P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 
         Dr. Ján Jovankovič, v.r. 
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 176. 
 
 Podľa článku 29 odsek 1 bod 1 Zákona o  znížení rizika  katastrof a riadení 
mimoriadnych situácií  (Úradný vestník RS, č. 87/18) a článku 32 odsek 1 bod 40 Štatútu 
Obce báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 3/2019), Zhromaždenie 
obce Báčsky Petrovec na svojom XVII. zasadnutí, ktoré sa konalo  17.12.2021, v y n i e s l o 
 

U Z N  E  S E  N  I E  
O ORGANIZÁCII A FUNGOVANÍ CIVILNEJ OCHRANY  

NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 

 Týmto uznesením sa definuje organizácia a fungovanie civilnej ochrany na území 
obce Báčsky Petrovec, najmä v časti, ktorá sa vzťahuje na zásady, ktoré treba dodržiavať 
v systéme zníženia rizika katastrof, subjekty a sily systému zníženia rizika katastrof a  
riadenia  mimoriadnych situácií,  povinnosti  obecných orgánov v ochrane a záchrane, 
záväzky vypracovania hodnotenia rizika katastrof, plán ochrany a záchrany, plán zníženia 
rizika katastrof,  externý plán ochrany pred veľkými nehodami, utvorenie štábu pre  
mimoriadne situácie, určenie  poverencov a zástupcov poverencov civilnej ochrany 
v osadách, formovanie  jednotiek civilnej ochrany všeobecného účelu a špecializovaných 
jednotiek civilnej ochrany  pre varovanie,  určenie subjektov osobitného  významu pre 
ochranu a záchranu,  financovanie a iné otázky.   
 

ZÁSADY 
 

Článok 1 
 

 Týmto uznesením sa zabezpečuje  dôsledné uplatnenie zásad ochrany a záchrany 
určené zákonom,  najmä: zásada priority, zásada primárnej úlohy lokálnych jednotiek, 
zásaay  rovnoprávnosti a ochrany ľudských práv, zásada účastníctva a solidarity, zásada  
informovania verejnosti.  
 

Zásada priority 
 

 Zníženie rizika katastrof a ochrana a záchrana ľudí a hmotných a kultúrnych statkov 
na území obce Báčsky Petrovec predstavuje najdôležitejšiu prioritu vzhľadom  na ostatné 
formy  spoločenského a verejného života. V tom zmysle každý občan má právo na  ochranu 
bez ohľadu na pohlavie, národnostnú alebo hocijakú inú príslušnosť.   
 

Zásada primárnej úlohy lokálnych jednotiek 
 

 Orgány Obce Báčsky Petrovec a všetky subjekty a sily  zníženia  rizika katastrof na 
území obce Báčsky Petrovec majú primárnu úlohu v riadení mimoriadnych situácií a sú  
zodpovedné za včasnú a účinnú prvú organizovanú odpoveď v prípade  hlásenia   alebo 
vzniku nejakého nebezpečenstva, ktoré ohrozuje  životy a zdravie ľudí a hmotné statky na 
území obce Báčsky Petrovec. 
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Zásada  rovnoprávnosti a ochrany ľudských práv 
 

 Orgány  Obce Báčsky Petrovec,  štáb pre mimoriadne situácie a subjekty 
všeobecného významu pre ochranu  a záchranu sa starajú o zabezpečenie  princípu rodovej 
rovnosti, čiže  prihliadajú na to, aby ani jeden  príkaz, uznesenie, úkon alebo opatrenie 
neboli na úkor ženského pohlavia a tiež sa  zabezpečuje  princíp, aby aj ženy  rovnoprávne  
brali účasť v aktivitách preventívnej ochrany a operatívnych aktivitách ochrany a záchrany 
ľudí a hmotných statkov v mimoriadnych situáciách.  Taktiež sú povinní starať sa o ochranu  
ľudských práv a najmä o ochranu  chudobných, starých, chorých, detí a tehotných žien a 
iných zraniteľných skupín na území obce Báčsky Petrovec.  
 

Zásada účastníctva a solidarity 
 

 Všetci občania na území  obce  Báčsky Petrovec, ktorí budú ohrození  nejakou 
katastrofou,  majú záväzok vzájomnej solidarity a vzájomnej pomoci a právo na pomoc nie 
iba v záchrane životov a zdravia, lež i v zabezpečení základných  životných podmienok a majú  
prioritu v službách, ktoré  poskytujú humanitárne organizácie, ktoré pôsobia na území obce 
Báčsky Petrovec.  

Zásada  informovania verejnosti 
 

 Predseda Obce Báčsky Petrovec a štáb pre  mimoriadne situácie majú  záväzok 
včasne a pravdivo informovať verejnosť o upozorneniach,  týkajúcich sa nejakého 
nebezpečenstva a postupoch, ktoré treba podniknúť, resp. o následkoch  nebezpečenstva,  
ktoré postihlo  územie obce Báčsky Petrovec.  Informovanie  relaizovať prostredníctvom 
riadnych a mimoriadnych oznámení a na  tlačových konferenciách.  
 

SUBJEKTY A SILY SYSTÉMU ZNÍŽENIA RIZIKA KATASTROF  
A RIADENIA  MIMORIADNYCH SITUÁCIÍ 

 
Článok 2 

 
 Subjekty systému zníženia rizika katastrof a riadenia  mimoriadnych situácií v obci 
Báčsky Petrovec sú:  
 

1. Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec, 
2. predseda Obce Báčsky Petrovec, 
3. obecná rada, 
4. obecná správa a jej orgány, 
5. subjekty osobitného  významu  pre ochranu a záchranu,  
6. vzdelávacie ustanovizne a iné verejné ustanovizne.  

