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   22. 
 
 Podľa článku 39 odsek 1 Zákona o znížení rizika katastrof a riadení mimoriadnych 
situácií (Úradný vestník RS, č. 87/2018), článku 20 odsek 1 bod 8 a článku 44 Zákona o 
lokálnej samospráve (Úradný vestník RS, č. 129/2007, 83/2014 – iný zákon, 101/2016 – iný 
zákon a 47/2018) a článku 58 odsek 1 bod 7 Štatútu Obce  Báčsky Petrovec  (Úradný  vestník  
Obce  Báčsky  Petrovec, č. 3/2019) a na základe záveru Obecného štábu pre mimoriadne 
situácie obce Báčsky Petrovec,  číslo 016-1/98-2022-18  z  25.02.2022, predsedníčka obce 
vyniesla 
 

U Z N E S E N I E 
o zrušení mimoriadnej situácie  na celom území 

 obce Báčsky Petrovec 
 
 

1. Ruší sa mimoriadna situácie na celom území obce Báčsky Petrovec vyhlásená 
uznesením  predsedníčky obce, číslo  016-1/98-2021-19a  z 20.09.2021, v dôsledku 
vzniku živelnej pohromy šírenia nákazlivej choroby COVID – 19 vyvolanej vírusom 
SARS-Cov-2,   keďže  zanikli  dôvody  jej  vyhlásenia. 

 
2. Uplatnením tohto uznesenia stráca platnosť uznesenie, ktorým  táto mimoriadna 

situácia bola  vyhlásená, číslo 016-1/98-2021-19a  z 20.09.2021. 
 

3. Toto uznesenie sa doručí Obvodovému štábu pre mimoriadne situácie Juhobáčskeho  
správneho  obvodu, Republikovému štábu pre mimoriadne situácie – Sektoru pre  
mimoriadne situácie, Správe pre mimoriadne situácie v Novom Sade, verejným 
podnikom, ustanovizniam a iným účastníkom v realizácii opatrení  na ochranu 
a záchranu.  

 
4. Toto uznesenie nadobúda platnosť dňom vynesenia a uverejní sa v Úradnom 

vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
AUTONÓMNA POKRAJINA VOJVODINA 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
PREDSEDNÍČKA OBCE 

 
Číslo: 016-1/98-2022-19 
Dátum: 25.03.2022  
Báčsky Petrovec 
                PREDSEDNÍČKA OBCE 
                Jasna Šproh, v.r. 
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  24. 
 
 Podľa článku 29 odsek 1 bod 6 a článku 80 odsek 2  Zákona o  znížení rizika  katastrof 
a riadení mimoriadnych situácií  (Úradný vestník RS, č. 87/18), článku 3 Vyhlášky 
o jednotkách civilnej  ochrany, účele, úlohách, mobilizácii a spôsobe  uplatnenia (Úradný 
vestník RS, č. 84 z 12. júna 2020) a článku 3 odsek 1 a článku 5 odsek 7 Uznesenia 
o organizácii a fungovaní jednotiek civilnej ochrany na území obce Báčsky Petrovec (Úradný  
vestník obce Báčsky Petrovec, číslo 30 z 20. decembra 2021), Obecná rada Obce Báčsky 
Petrovec na zasadnutí, ktoré sa konalo 24.01.2022, vyniesla 
 

U Z N  E  S E  N  I E  
O UTVORENÍ JEDNOTIEK CIVILNEJ OCHRANY VŠEOBECNÉHO ÚČELU  

A ŠPECIALIZOVANEJ JEDNOTKY  CIVILNEJ  OCHRANY   
PRE  VAROVANIE NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
Článok 1 

 
 Týmto uznesením upravuje sa formovanie, organizácia, vybavenie, spôsobilosť  
a fungovanie jednotiek  civilnej ochrany všeobecného účelu a špecializovanej  jednotky 
civilnej ochrany pre varovanie na území obce Báčsky Petrovec.  

 
Článok 2 

 
 Jednotky  civilnej ochrany všeobecného účelu a špecializované  jednotky civilnej 
ochrany pre varovanie sa utvárajú  pre potreby ochrany a záchrany obyvateľstva, 
materiálnych  a kultúrnych statkov v mimoriadnych  situáciách, resp. pre vykonávanie 
rozsiahlych a menej  zložitých úloh z oblasti  civilnej ochrany.  
 
 Jednotky  civilnej ochrany všeobecného účelu sú určené pre: 

- lokalizovanie a hasenie začiatočných menších požiarov, 
- účasť na záchrane  ohrozených zemetrasením, 
- účasť na ochrane pred  povodňami, 
- poskytovanie prvej pomoci,  
- údržbu poriadku,  
- účasť na záchrane plytko zasypaných zo zrúcanín,  
- ručné čistenie ciest a menších  plôch so snehovými závejmi príručným náradím,   
- účasť na evakuácii a zaopatrení obyvateľstva z najohrozenejšieho územia, 
- pomoc v asanácii terénu a 
- iné aktivity  podľa zhodnotenia Obecného štábu pre  mimoriadne situácie na území 

obce Báčsky Petrovec.  
 
 Špecializovaná jednotka  civilnej  ochrany pre varovanie koná  zapojenie verených 
sirén v prípade živelných pohrôm a iných  nešťastí a koná aj základnú údržbu a opravu 
zariadení a prostriedkov pre verejné  varovanie.  
 

Článok 3 
 

 Na základe stupňa ohrozenia územia  obce  Báčsky Petrovec  živelnými  pohromami 
a inými nešťastiami v obci Báčsky Petrovec sa formuje oddelenie všeobecného  účelu 
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s úhrnne  14 príslušníkmi  a 1 špecializovaná jednotka civilnej ochrany pre varovanie s úhrne 
14 príslušníkmi. Tieto jednotky civilnej ochrany sú veľkosti oddelení.  
 

Článok 4 
 

 Jednotky civilnej  ochrany sa dopĺňajú  brancami, občanmi, ktorí nepatria k brancom 
a dobrovoľníkmi v súlade so Zákonom  o  znížení rizika  katastrof a Zákonom  o vojenskom, 
pracovnom a materiálnom záväzku a ich podzákonnými  aktami.  
  Jednotky civilnej ochrany sa doplnia  z radov  práceschopného obyvateľstva, ktorých  
vedomosti a zručnosti možno využiť pre potreby civilnej ochrany, a to  vo veku 18 až 60 
rokov, tiež aj osobami z rezervného zloženia prostredníctvom  príslušného  územného 
orgánu ministerstva obrany. 
 

Článok 5 
 

 Po formovaní a doplnení jednotiek civilnej ochrany obce Báčsky Petrovec koná sa  
vybavenie jednotiek osobným a ochranným výstrojom a materiálno-technickými 
prostriedkami, ktoré sú nevyhnutné pre osobnú  ochranu ich príslušníkov  a na uskutočnenie 
opatrení a vykonávanie úloh civilnej ochrany.  
 Spôsob prevzatia, použitia, výmeny a odovzdania  uniformy  jednotiek civilnej 
ochrany všeobecného účelu a špecializovanej  jednotky  civilnej  ochrany pre varovanie je 
upravený  Pravidlami o uniforme a znakmi civilnej ochrany,  označeniami funkcií 
a špeciálností a osobného preukazu príslušníkov  civilnej ochrany (Úradný vestník RS,  č. 
32/2020 a 83/2020).   
  

Článok 6 
 

 Zdravotnú spôsobilosť  príslušníkov jednotiek civilnej ochrany  posudzuje dom 
zdravia v Báčskom Petrovci na základe  kritérií a spôsobov určenia zdravotnej spôsobilosti 
osôb pre prácu  v štátnych orgánoch.  

Článok 7 
 
 Príslušníci  jednotiek  civilnej ochrany  všeobecného  účelu a špecializované  jednotky  
civilnej ochrany pre  varovanie  cvičia sa a uspôsobujú pre vykonávanie  opatrení civilnej 
ochrany.  
 Cvičenie a uspôsobenia  organizuje a uskutočňuje Štáb pre mimoriadne situácie obce 
Báčsky Petrovec. 

Článok 8 
 

 Prostriedky pre  financovanie systému ochrany  a záchrany a vykonávanie aktivít 
v súvislosti s organizáciou,  zachovaním a vybavením  jednotiek  civilnej ochrany, úhrady za 
angažovanie  v úlohách civilnej  ochrany a úhrady zárobku, ktorý  určuje a vypláca 
zamestnávateľ pre osoby z pracovného pomeru, ktoré sú povolané  na výkon úloh civilnej 
ochrany, sa zabezpečujú z rozpočtových prostriedkov  Obce Báčsky Petrovec.  
 

Článok 9 
 

 Jednotky  civilnej ochrany  sa môžu angažovať vo všetkých osadách na území obce 
Báčsky Petrovec (Báčsky Petrovec, Kulpín, Maglić a Hložany) na základe  príkazu Obecného 
štábu pre  mimoriadne situácie.  
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 Špecializované  jednotky  civilnej ochrany pre varovanie sa angažujú za účelom 
aktivovania sirén, v prípade  že nejestvuje alebo nefunguje systém pre  diaľkové ovládanie 
sirén a na návrh Obecného štábu pre  mimoriadne situácie. 
 

Článok 10 
 

 Jednotky civilnej ochrany počas angažovania v osadách koordinujú  poverenci 
a zástupcovia  poverencov civilnej ochrany v tých osadách, ktoré vykonávajú aj iné úkony 
a úlohy v súlade s článkom  14 Uznesenia o organizácii a fungovaní civilnej ochrany na území 
obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník  Obce Báčsky Petrovec, číslo 30 z 20. decembra 2021). 
 Ak sa v akciách  ochrany  záchrany  zúčastňujú  príslušníci  kompetentnej služby, 
akciu  vedie oprávnený vedúci kompetentnej služby. 

 
Článok 11 

 
 Poverencov a zástupcov poverencov  vymenúva a odvoláva Obecný štáb pre 
mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec v súlade s kritériami z Pravidiel o práci  
poverencov a zástupcov poverencov civilnej ochrany a kritériami  pre ich  vymenovanie 
(Úradný vestník RS, číslo 102 z 24. júla 2020).  
 Poverenec, resp.  zástupca poverenca civilnej  ochrany môže byť plnoletá osoba,  
ktorá nie je  odsúdená na bezpodmienečný trest väzenia v trvaní  najmenej šesť mesiacov 
a proti ktorej sa nevedie trestné konanie za trestný čin.  

 
Článok 12 

 
 Príkaz na vykonanie mobilizácie dáva Regionálne stredisko Ministerstva obrany Nový 
Sad. 
 Vykonávateľ mobilizácie príslušníkov jednotiek civilnej ochrany je veliteľ Štábu pre 
mimoriadne situácie (predseda obce) a zástupca vykonávateľa mobilizácie je zástupca  
veliteľa Štábu pre  mimoriadne situácie (zástupca predsedu obce).  
 

Článok 13 
 

 Miesto mobilizácie je osada Báčsky Petrovec.  
 

Článok 14 
 

 Doba trvania mobilizácie je maximálne 24 hodín.  
 