 
 Sily systému zníženia rizika katastrof a riadenia  mimoriadnych situácií  na  území 
 obce  Báčsky Petrovec sú: 
 

1. štáb pre mimoriadne situácie, 
2. poverenci  a zástupcovia poverencov civilnej ochrany, 
3. jednotky civilnej  ochrany  všeobecného účelu, 
4. jednotky pre varovanie 
5. dobrovoľný hasičský spolok, 
6. posádka červeného kríža,  
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7. rádioamatéri, 
8. občania a združenia občanov. 

 
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec 

 
Článok 3 

 
 V uskutočnení svojej úlohy a systému zníženia rizika katastrof a riadenia  
mimoriadnych situácií na území obce Báčsky Petrovec a v súlade s ustanoveniami zákona, 
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec koná nasledujúce úkony: 
 

- vynáša  uznesenie o organizácii a fungovaní civilnej ochrany na územím jednotky 
lokálnej samosprávy na návrh  príslušného štábu a zabezpečuje jeho  realizáciu; 

- utvára štáb pre  mimoriadne situácie; 
- posudzuje správu predsedu obce Báčsky Petrovec o dôležitých otázkach z oblasti 

zníženia  rizika katastrof, riadenia mimoriadnych situácií a odstránenia následkov  
mimoriadnych situácií; 

- vynáša plán a program  rozvoja systému  ochrany a záchrany na území jednotky 
lokálnej samosprávy; 

- plánuje a určuje zdroje financovania pre rozvoj, výstavbu a vykonávanie úloh ochrany 
a záchrany a rozvoj  civilnej  ochrany a uskutočnenie opatrení a úloh civilnej  ochrany 
na území obce Báčsky Petrovec; 

- koná aj iné úkony v súlade so zákonom a inými predpismi. 
 

Predseda Obce Báčsky Petrovec 
 

Článok 4 
 

 V uskutočnení svojej úlohy v systéme zníženia rizika katastrof a riadenia  
mimoriadnych situácií na území  obce Báčsky Petrovec a v súlade s ustanoveniami zákona,  
predseda Obce Báčsky Petrovec koná nasledujúce  úkony: 
 

- stará sa o uskutočnenie  zákona a iných predpisov z oblasti zníženia rizika katastrof 
a riadenia mimoriadnych situácií; 

- koná funkciu veliteľa Štábu pre mimoriadne  situácie obce Báčsky Petrovec a vedie  
jeho  prácu (článok 42 zákona); 

- v spolupráci so zástupcom a náčelníkom  štábu navrhuje  ustanovenie iných členov 
štábu pre mimoriadne situácie; 

- vynáša uznesenie o vyhlásení a zrušení  mimoriadnej situácie na území obce Báčsky 
Petrovec na návrh obecného štábu pre mimoriadne situácie (článok 39 zákona); 

- koná aktivovanie  subjektov osobitného významu a vynáša  príkaz o aktivovaní 
subjektov a síl na svojom území (článok 88 zákona); 

- vynáša príkaz o mobilizácii  jednotiek civilnej ochrany na svojom území (článok 88 
zákona); 

- riadi ochranou a záchranou a prikazuje opatrenia určené zákonom a inými predpismi; 
- usmerňuje a zlaďuje prácu obecných  orgánov a právnických osôb,  ktorých 

zakladateľ  je obec, v uskutočňovaní  opatrení  ochrany a záchrany; 
- uskutočňuje spoluprácu s náčelníkom juhobáčskeho správneho obvodu a okresným 

štábom pre  mimoriadne situácie a so štábmi pre mimoriadne situácie susedných 
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jednotiek lokálnej samosprávy s cieľom jednotného a zladeného pôsobenia 
v mimoriadnych situáciách; 

- stará sa o organizáciu a uskutočnenie mobilizácie občanov, právnických osôb 
a hmotných statkov s cieľom ich zapojenia  do aktivít ochrany a záchrany; 

- rozhoduje o uvádzaní pohotovosti obecných orgánov a iných právnických osôb 
v mimoriadnej  situácii; 

- plánuje a prostredníctvom Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec a obecnej rady 
zabezpečuje  rozpočtové prostriedky určené  na zníženiu rizika katastrof a riadenie 
mimoriadnych situácií a odstránenie následkov mimoriadnych  situácií; 

- na žiadosť alebo  na vlastné hodnotenie oboznamuje Zhromaždenie obce Báčsky 
Petrovec o stave na území a o podniknutých  aktivitách  v mimoriadnej  situácii; 

- posudzuje a rozhoduje o iných otázkach z oblasti  ochrany a záchrany zo svojej 
príslušnosti. 