Článok 15 
 

 Pri vykonávaní úloh ochrany a záchrany príslušníci jednotiek civilnej ochrany majú 
právo na zdravotné poistenie a úhradu za angažovanie stanovené zákonom.  
 Vo vykonávaní úloh ochrany a záchrany príslušníkov jednotiek civilnej ochrany 
všeobecného účelu a špecializovanej  jednotky civilnej  ochrany pre  varovanie sa uplatňujú  
všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrane pri práci a osobitné opatrenia na zabezpečenie 
ochrany a zdravia v súlade so zákonom. 
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Článok 16 

 
 Evidenciu o príslušníkoch,  prostriedkoch a vybaveniach jednotiek  civilnej ochrany 
všeobecného účelu a špecializovanej   jednotky civilnej ochrany pre varovanie Obec Báčsky 
Petrovec zasiela ministerstvu vnútra a ministerstvu obrany.  
 

Článok 17 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 
Číslo:  016-4/169-6-2022 
Dátum:  24.01.2022 
Báčsky Petrovec       PREDSEDNÍČKA OBCE 
                 Jasna Šproh, v.r. 
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    25. 
 
 Podľa článku 61 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 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, 149/2020 
a 118/2021)  a  článku 11 Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2022  
(Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 30a/2021) po posúdení návrhu Rozhodnutia 
o zvýšení apropriácie,  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 60. zasadnutí, ktoré 
sa konalo dňa 24. 03. 2022,  vyniesla   
 
 

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

 
 

1. Na základe Zmluvy o prevode  prostriedkov podľa  verejného súbehu pre  
financovanie a spolufinancovanie projektov v oblasti  zásobovania vodou a ochrany vôd,  
číslo: 136-401-4376/2022-03/1, podpísanej medzi  Správou pre kapitálové vklady APV 
a Obcou Báčsky Petrovec dňa 21.03.2022, otvára  sa zdroj financovania: 07 – Transfery 
z iných úrovní moci,  program 2 – Komunálne činnosti, projekt: 1102-5004: Sanácia  
zariadenia  na dezinfekciu  pitnej vody, otvára sa a zvyšuje  pozícia: 115-1,  ek. klasifikácia 
511 – Budovy a stavebné objekty (5113 – Kapitálová údržba  budov a objektov) o sumu 
59.307.000,00 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: 016-4/175-8-2022 
Dňa: 24.03.2022        
Báčsky Petrovec                   PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
                       Jasna Šproh, v.r. 
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   26. 
 
 Podľa článku  14  Vyhlášky o zložení, spôsobe a organizácii práce štábov pre 
mimoriadne  situácie (Úradný vestník RS, č.  27/2020) Obecný  štáb pre  mimoriadne  
situácie obce Báčsky Petrovec na svojom 1.  mimoriadnom zasadnutí, ktoré sa konalo 
25.03.2022, vyniesol 
 

R O K O V A C Í    P O R I A D O K  
OBECNÉHO ŠTÁBU  PRE MIMORIADNE SITUÁCIE  

OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 

I.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 1 
 

 Týmto  rokovacím poriadkom  sa bližšie upravuje: 
  

- organizácia a práca obecného štábu pre  mimoriadne situácie,  
- práva a povinnosti  veliteľa, náčelníka a členov štábu,  
- spôsob práce a rozhodovanie na štábe (riadne a mimoriadne zasadnutia), 
- spôsob  prípravy  zasadnutí (zvolávanie zasadnutí), 
- priebeh zasadnutia (spôsob  rozpravy a rozhodovania), 
- vypracovanie a vynesenie dokladov štábu (plán práce, správa o práci, príkazy, závery 

a odporúčania),  
- pomocné telesá štábu (odborno-operatívne  tímy a operatívne štáby), 
- verejnosť  práce štábu,  
- iné otázky významné  pre zníženie rizika  katastrof a riadenia mimoriadnych situácií.  

 
Článok 2 

 
 Štáb vykonáva práce zo svojej  príslušnosti v súlade so Zákonom o  znížení rizika  
katastrof a riadení mimoriadnych situácií  (Úradný vestník RS, č. 87/18) a Výnosom o zložení, 
spôsobe a organizácii práce štábov pre mimoriadne  situácie (Úradný vestník RS, č.  
27/2020) a inými predpismi a normatívnymi aktami, ktorými sa  upravujú otázky systému 
zníženia rizika katastrof a riadení  mimoriadnych situácií. 
 
 Odborné a administratívno-technické  práce  pre potreby štábu koná Ministerstvo 
vnútra – Sektor  pre mimoriadne situácie, v príslušnosti ktorého je  zníženie rizika katastrof 
a riadenie  mimoriadnych situácií (v ďalšom texte:  sektor). 
 

II.  PRÁVA  A POVINNOSTI  ČLENOV  ŠTÁBU 
 

Veliteľ štábu 
 

Článok 3 
 

 Veliteľ štábu je zodpovedný za  prácu štábu, zlaďuje prácu členov štábu, zastupuje 
štáb a má na starosti uplatnenie  tohto rokovacieho poriadku. 
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 Vo svojej práci veliteľ štábu  zvoláva  zasadnutia, ustaľuje  návrh rokovacieho  
programu, predsedá a vedie zasadnutia,  podpisom  a pečiatkou overuje akty štábu, 
podpisuje zápisnicu zo zasadnutia,  pohýna iniciatívu v súvislosti s pôsobnosťou práce štábu, 
prostredníctvom  príslušných orgánov zabezpečuje  scelenie  informácií o všetkých aktivitách 
príslušných subjektov a síl ochrany a záchrany  vo všetkých fázach práce štábu, vykonáva aj 
iné práce v súlade so zákonom a podzákonnými aktami. 
 
 V prípade  znemožnenia veliteľa štábu  práce z odseku 1 tohto článku  vykonáva 
náčelník štábu.  
 
 Výnimočne,  v prípade, že sú veliteľ a náčelník štábu znemožnení  vykonávať tieto  
práce, zasadnutiu môže predsedať osoba, ktorú oprávni  veliteľ štábu.  
 

Náčelník štábu 
 

Článok 4 
 

 Náčelník štábu je zodpovedný za odbornú podporu v práci štábu.  
 
 Náčelník štábu prostredníctvom sektora  koná  usmerňovanie a koordináciu  
vykonávania  odborných a administratívnych úkonov pre potreby  štábu.  
 
 Náčelník štábu navrhuje veliteľovi štábu  zvolanie zasadnutia a dáva návrh  
rokovacieho programu pre zasadnutie, organizuje sledovanie a spôsob  realizácie aktov 
štábu, ktoré sú   záväzné subjekty a sily systému ochrany a záchrany plánovať v podnikaní 
opatrení zníženia rizika živelných pohrôm  a iných nešťastí,  sleduje prácu odborno-
operatívnych tímov a operatívnych štábov,  vykonáva aj iné  práce v súlade s legislatívou  
a podzákonnými aktami.  
 
 Výnimočne, v prípade  znemožnenia náčelníka  štábu zúčastniť sa  zasadnutia štábu, 
práce náčelníka vykonáva  zástupca náčelníka sektoru, ktorý je člen štábu.  
 

Členovia štábu 
 

Článok 5 
 

 Člen štábu má právo a záväzok prísť na pozvanie a zúčastniť sa zasadnutia štábu, 
zúčastniť sa  v práci a vo vynášaní uznesení,  vyjadriť  sa a hlasovať o všetkých bodoch 
rokovacieho programu, pravidelne informovať  veliteľa a náčelníka štábu o otázkach zo 
svojej pôsobnosti práce, účinkovať vo vypracovaní návrhu plánu práce štábu a správy o práci 
štábu a vykonávať aj iné úlohy v súlade so zákonnými predpismi a podzákonnými aktmi.  
 
 V prípade znemožnenia zúčastniť sa zasadnutia štábu, člen má záväzok informovať 
veliteľa alebo náčelníka štábu a zároveň oprávniť osobu z orgánu alebo organizácie, z ktorej 
je vymenovaný, aby sa  namiesto neho  zúčastnil zasadnutia. 
 
 Osoba z odseku 2 tohto článku, ktorá nemôže zastupovať člena na zasadnutí štábu, je 
spred  ministerstva  podľa  funkcie minimum  štátny tajomník a pre iné inštrukcie alebo 
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organizácie, z ktorej je člen najnižšie  jeho zástupca, resp. osoba, ktoré má oprávnenie, aby 
pre všetky iné aktivity  nahradila člena   v inštitúcii alebo organizácii. 
 
 Osoba, ktorá je prítomná  na zasadnutí namiesto člena štábu,  má právo rozhodovať.  
 

Článok 6 
 

 Kvôli účasti v práci a posúdeniu jednotlivých otázok, významných pre organizovanie 
a podnikanie  konkrétnych opatrení ochrany a záchrany,  na  zasadnutie štábu sa vedľa 
členov môžu pozvať aj  predstavitelia ministerstva, štátnych orgánov, hospodárskych 
subjektov a iných právnických osôb, združení občanov a eminentní  odborníci, ktorí sa 
zaoberajú  ochranou a záchranou, tiež  velitelia štábov jednotiek lokálnej samosprávy, 
správnych obvodov a autonómnej pokrajiny.  
 

Odborné a administratívno- technické úkony 
 

Článok 7 
 

 Odborné a administratívno-technické  úkony pre potreby štábu koná Ministerstvo 
vnútra – Sektor  pre mimoriadne situácie. 
  
 Sektor vykonáva všetky prípravné aktivity pre uskutočnenie zasadnutia štábu, 
doručuje materiály, sleduje realizáciu schválených dokladov, pripráva materiál potrebný pre 
prácu štábu,  vykonáva práce týkajúce sa vzdelávania a pôsobnosti štábu, odborno-
operatívnych tímov a operatívnych štábov, organizuje vypracovanie  návrhu ročného plánu 
práce a návrhu  ročnej správy o práci štábu, uskutočňuje spoluprácu s orgánmi štátnej 
správy, ustanovizňami a inštitúciami v súlade s plánom práce a aktuálnymi potrebami, 
koordinuje prácu odborno-operatívnych tímov a operatívnych štábov a koordinuje žiadosti 
v súvislosti s angažovaním príslušníkov a používaním materiálno-technických prostriedkov 
armády Srbska ako i žiadosti, ktoré sa vzťahujú na dodatočný dopyt po energii a tovare, 
pripráva doklady, ktoré sa vzťahujú na prácu  okresných štábov pre mimoriadne situácie, 
ktoré schvaľuje štáb  v súlade s predpismi, vypracúva iné doklady štábov a koná aj iné úkony 
v súlade s legislatívou a podzákonnými aktmi.  

 
 

III. PRÁCA  A  ROZHODOVANIE ŠTÁBU 
 

 Štáb pracuje,  rozhoduje a vykonáva práce z pôsobnosti svojej príslušnosti na 
zasadnutiach.  
 
 Obecný štáb pre  mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec pracuje na riadnych 
a mimoriadnych zasadnutiach.  
 

Riadne zasadnutie 
 

Článok 8 
 
 Riadne zasadnutia štábu sa uskutočňujú dva razy  ročne a na nich sa posudzujú témy, 
ktoré sú  predvídané  plánom práce štábu.  
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 Na riadnych zasadnutiach sa posudzujú aj témy, ktoré  neboli plánované, ak ich 
posúdenie je neodkladné.  
 