-  
Obecná rada Obce Báčsky Petrovec 

 
Článok 5 

 
 V uskutočnení svojej úlohy v systéme zníženia rizika katastrof a riadenia  
mimoriadnych situácií na území  obce Báčsky Petrovec uplatnením ustanovení zákona 
a iných predpisov, Obecná rada Obce Báčsky Petrovec koná nasledujúce  úkony: 
 

- posudzuje návrh Uznesenia o organizácii a fungovaní  civilnej ochrany na území obce 
Báčsky Petrovec na návrh štábu pre mimoriadne situácie a doručuje  ho 
zhromaždeniu na schválenie; 

- schvaľuje (vynáša) hodnotenie rizika katastrof na území obce Báčsky Petrovec po 
získaní súhlasu zo strany  Ministerstva vnútra, Sektora pre  mimoriadne situácie; 

- schvaľuje (vynáša) plán  ochrany a záchrany  obce Báčsky Petrovec po získaní súhlasu 
zo strany  Ministerstva vnútra, Sektora pre  mimoriadne situácie; 

- schvaľuje (vynáša) plán  zníženia rizika katastrof na území obce Báčsky Petrovec na 
základe hodnotenia rizika katastrof; 

- schvaľuje (vynáša) externý plán  ochrany pred veľkými nehodami po získaní súhlasu 
zo strany  Ministerstva vnútra, Sektora pre  mimoriadne situácie; 

- vynáša akt o určení subjektov osobitného významu pre ochranu a záchranu na území 
obce Báčsky Petrovec na návrh  príslušného štábu;  

- vynáša akt o formovaní jednotiek  civilnej ochrany všeobecného účelu a jednotiek 
pre  varovanie; 

- posudzuje   výšku vzniknutej škody následkom živelných pohrôm a doručuje žiadosť  
o pomoc od vlády; 

- utvára komisiu pre  hodnotenie škody spôsobenej živelnými pohromami; 
- rozhoduje o úhrade škody spôsobenej živelnými pohromami a inými  nehodami; 
- rozhoduje o udelení  pomoci občanom, ktorí utrpeli škodu v mimoriadnych 

situáciách, v súlade s disponovateľnými finančnými prostriedkami; 
- zakladá situačné centrum v súlade s aktom o organizácii a fungovaní civilnej  ochrany 

a v závislosti od  technických a hmotných možností; 
- navrhuje akty, ktoré vynáša Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec; 
- podniká  súrne a preventívne  opatrenia  s cieľom  zníženia rizika katastrof; 
- koná aj iné úkony určené zákonom. 
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Obecná správa 
 

Článok 6 
 

 Obecná správa v rámci svojich príslušností v systéme zníženia rizika katastrof 
a riadenia  mimoriadnych situácií, v rámci ktorej sú sekretariáty a oddelenia, vykonáva 
nasledujúce úkony a úlohy: 
 

- zabezpečuje nadviazanie a fungovanie situačného centra so súhlasom predsedu 
Obce Báčsky Petrovec v súlade s technickými  a materiálnymi  možnosťami Obce 
Báčsky Petrovec; 

- je nositeľ aktivít na vypracovaní hodnotenia rizika katastrof na území obce Báčsky 
Petrovec; 

- je nositeľ aktivít na vypracovaní plánu zníženia  rizika katastrof; 
- je nositeľ  aktivít na vypracovaní plánu ochrany a záchrany; 
- účinkuje v prípravách, organizácii a vykonávaní dočasného vysídlenia alebo  

evakuácie ohrozeného obyvateľstva; 
- účinkuje  v prípravách a uskutočnení  zaopatrenia  postihnutého obyvateľstva; 
- stará sa o zabezpečenie  nevyhnutných  prostriedkov pre činnosť Štábu pre 

mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec; 
- stará sa o plánovanie a implementáciu urbanistických  opatrení ochrany a záchrany 

v časti, ktorá sa  vzťahuje na vypracovanie a schválenie  územných plánov obce 
Báčsky Petrovec; 

- obstaráva a udržiava prostriedky na varovanie v Republike Srbsko, účinkuje vo 
vypracovaní štúdie pokrytia systémom verejného  varovania na území obce Báčsky 
Petrovec; 

- stará sa o zabezpečenie telekomunikačnej a informačnej podpory pre potreby 
ochrany a záchrany; 

- organizuje, rozvíja a vedie osobnú a vzájomnú ochranu vo všetkých orgánoch Obce 
Báčsky Petrovec; 

- účinkuje v organizácii, formovaní, vybavení a výcviku jednotiek civilnej  ochrany 
všeobecného účelu a jednotiek pre varovanie obyvateľstva; 

- uskutočňuje spoluprácu s organizačnými jednotkami Sektora pre  mimoriadne 
situácie – Správou pre mimoriadne situácie v Novom Sade; 

- koná aj iné  úkony ochrany a záchrany v súlade so zákonom a inými predpismi. 
 

Štáb pre  mimoriadne  situácie 
 

Článok 7 
 

 Za vedenie a koordináciu prác subjektov a síl systému zníženia rizika katastrof na 
území obce Báčsky Petrovec vytvorí sa štáb pre  mimoriadne situácie, v zložení ktorého 
budú:  

- predseda obce – veliteľ štábu; 
- zástupca predsedu obce – zástupca veliteľa štábu; 
- predstaviteľ Sektora pre mimoriadne situácie – náčelník štábu; 
- náčelník obecnej správy – člen štábu; 
- predstaviteľ (1-2) obecnej rady – člen štábu; 
- riaditeľ verejného komunálneho podniku – člen štábu; 
- riaditeľ zdravotníckej ustanovizne – člen štábu; 
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- riaditeľ stavebného podniku alebo  inej hospodárskej spoločnosti – člen štábu; 
- riaditeľ elektro-distribučného podniku  –  člen štábu; 
- riaditeľ veterinárnej služby – člen štábu; 
- tajomník červeného kríža – člen štábu 
- a iní na základe návrhu veliteľa a náčelníka štábu. 