Mimoriadne zasadnutie 
 

Článok 9 
 

 Zasadnutia  štábu  môžu byť aj mimoriadne, zvolané na osobitný rozkaz veliteľa  
štábu.  Mimoriadne zasadnutie štábu sa môže zvolať aj na žiadosť Republikového štábu pre 
mimoriadne situácie alebo  Pokrajinského štábu pre  mimoriadne situácie.  
 
 Mimoriadne  zasadnutia sa  konajú podľa potreby v dôsledku zahlásenia alebo vzniku  
nebezpečenstva, ktoré môže ohroziť  životy a zdravie ľudí a materiálne statky s cieľom  
organizovania a podnikania opatrení koordinácie a vedenia v mimoriadnych situáciách.  
 
 Rokovací program  mimoriadneho  zasadnutia sa určuje v súlade s dôvodom, ktorý si 
vyžaduje posúdenie a rozhodovanie. 
  
 Mimoriadne zasadnutie sa môže uskutočniť aj elektronicky. 
 

IV.  PRÍPRAVA   ZASADNUTIA 
 

Článok 10 
 

 S  cieľom  plánovaného  a  účinného  vykonávania  prác  štáb  pre každý rok vynáša 
plán práce. 
 
 Návrh plánu práce a materiály pre  zasadnutie štábu priprávajú príslušné služby Obce 
Báčsky Petrovec, určené  pre vedenie odborných a administratívnych úkonov v spolupráci 
s príslušnými orgánmi obce a príslušnou službou  Ministerstva vnútra,  Správou pre  
mimoriadne situácie v Novom Sade.  
 
 Štáb rozhoduje iba na  zasadnutiach a nemôže previesť právo rozhodovania na iné 
orgány obecnej správy alebo  iné orgány a organizácie.  
 
 Zasadnutie štábu sa spravidla konajú v budove Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec 
v sieni obecnej rady.  
 
 Zasadnutia sa môžu konať aj na  iných  miestach v obci v súlade  s prejavenou 
potrebou a na základe  osobitného  uznesenia  veliteľa štábu.  
 
 Výnimočne zasadnutia štábu  môžu prebiehať aj telefonicky, elektronicky alebo  na 
iný  adekvátny spôsob, keď je žiadúce rýchlo reagovať alebo  keď sú okolnosti také, že 
v dôsledku  šírenia nákazlivých chorôb a ochrany zdravia a života ľudí alebo z iných 
oprávnených dôvodov sa neodporúča alebo nie je  možné zoskupovanie väčšieho počtu 
osôb v uzavretom  priestore.  
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Materiál pre zasadnutie 
 

Článok 11 
 

 Materiál pre zasadnutie štábu dodáva navrhovateľ témy. Dodáva sa vo forme a na 
spôsob prispôsobený a podaný tak, aby jeho  výklad na zasadnutí bol efektívny a jasný, 
jazykovo a štýlovo upravený. 
 
 Materiál, ktorý sa posudzuje na zasadnutí sa doručuje vo forme  návrhov s podaním  
záveru, ktorý sa schvaľuje. 
 
 Záver záväzne obsahuje názov  dokumentu, ktorý sa posudzuje, lehoty, nositeľov, 
s ktorými sa  spolupracuje pri realizácii a tiež komu sa  kvôli realizácie  doručuje 
posudzovaný dokument.  

Článok 12 
 

 Navrhovateľ materiál dodáva štábu elektronicky a v písanej  forme v lehote, ktorá 
nemôže byť kratšia ako 72 hodín od hodiny  určenej pre uskutočnenie   zvolaného  riadneho 
zasadnutia. 
 
 Za mimoriadne zasadnutie je záväzné dodanie materiálu v súlade so smernicami  
sektora. 
 
 Výnimočne, keď  si to vyžaduje situácia a keď sa  materiál nemôže dodať pred 
zasadnutím štábu,  on sa podáva priamo na zasadnutí.  
 

Zvolanie zasadnutia 
 

Článok 13 
 

 Zasadnutie štábu zvoláva veliteľ štábu na vlastnú iniciatívu alebo na  žiadosť jednej 
tretiny členov štábu a na návrh jedného alebo  viacej  odborno-operatívnych tímov, zástupca 
veliteľa alebo náčelník štábu. Zasadnutiu  predsedá  veliteľ štábu.  V prípade  znemožnenia 
alebo neprítomnosti veliteľa štábu, zasadnutie  štábu zvoláva a isté predsedá zástupca  
veliteľa v spolupráci s náčelníkom štábu.  
 
 Veliteľ štábu zvoláva zasadnutia i na príkaz Republikového štábu za mimoriadne 
situácie alebo Pokrajinského štábu pre mimoriadne situácie.  
 
 Veliteľ štábu môže zvolať zasadnutie štábu iba  s určitými členmi štábu tzv. užšie 
zloženie  štábu, keď je potrebné súrne podniknúť určité preventívne opatrenia v ochrane 
a záchrane.  
 
 Veliteľ štábu pozvania pre zasadnutia so zodpovedajúcim materiálom dodáva členom  
štábu najneskoršie 24 hodín pred uskutočnením zasadnutia.  
 
 V prípade  zvolania mimoriadneho  zasadnutia, keď je potrebné súrne reagovať, 
veliteľ štábu môže pozvanie zaslať aj v kratšej lehote.  
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Pozvanie pre zasadnutia 
 

Článok 14 
 

 Členom štábu sa  zasiela  pozvanie  s návrhom  rokovacieho programu a materiál pre 
zasadnutie.  
 
 Zasadnutia sa  spravidla zvolávajú písomne a v mimoriadnych situáciách aj ústne, 
resp. telefonicky a elektronicky.  
 
 Pozvanie pre  zasadnutie sa dodáva členom štábu a obsahuje miesto, dátum a čas 
konania zasadnutia, návrh rokovacieho  programu, oznámenie o materiáli, ktorý sa dodáva 
na určený spôsob a iné oznámenia významné pre uskutočnenie  zasadnutia. 
 
 V pozvaní pre zasadnutie sa  uvádza ako sa zasadnutie realizuje, či elektronicky alebo 
konferenciou. 
 
 Pozvanie pre zasadnutie sa overuje podpisom veliteľa štábu a pečiatkou štábu.  
 
 S pozvaním pre zasadnutie štábu sa dodáva aj materiál v elektronickej forme (e-
mail), ktorý sa plánuje rozoberať na základe navrhnutého rokovacieho programu a v súrnych 
prípadoch sa zasadnutie  štábu môže zvolať aj bez doručeného materiálu pre zasadnutie.  
 

Článok 15 
 

 Členovia štábu sú povinní byť prítomní na zasadnutiach. Ak je člen štábu znemožnený 
prísť na  zasadnutie, o tom je povinný načas informovať veliteľa, zástupcu veliteľa alebo 
náčelníka štábu.  
 
 Zasadnutia štábu, vedľa členov, sa  môžu zúčastniť aj vedúci príslušných orgánov, 
organizácií, ustanovizní, verejných komunálnych podnikov a služieb obce, tiež vedúci 
odborno-operačných tímov, ak sa považuje, že by ich prítomnosť bola užitočná pre riešenie 
určitých  otázok, ktoré štáb posudzuje.  
 

V. PRIEBEH  ZASADNUTIA 
 

Článok 16 
 

 Veliteľ štábu otvára zasadnutie a ustaľuje konečný rokovací program.  
 
 Rokovací program ustaľuje veliteľ, zástupca veliteľa a náčelník štábu v období pred 
uskutočnením  riadneho zasadnutia štábu, kým  pre mimoriadne zasadnutia rokovací 
program môže byť ustálený aj na samom zasadnutí štábu.  
 
 Návrh rokovacieho programu pre zasadnutia štábu ustaľuje veliteľ, zástupca veliteľa 
a náčelník štábu s eventuálnym konzultovaním s Obvodným štábom pre  mimoriadne  
situácie Juhobáčskeho správneho  obvodu, Pokrajinským štábom pre mimoriadne situácie 
a príslušnou službou Ministerstva vnútra – Sektorom  pre mimoriadne situácie – Správou pre 
mimoriadne situácie v Novom Sade, v závislosti od povahy otázok, ktoré sú na rokovacom 
programe.  
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Článok 17 
 

 Vo výnimočne  oprávnených prípadoch člen štábu môže navrhnúť, aby sa do 
rokovacieho programu  zaradila otázka, ktorej posúdenie je súrne, a to s adekvátny  
odôvodnením.  
 
 Materiál sa zaraďuje do návrhu  doplneného rokovacieho programuj podľa poradia, 
podľa ktorého je navrhnutý. 
 
 Veliteľ v tomto prípade  dáva hlasovať o zmenenom alebo  doplnenom návrhu 
rokovacieho programu.   

Kvórum 
 

Článok 18 
 

 Po otvorení riadneho zasadnutia veliteľ štábu zisťuje či je dostatočný počet členov  
pre právoplatné rozhodovanie a mená neprítomných členov.  
 
 Za právoplatné rozhodovanie je potrebné, aby sa riadneho zasadnutia zúčastnila 
viacej ako polovica z celkového  počtu  členov štábu.  
 
 Ak sa zistí, že nejestvuje kvórum, predsedajúci odročí zasadnutie a určí deň a čas pre 
uskutočnenie nerealizovaného zasadnutia.  
 

Článok 19 
 

 V podmienkach mimoriadnej situácie, keď si to vyžaduje situácia,  zasadnutia štábu 
sa môžu uskutočniť aj bez kvóra, pričom sa  dodatočne informujú členovia, ktorí neboli 
prítomní na zasadnutí.  

Článok 20 
 

 Rokovací program je schválený, keď sa preň vyjadrí väčšina prítomných členov štábu.  
 

Posúdenie bodu rokovacieho programu 
 

Článok 21 
 

 Veliteľ štábu informuje o predmete každého  bodu rokovacieho programu 
a odôvodňuje návrhy, o ktorých  štáb rozhoduje.  
 
 Dáva slovo navrhovateľovi, ktorý odôvodňuje tému a potom sa otvára diskusiu.  
 Prítomné osoby, ktoré sú povolané na zasadnutie a nie sú členmi štábu, majú právo 
zúčastniť sa v diskusii, bez práva rozhodovať. 
 

Článok 22 
 

 Veliteľ štábu účastníkom v diskusii  udeľuje slovo v poradí v akom  sa do diskusie 
prihlásili a môže udeliť slovo aj mimo poradia v prípade, keď ide o referenta, ktorý prijal 
materiál a keď považuje, že by  diskusiu usmernil v súlade s rokovacím programom. 
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 Veliteľ štábu  môže  rozhodnúť o obmedzení času jednotlivej účasti v podaní mienky 
v diskusii a je povinný postarať sa o to, aby účastník v diskusii nebol rušený počas 
pojednávania.  
 
 Keď veliteľ štábu  uzavrie, že je určitá otázka dostatočne posúdená a že sa nikto 
viacej nehlási k slovu, nasleduje rozhodovanie (hlasovanie).  
 