 
 Okrem kompetencií určených zákonom, obecný štáb v prípade mimoriadnej situácie 
môže nariadiť aj nasledujúce opatrenia:  
 

- angažovanie jednotiek civilnej ochrany všeobecného účelu, občanov a materiálnych 
prostriedkov v mimoriadnych situáciách; 

- zavedenie pohotovosti subjektov, ktoré sú významné pre ochranu a záchranu a iných 
právnických osôb; 

- angažovanie  subjektov,  ktoré sú významné pre ochranu a záchranu; 
- osobitný režim vykonávania určitých komunálnych činností; 
- osobitné opatrenia a postupy hygienicko-profylaktického  charakteru; 
- osobitný režim premávky alebo zákaz premávky po lokálnych cestách; 
- evakuácia obyvateľstva; 
- určenie iného rozvrhnutia pracovného času; 
- osobitné priority v dodávke komunálnych a iných výrobkov a poskytovanie služieb 

(vody, vykurovania, plynu, elektrickej energie, mestskej prepravy, železničnej 
a cestnej prepravy a pod.); 

- dočasný zákaz prístupu a pohybovania sa  v jednotlivých ohrozených územiach; 
- dočasný zákaz používania  určitých  hnuteľných a nehnuteľných vecí majiteľom, resp. 

užívateľom; 
- zabezpečenie záväzného dodržiavania  prikázaných opatrení zo strany obyvateľstva 

a právnických osôb v organizovaní a uskutočnení evakuácie a iných aktivít v ochrane 
a záchrane; 

- užívateľom, resp. majiteľom obytných budov, bytov, podnikateľských miestností 
a iných  budov prikázať prijať na dočasné ubytovanie ohrozené  osoby z ohrozeného 
územia; 

- a iné opatrenia.  
Odborno-operatívne tímy 

 
Článok 8 

 
 Obecný štáb pre  mimoriadne situácie utvorí odborno-operatívne tímy ako svoje 
pomocné odborné poradenské  a operatívne  telesá pre nasledujúce nebezpečenstvá 
a opatrenia civilnej ochrany: 
 

- odborno-operatívny tím pre  ochranu a záchranu  pred  povodňami; 
- odborno-operatívny tím pre  ochranu a záchranu  pred  zemetrasením; 
- odborno-operatívny tím pre  ochranu a záchranu  pred  posunmi a eróziou; 
- odborno-operatívny tím pre  ochranu a záchranu  pred  epidémiou a pandémiou; 
- odborno-operatívny tím pre  ochranu a záchranu  pred  TT nehodou; 
- odborno-operatívny tím pre  evakuáciu; 
- odborno-operatívny tím pre  zaopatrenie ohrozeného obyvateľstva; 
- odborno-operatívny tím pre  asanáciu terénu; 
- odborno-operatívny tím pre  prvú a lekársku pomoc; 
- a iné podľa hodnotenia štábu pre mimoriadne situácie.  
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 Potrebné je, aby v zložení odborno-operatívnych tímov boli odborníci a vedúce kádre 
z orgánov alebo inštitúcií príslušných a kompetentných pre určité nebezpečenstvo, 
predstavitelia obecných orgánov,  predstavitelia zdravotníckych, vzdelávacích a odborných 
ustanovizní, obchodných spoločností a iných  právnických osôb, v pôsobnosti ktorých sú 
okrem iných aj práce významné pre  ochranu a záchranu v mimoriadnych  situáciách.   
 Obecný štáb pre  mimoriadne situácie môže sformovať nové alebo rozpustiť už 
sformované odborno-operatívne tímy v závislosti  od identifikovaných nebezpečenstiev vo 
včasnom alebo novom hodnotení rizika  katastrof na území obce.  

 
Situačné centrum 

 
Článok 9 

 
 Situačné centrum sa utvára v rámci obecnej správy v situácii vyhlásenia  mimoriadnej 
situácie na území obce, ktoré  uvedie nepretržitú prácu, s cieľom včasného informovania 
občanov o situácii na teréne a o postupoch, ktoré občania majú podnikať v určitom 
nebezpečenstve.  
 Vedľa uvedeného situačné centrum bude vykonávať nasledujúce úkony: prijímať 
príkazy, závery a odporúčania od príslušných orgánov, prenášať  príkazy, závery 
a odporúčania obecného štábu príslušným orgánom a službám obce,  miestnym 
spoločenstvám a silám ochrany a záchrany, zbierať údaje a informácie o ohrozenom  
obyvateľstve a doručovať  ich štábu pre mimoriadne situácie alebo sektoru pre mimoriadne 
situácie ako i údaje o intervenciách síl ochrany a záchrany v teréne.  
 

Subjekty osobitného  významu pre ochranu a záchranu 
 

Článok 10 
 

 Subjekty osobitného  významu, resp. obchodné  spoločnosti a iné právnické osoby, 
ktoré existujú na území obce a ktoré vo svojom zložení nakladajú ľudskými a materiálnymi  
rezortmi, ktoré sa môžu využiť v ochrane a záchrane ľudí a hmotných statkov, určí obecná  
rada  svojím aktom, v ktorom zahrnie: 
 

- verejné komunálne podniky , ktoré sa financujú z rozpočtu lokálnej samosprávy; 
- zdravotnícke ustanovizne; 
- veterinárne ustanovizne; 
- služby distribúcie elektriny; 
- dopravné podniky;  
- stavebné podniky; 
- humanitárne organizácie a iné. 