Hlasovanie 
 

Článok 23 
 

 Po diskusii o bode rokovacieho programu veliteľ navrhuje hlasovanie o návrhu záveru 
alebo dokumentu, o ktorom sa členovia štábu vyjadrujú. 
 

Článok 24 
 

 Štáb vynáša  uznesenia hlasovaním, väčšinou hlasov prítomných členov.  
 
 Hlasovanie o navrhnutých aktoch je verejné a koná sa  zdvihnutím ruky. Veliteľ štábu 
hlasuje posledný. 
 
 Uznesenie o aktoch štábu je vynesené, ak za neho  hlasovala väčšina členov štábu. 
 
 Návrhy sa môžu schváliť v celosti alebo odmietnuť. 
 
 Člen štábu sa môže zdržať  hlasovania.  
 
 Výsledky hlasovania zisťuje veliteľ štábu.  
 
 Ak pri hlasovaní o jednotlivých otázkach, ktoré sú na rokovacom programe, nieto 
potrebná väčšina, veliteľ štábu vynáša  konečné uznesenie.  
 

Zápisnica 
 

Článok 25 
 

 O priebehu zasadnutia štábu sa spisuje zápisnica. 
 
 Do zápisnice sa záväzne vpisuje:  

1. poradové číslo zápisnice štábu pre bežný rok (zasadnutie nového zloženia štábu 
začína od  poradového čísla 1); 

2. či je zasadnutie riadne alebo mimoriadne; 
3. čas a miesto konania  zasadnutia; 
4. mená prítomných a neprítomných  členov štábu a mená ostatných prítomných osôb; 
5. schválené poznámky k zápisnici z predošlého zasadnutia; 
6. schválený rokovací program; 
7. stručné zhrnutie predmetu o každom bode, mená  osôb, ktoré sa zúčastnili v diskusii, 

podľa potreby ich prejavy v krátkych črtách; 
8. vynesené akty pri každom  bode  rokovacieho programu (príkazy, závery, 

odporúčania); 
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9. konštatácia o ukončení, odročení a prerušení zasadnutia.  
 
 Každý člen štábu si môže žiadať, aby sa jeho prejav alebo vyčlenená mienka 
o jednotlivých otázkach vniesla do zápisnice a má právo dať pripomienky k zápisnici, 
písomne pred zasadnutím alebo ústne na zasadnutí, na ktorom sa schvaľuje zápisnica.  
 
 O tých pripomienkach rozhoduje štáb priamo na zasadnutí. 
 Ak sa zasadnutie štábu konalo v predchádzajúcom zložení, zápisnica sa  neschvaľuje, 
lež overuje podpisom  a archivuje.  
 

Článok 26 
 

 Zápisnicu zo zasadnutia podpisuje veliteľ štábu alebo (po oprávnení) zástupca veliteľa 
a tiež i náčelník štábu.  
 
 K zápisnici sa prikladá  materiál, ktorý sa posudzuje na zasadnutí,  vynesené akty 
a iné potrebné doklady, ktoré sú súčasťou zápisnice.  
 
 Zápisnica ako  dokument trvalej hodnoty sa uchováva v príslušnom  obecnom orgáne 
Obce Báčsky Petrovec.  
 
 Jedno vyhotovenie  materiálu, ktorý sa posudzuje na zasadnutí a zápisnica 
z uskutočneného zasadnutia sa uchováva v Správe pre mimoriadne  situácie v Novom Sade.  
 
 O vyhotovení  a uchovaní  zápisníc zo zasadnutí štábu sa stará príslušný orgán Obce 
Báčsky Petrovec a náčelník štábu.  
 

Článok 27 
 

 Do zápisnice z elektronického zasadnutia sa vnáša  poradové číslo a dátum 
zasadnutia, mená členov štábu, ktorí účinkovali v práci zasadnutia, deň a čas, kedy sa 
zasadnutie začalo  a kedy ukončilo,  rokovací program  zasadnutia, dátum vyjadrovania 
a otázky, o ktorých sa členovia štábu vyjadrovali, uvádzajú sa prílohy a iné fakty dôležité pre 
zasadnutie.  
 

Zvukový záznam a zápisnica 
 

Článok 28 
 

 Zo zasadnutie štábu sa robí zvukový záznam.  
 
 Na základe zvukového  záznamu sa vyhotovuje zápisnica zo zasadnutia.  
 
 Zvukový záznam môžu si žiadať všetci, ktorí boli prítomní na zasadnutí, po 
predbežnom povolení náčelníka štábu.  
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VI.  DOKUMENTY  ŠTÁBU 
 

Návrh ročného plánu práce a správy o práci štábu 
 

Článok 29 
 

 Návrh ročného plánu práce  pripráva sektor v spolupráci s členmi štábu. 
 
 Sektor zasiela načas oznámenia členom štábu, aby podali  návrh tém, ktoré sa 
z aspektu ich príslušnosti  budú posudzovať na riadnych zasadnutiach štábu.  
 
 Konečnú voľbu tém v návrhu ročného plánu práce štábu určuje  náčelník štábu 
v spolupráci s veliteľom štábu, prihliadajúc na príslušnosť štábu, aktuálnosť  témy pre  
nasledujúci rok, tiež zhodnotenie účelovosti témy pre systém zníženia rizika katastrof a 
riadenia mimoriadnych situácií. 
 
 Návrh ročnej správy o práci štábu pripráva sektor. 
 
 Ročný plán práce a ročnú správu o práci štábu schvaľuje  vláda na návrh štábu. 
 

Dokumenty obvodných štábov pre mimoriadne situácie 
 

Článok 30 
 

 Dokumenty štábu sú rokovací poriadok, ročný plán práce, ročná správa o práci, 
správy, analýzy, informácie,  príkazy, závery a odporúčania.  
 