  
 Na základe plánu ochrany a záchrany a na návrh štábu pre mimoriadne situácie 
obecná správa subjektom určí úlohy v ochrane a záchrane.  
 Subjekty osobitného významu majú  záväzok plánovania  prípravy  efektívneho 
a včasného angažovania a vykonávania úloh zadaných zo strany obecného štábu pre 
mimoriadne situácie. 
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Iné obchodné spoločnosti a právnické osoby 
 

Článok 11 
 

 Všetky obchodné spoločnosti a iné  právnické osoby na území obce Báčsky Petrovec 
majú záväzok zúčastniť sa v ochrane a záchrane na základe príkazu  štábu pre mimoriadne 
situácie a v súlade so svojou činnosťou a ľudskými a materiálnymi rezortmi.  
 Náklady vzniknuté účasťou obchodných spoločností a iných právnických osôb 
v uskutočnení opatrení ochrany a záchrany sa hradia z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec.  

 
Humanitárne organizácie a združenia občanov 

 
Článok 12 

 
 Organizácia Červeného kríža a iné  humanitárne organizácie a združenia, ktoré svoju 
činnosť vykonávajú na území obce Báčsky Petrovec, účinkujú v plánovaní, prípravách 
a realizácii úloh ochrany a záchrany a poskytovania pomoci obyvateľstvu zasiahnutého  
následkami katastrof. Angažovanie humanitárnych organizácií a združení občanov koná  
obecný štáb pre mimoriadne situácie.  

Občania 
 

Článok 13 
 

 Vo vykonávaní úloh ochrany a záchrany sú povinní účinkovať  schopní  občania od 18 
do 60 rokov na území obce Báčsky Petrovec, vrátane aj  cudzincov, okrem   tehotných žien 
a matiek s deťmi do desať rokov života a osamelých rodičov, resp.  iných kategórií  
obyvateľstva, ktoré sú definované článkom 36 odsek 7 zákona.  
 Pre potreby ochrany a záchrany občania sú povinní uctievať všetky príkazy a iné  
opatrenia, ktoré  vynáša obecný štáb pre  mimoriadne situácie a ktoré sa vzťahujú na  ich 
konanie a účasť v prípade mimoriadnych situácií, umožniť vykonávanie nevyhnutných prác 
ochrany a záchrany svojich nehnuteľností a poskytnúť na  užívanie nehnuteľnosti, vozidlá, 
stroje, zariadenia, materiálno-technické a iné materiálne prostriedky (voda, potraviny, odev, 
obuv, stavebné a iné výrobky).  Za veci a materiálne prostriedky dané na používanie a za 
škodu, vzniknutú vykonávaním  prác na nehnuteľnostiach pre potreby ochrany a záchrany, 
občania majú právo na úhradu, ktorá sa vypláca podľa trhových cien z rozpočtových 
prostriedkov obce.  

Poverenci civilnej ochrany 
 

Článok 14 
 

 Pre organizáciu a uskutočnenie preventívnych opatrení ochrany a začiatočné aktivity 
v prípade  javu  alebo  zahlásenia  nebezpečenstva pre ľudí a materiálne statky obecný štáb 
pre mimoriadne situácie vymenúva poverencov a zástupcov poverencov civilnej ochrany 
v nasledujúcich  osadách:  

1. v MS Báčsky Petrovec sa vymenujú 5 poverenci a 5 zástupcovia poverencov; 
2. v MS Kulpín  sa vymenujú 3 poverenci a 3 zástupcovia poverencov; 
3. v MS Maglić sa vymenujú 3 poverenci a 3 zástupcovia poverencov; 
4.  v MS Hložany sa vymenujú 3 poverenci a 3 zástupcovia poverencov. 

 Poverenci a zástupcovia poverencov v osadách podnikajú priame opatrenia pre účasť 
občanov v uskutočnení opatrení a úloh civilnej  ochrany  a osobnej a vzájomnej ochrany.  
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 Najdôležitejšie opatrenia, ktoré podnikajú poverenci a zástupcovia poverencov 
civilnej ochrany v osadách obce, sú:  

- oboznamujú štáb pre mimoriadne situácie o vzniknutom nebezpečenstve v rámci 
svojej zodpovednosti; 

- aktivujú a angažujú obyvateľstvo a koordinujú ich aktivity vzťahujúce sa na  záchranu 
životov ohrozených a majetku na ohrozenom  území; 

- oboznamujú občanov s výstražnými signálmi  a s  postupmi občanov na znak 
nebezpečenstva; 

- organizujú osobnú a vzájomnú ochranu v rámci  svojej zodpovednosti; 
- účinkujú v aktivitách organizácie a konajú evakuáciu ohrozeného obyvateľstva 

z ohrozeného územia; 
- účinkujú v aktivitách organizácie a uskutočnenia zaopatrenia ohrozeného 

obyvateľstva; 
- informujú obecný  štáb o  počte  zrúcaných objektov, zranených a ohrozených 

občanov, ktorým je potrebná pomoc, o počte zatarasených ciest, porúch na  
elektrickej, vodovodnej a plynovej sieti, zaplavených územiach a o iných údajoch, 
ktoré sa vzťahujú na  ochranu a záchranu občanov a ich majetku.  
 

 Všetky subjekty osobitného významu pre ochranu a záchranu obce, obecná správa, 
obchodné spoločnosti a iné právnické osoby na území obce Báčsky Petrovec určia svojich 
poverencov v súlade s článkom 77 zákona.  
 Vymenovanie  poverencov a zástupcov poverencov v osadách vykoná obecný štáb 
pre mimoriadne situácie v lehote 30 dní od dňa vynesenia tohto  uznesenia. Návrhy na  
vymenovanie poverencov a zástupcov poverencov predloží Štáb pre mimoriadne situácie 
obce Báčsky Petrovec.  
 Poverenci sa vymenujú v súlade s kritériami z Pravidiel o práci  poverencov 
a zástupcov poverencov civilnej ochrany a kritériami na ich vymenovanie (Úradný vestník RS, 
č. 102 z 24. júla 2020).  

Jednotky civilnej ochrany 
 

Článok 17 
 

 Pre potreby ochrany a záchrany obyvateľstva na území obce všetky subjekty  zníženia 
rizika katastrof, a najmä  obecná rada, štáb pre  mimoriadne  situácie, obecná správa 
a subjekty osobitného významu budú plánovať, organizovať  a podnikať opatrenia civilnej 
ochrany, uctievajúc špecifickosť   ich obsahu a ich uplatnenie  prostredníctvom opatrení 
a aktivít  podľa jednotlivých nebezpečenstiev, plánovacími  dokumentami  rozpracujú 
opatrenia spoločné pre všetky nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú územie jednotky lokálnej 
samosprávy, a to:  

- varovanie obyvateľstva; 
- evakuáciu obyvateľstva a dobytka; 
- zaopatrenie  ohrozeného obyvateľstva; 
- prvá a lekárska pomoc a 
- sanácia. 

Medzinárodná spolupráca 
 

Článok 18 
 

 Obec Báčsky Petrovec nadviaže spoluprácu so susednými obcami v prípravách, 
plánovaní, organizácii a uskutočnení systému zníženia  rizika katastrof. V tom zmysle bude 
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potrebné zladiť hodnotenie rizika katastrof a jednotlivé plánovacie  riešenia v pláne ochrany 
a záchrany. Osobitnú  spoluprácu uskutočniť so susednými obcami,  keď ide o vypracovanie  
plánu zníženia rizika katastrof pre všetky spoločné riziká.  
 

Výcvik 
 

Článok 19 
 

 Obecná správa plánuje výcvik pre príslušníkov jednotiek civilnej  ochrany 
všeobecného účelu a poverencov a zástupcov poverencov civilnej ochrany. 
 Pre potreby organizovania a vykonávania  výcviku finančné prostriedky sa 
zabezpečujú z rozpočtu.  

Financovanie 
 

Článok 20 
 

 Obecná správa v spolupráci s obecnou radou plánuje a navrhuje zhromaždeniu obce, 
aby v rozpočte schválilo  finančné prostriedky, potrebné  pre fungovanie systému zníženia 
rizika katastrof a riadenia mimoriadnych situácií na území obce Báčsky Petrovec. 
 Na tento účel sa zabezpečujú aj iné zdroje financovania cez projekty, programy, 
nadácie,  pomoci a iné.  
 
 Pre potreby ochrany a záchrany obyvateľstva a materiálnych statkov  pred živelnými 
pohromami, technicko-technologických nehôd a nebezpečenstiev,  z rozpočtu obce sa budú 
financovať tieto aktivity:  

- organizovanie, vybavenie a výcvik štábu pre mimoriadne  situácie; 
- organizovanie, vybavenie a výcvik jednotiek civilnej ochrany všeobecného účelu; 
- výcvik poverencov a zástupcov poverencov civilnej ochrany; 
- náklady  angažovania subjektov osobitného významu pre ochranu  a záchranu; 
- vypracovanie varovného  systému  na území obce; 
- obstaranie, údržba, ubytovanie, uskladnenie a zaistenie osobitného  vybavenia pre 

jednotky  civilnej ochrany všeobecného účelu; 
- organizácia a uskutočnenie opatrení a úloh civilnej ochrany z pôsobnosti práce  obce; 
- oprava poškodenia spôsobených prírodnou alebo inou nehodou v súlade 

s materiálnymi možnosťami; 
- a iné úkony v súlade so zákonom a inými predpismi. 

  
 Uvedené aktivity sa  vedľa  prostriedkov z rozpočtu  môžu realizovať aj 
prostredníctvom  nadácií, darov a iných foriem pomoci, v súlade so zákonom, ako i účelovo  
prevedenými  prostriedkami z republikového rozpočtu.  
 

PRECHODNÉ A ZAVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 21 
 

 Hodnotenie rizika katastrof obce Báčsky Petrovec v zákonom  predpísanej procedúre 
a lehotách,  na návrh obecného  štábu  pre mimoriadne situácie vynáša Obecná rada Obce 
Báčsky Petrovec. 
 Včasné vykonanie hodnotenia a začatie procedúry, v súlade so zákonom,  na 
vynesenie nového  hodnotenia rizika  katastrof, koná  príslušná služba obecnej správy.  
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 Plán  zníženia rizika katastrof obce Báčsky Petrovec v zákonom stanovenej procedúre 
a lehotách, na návrh obecného štábu pre mimoriadne situácie vynáša Obecná rada Obce 
Báčsky Petrovec.  
 Včasné vykonanie plánu zníženia rizika katastrof a začatie procedúry, v súlade so 
zákonom,  na vynesenie nového plánu zníženia rizika katastrof bude konať  príslušná služba 
obecnej správy.  
 Plán ochrany a záchrany obce Báčsky Petrovec vynáša Obecná rada Obce Báčsky 
Petrovec po zaobstaraní súhlasu ministerstva na návrh Obecného štábu pre  mimoriadne  
situácie obce Báčsky Petrovec.  
 Včasné  vykonanie plánu  ochrany a záchrany a začatie procedúry  v súlade  so  
zákonom  na vynesenie nového plánu ochrany a  záchrany bude konať  príslušná služba 
obecnej správy.  
 Na návrh Obecného štábu pre  mimoriadne  situácie obce Báčsky Petrovec obecná 
rada určuje subjekty osobitného významu na ochranu a záchranu na území obce Báčsky 
Petrovec.  
 Na návrh Obecného štábu pre  mimoriadne  situácie obce Báčsky Petrovec 
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec utvára obecný štáb  pre mimoriadne situácie.   
 Na návrh Obecného štábu pre  mimoriadne  situácie obce Báčsky Petrovec  
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec vynáša operatívny (ročný) plán obrany pred  
povodňami na  vodách II. triedy. 
 Obecný štáb pre  mimoriadne  situácie obce Báčsky Petrovec vymenúva a odvoláva 
z funkcie poverencov a zástupcov poverencov civilnej ochrany v osadách obce Báčsky  
Petrovec.  
 Na návrh Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec predseda obce vymenúva a odvoláva 
poverencova zástupcov poverencov civilnej ochrany v sídle obce.  
 Na návrh Obecného štábu pre  mimoriadne  situácie obce Báčsky Petrovec obecná 
rada môže utvoriť  jednotky civilnej ochrany  všeobecného účelu a špecializované jednotky  
civilnej  ochrany pre varovanie.  
 Obec Báčsky Petrovec vypracuje  akustickú štúdiu pre svoje územie v lehote troch 
rokov odo dňa  uplatnenia Zákona o znížení rizika katastrof a riadenia mimoriadnych situácií 
(Úradný vestník RS, č.  87/18).  
 Nositeľ vypracovanie akustickej štúdie  pre územie obce Báčsky Petrovec je obecná 
správa.  
 Štáb pre  mimoriadne  situácie obce Báčsky Petrovec v súlade so zákonnými 
predpismi, utvorí  odborno-operatívne tímy ako svoje  pomocné odborné telesá.  

 
Článok 22 

 
 Toto uznesenie nadobúda platnosť ôsmym dňom po uverejnení v Úradnom vestníku 
Obce Báčsky Petrovec. 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
ZHROMAŽDENIE OBCE 

 
Číslo:  011-91/2021-02 
Dňa: 17.12.2021                    P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec        ZHROMAŽDENIA OBCE 
            Dr. Ján Jovankovič v.r. 
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  177. 
 
 Podľa článku 11 odsek 1 bod 9 Zákona o  spoločenskej starostlivosti o deti (Úradný 
vestník RS, č. 49/92, 29/93, 53/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/2001, 16/2002 - iný 
zákon, 62/2003 – iný zákon, 64/2003- oprava iného zákona, 101/2005 – iný zákon, 18/2010 
– iný zákon и 113/2017 – iný zákon) a v súvislosti s článkom 189 odsek 1 bod 1 Zákona 
o základoch systému vzdelávania a výchovy (Úradný vestník RS, č. 88/2017, 27/2018 – iný  
zákon, 10/2019, 27/2018 – iný zákon, a 6/2020), článku  12 odsek 5 Pravidiel o opatreniach 
pre určovanie ekonomickej  ceny  programu výchovy a vzdelávania v predškolských 
ustanovizniach (Úradný vestník RS, č.  87/2021) a článku  62  bod 6 Štatútu Obce Báčsky 
Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 3/2019), Obecná rada obce  Báčsky 
Petrovec na svojom  51. zasadnutí, ktoré sa konalo 10.12.2021, vyniesla 
 
 

R  O Z  H  O D  N  U T  I E 
O DOPLNENÍ ROZHODNUTIA O URČENÍ  EKONOMICKEJ CENY SLUŽIEB  

PRE POBYT DETÍ V PREDŠKOLSKEJ USTANOVIZNI VČIELKA V BÁČSKOM PETROVCI 
 

I. 
 

 V Rozhodnutí o určení ekonomickej ceny služieb pre pobyt detí v Predškolskej  
ustanovizni Včielka v Báčskom Petrovci, číslo 016-04/132-2015n  z 26.05.2015 (Úradný 
vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 3/2015)  v stati II po odseku 1 pridáva sa odsek 2, ktorý 
znie: 
 
 „Za dni, počas ktorých sú deti neprítomné, rodičia, resp. zákonní zástupcovia platia 
50% zo sumy z odseku 1 tohto článku.“ 

 
II. 
 

 Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom vynesenia. 
 

III. 
 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 
Číslo: 016-04/165-4-2021 
Dátum: 10.12.2021       PREDSEDNÍČKA OBCE 
Báčsky Petrovec           Jasna Šproch, v.r. 
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 178. 
 
 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, 72/2019 a 149/2020)  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 45. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 10. 12. 2021,  vyniesla   
 
 

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

 
 

 1. Na  základe  záveru   vlády  Republiky   Srbsko  05    číslo  401-9560/2021 z 21. 
októbra  2021, uznesenia  Ministerstva  osvety,  vedy   a   technologického  rozvoja,   číslo  
610-00-00587/2021-07/1 z dňa 01.11.2021 a oznámenia Ministerstva osvety, vedy a  
technologického  rozvoja, číslo  610-00-00387/2021-07-2  z dňa  25.11.2021, otvára sa zdroj 
financovania: 07 – Transfery z iných úrovní moci (733154 – Bežné účelové transfery 
z republiky v prospech úrovne obce), oddiel 5, kapitola 5.01 – PU Včielka, program 8 –
predškolské vzdelávanie a výchova, zvyšuje sa  pozícia 151, ek.  klasifikácia 426 - materiál 
(4266 – materiál  pre vzdelávanie, kultúru a šport) o sumu 248.000,00 dinárov kvôli 
realizácie  projektu Podpora  uplatneniu IKT v predškolských  ustanovizniach  
prostredníctvom použitia didaktického prostriedku Včielka (bee bot). 
 
 
 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: 016-4/165-10-2021 
Dňa: 10.12.2021        
Báčsky Petrovec                   PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
                       Jasna Šproch, v.r. 
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  179. 

 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, 72/2019 a 149/2020)  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 51. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 10. 12. 2021,  vyniesla   
 
 

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

 
 

1. Na  základe  Zmluvy o udelení nenávratných  prostriedkov pre kúpu dedinských 
domov so záhumienkami na území Republiky Srbsko za rok 2021, podpísanej medzi 
Ministerstvom  pre  starostlivosť o dedinu a Obcou Báčsky Petrovec dňa 03.12.2021, zvyšuje 
sa zdroj financovania: 07 – Transfery z iných úrovní moci (733154 – Bežné účelové transfery 
z republiky v prospech úrovne obce), program 11 – Sociálna a detská ochrana,  programová 
aktivita: 0901-0001: Jednorazová pomoc a iné formy pomoci a zvyšuje sa pozícia: 33/0,  
ekonomická  klasifikácia 472 – Úhrada za sociálnu ochranu z rozpočtu (4728 – úhrady 
z rozpočtu pre bývanie a život) o sumu 1.200.000,00 dinárov. 
 
 
 2.  Realizáciu tohto rozhodnutia bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

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

 
Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 
 

Číslo: 016-4/165-11-2021 
Dňa: 10.12.2021        
Báčsky Petrovec                   PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
                       Jasna Šproch, v.r. 
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  180. 

 Podľa článkov 3, 8 a 14 Vyhlášky o riadení kapitálových projektov (Úradný vetník RS, 
č.  51/2019), článku 62 odsek 1 bod 14 Štatútu Obce báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č.  3/2019) Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na svojom  51 zasadnutí, 
ktoré sa konalo  10.12.2021,  v y n i e s l a 
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E 
o novelizácii Rozhodnutia o utvorení  Komisie pre kapitálové investície  

Obce Báčsky Petrovec 
 
 

Článok 1 
 

 V Rozhodnutí o utvorení  Komisie pre kapitálové investície Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný  vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 15/2021) sa mení: 
 
 článok 1 odsek 3 alinea 2  a teraz  znie:  
 „Michal Hatala,  člen Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec“.  
 

Článok 2 
 

 V ostatných častiach Rozhodnutie o utvorení Komisie  pre kapitálové investície  Obce 
Báčsky Petrovec ostáva nezmenené.  
 

Článok 3 
 

 Toto rozhodnutie  nadobúda platnosť dňom vynesenia.  
 

Článok 4 
 

 Rozhodnutie sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 

 
Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 
 

Číslo: 016-4/165-10-2021 
Dňa: 10.12.2021        
Báčsky Petrovec                   PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
                       Jasna Šproch, v.r. 
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  181. 
 
 Podľa  článku  62 odsek 1 bod 14 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, číslo  3/2019), článku 2 Uznesenia o Obecnej  rade Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, číslo 2/2012), podľa článku 3 Uznesenia 
o podmienkach a postupe  uskutočnenia, zabezpečenia a scudzenia  priamou dohodou,  ako 
i prenajímanie,  zaobstaranie a scudzenie  nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce  
Báčsky Petrovec prostredníctvom  verejnej dražby a zozbieraním písomných ponúk (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, číslo 4/2014), Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na svojom  
51 zasadnutí, ktoré sa konalo  10.12.2021,  v y n i e s l a 
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E 
o novelizácii Rozhodnutia o utvorení  Komisia pre  prenájom, scudzenie a zaobstaranie 

nehnuteľností  do verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec 
 

Článok 1 
 

 V Rozhodnutí o utvorení Komisia pre  prenájom, scudzenie a zaobstaranie 
nehnuteľností  do verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec (Úradný  vestník Obce Báčsky 
Petrovec, č. 25/2020) sa mení: 
 
 článok 1 odsek 3 alinea 2  a teraz  znie:  
 „Dušan Rašeta,  člen komisie“.  
 

Článok 2 
 

 V ostatných častiach Rozhodnutie o utvorení Komisia pre  prenájom, scudzenie a 
zaobstaranie nehnuteľností  do verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec zostáva 
nezmenené.  

Článok 3 
 

 Toto rozhodnutie  nadobúda platnosť dňom vynesenia.  
 

Článok 4 
 

 Rozhodnutie sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 

 
Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 
 

Číslo: 016-4/165-13-2021 
Dňa: 10.12.2021        
Báčsky Petrovec                   PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
                       Jasna Šproch, v.r. 
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