 Sektor pripráva návrhy ročných plánov práce, ročných správ o práci a závery 
o utvorení obvodných štábov pre mimoriadne situácie, ktoré schvaľuje štáb. 
 
 Vo vykonávaní prác a úloh zo svojej príslušnosti štáb pre mimoriadne situácie vynáša 
príkazy, závery a odporúčania.  

Príkazy 
 

Článok 31 
 

 Príkazy sa vydávajú pre angažovanie subjektov a použitie síl ochrany a záchrany 
a vedenie akcií ochrany a záchrany ľudí a materiálnych statkov.  
 
 Príkazy sa vydávajú v písanej forme vo výkone prác a úloh v operatívnom cykle práce 
štábu, resp. keď platí mimoriadna situácia.  
 
 Výnimočne príkazy sa  môžu  zverejniť aj ústne v neodkladných situáciách so 
záväzkom, že sa po zániku  súrnosti potvrdia v písanej forme na prvom ďalšom zasadnutí 
štábu.  
 
 Ústny príkaz môžu vyniesť veliteľ alebo náčelník štábu.  
 
 Príkazom sa nariaďuje: 

1) vykonávanie úloh, resp.  ochranných a záchranných opatrení; 
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2) použitie síl a prostriedkov ochrany a záchrany; 
3) použitie prostriedkov  pomoci a iných prostriedkov, ktoré sa používajú 

v mimoriadnych situáciách na svojom území. 
 

 Tento  dokument sa používa v operatívnom  pracovnom cykle  štábu pre  
mimoriadne situácie.  
 

Záver a odporúčanie  
 

Článok 32 
 

 Závery a odporúčania sa vydávajú v písanej forme a štáb ich používa vo všetkých 
troch fázach práce.  
 
 Záverom sa: 

1) určuje určité stanovisko  o otázkach z oblasti ochrany a záchrany; 
2) utvára  odborno-operatívny  tím a operatívny štáb a zisťujú sa ich úlohy; 
3) posudzuje hrozba  mimoriadnych situácií; 
4) ustaľuje mienka o určitých aktoch, ktoré posudzuje štáb; 
5) rozhoduje o iných otázkach, o ktorých sa  nerozhoduje príkazom.  

 
 Odporúčaním sa:  

1) navrhujú opatrenia na zlepšenie stavu  a organizácie ochrany a záchrany; 
2) navrhuje podnikanie opatrení, úkonov a postupov, ktorými sa znižuje riziko 

nebezpečenstva.   
 

Iné dokumenty 
 

Článok 33 
 

 Vo svojej  práci štáb používa správy,  analýzy, informácie a iné doklady, ktoré 
poskytujú pohľad na stav o určitej otázke, ktorú treba posúdiť na zasadnutí alebo podniknúť 
aktivity a opatrenia s cieľom ochrany a záchrany. 
  
 Doklady posúdené na zasadnutí štábu sa schvaľujú záverom.  
 
 Právo  navrhovať akty má veliteľ, zástupca veliteľa, náčelník a každý člen štábu, 
Správa pre  mimoriadne situácie v Novom Sade,  príslušný obecný orgán správy a odborno-
operatívny  tím štábu.  
 
 Spravidla každý návrh sa  musí  predbežne  preskúmať, ak štáb  nerozhodne inak.  
 
 Pri vypracovaní aktov navrhovatelia sú záväzní koordinovať aktivity o spoločných 
otázkach, ktoré sa posudzujú na zasadnutiach štábu.  
 
 Svoje akty štáb vynáša na zasadnutí v písanej forme.  
 
 Akty štábu  dodržiavajú a realizujú na území obce Báčsky Petrovec všetky subjekty, 
na ktoré sa akt  vzťahuje, v hraniciach  stanovených  zákonom a inými predpismi, ktoré  
regulujú príslušnosť určitých subjektov.  



  Strana 18 z 21        28.  marca 2022        ÚRADNÝ   VESTNÍK  OBCE  BÁČSKY   
PETROVEC      Číslo  7 

 
 Príslušný orgán, určený na výkon  odborných a administratívnych úkonov, sa stará, 
aby orgány z predošlého odseku boli načas  informované o aktoch štábu, ktoré sa na nich 
vzťahujú. 
 
 Všetky vynesené akty sa overujú pečiatkou štábu.  
 
 
 Kým sa nezistí forma a text pečiatky štábu, dokumenty sa overujú pečiatkou 
predsedu Obce Báčsky Petrovec. 
 

Konečný materiál pre zasadnutia – sprostredkovanie 
 

Článok 34 
 

 Podpísaný a overený materiál sa dodáva  príslušnej službe, ktorá ho  sprostredkuje 
členom štábu, pozvaným osobám a iným orgánom a inštitúciám v súlade s prikázanými 
opatreniami a úlohami.  
 

VII. POMOCNÉ  TELESÁ  ŠTÁBU 
 

Článok 35 
 

 Štáb záverom utvára  odborno-operatívne tímy a operatívne štáby ako svoje  
pomocné telesá,  ktoré v súlade s účelom  utvorenia pôsobia samostatne s cieľom prevencie, 
znemožnenia, zníženia, reagovania alebo odstránenia rizika.  
 

Odborno-operatívny tím 
 

Článok 36 
 

 Pre vykonávanie špecifických úloh ochrany a záchrany štáb pre mimoriadne situácie  
môže záverom na zasadnutí štábu utvoriť  odborno-operatívny tím.  Odborno-operatívny tím 
vedie  vedúci, ktorého vymenúva štáb a za svoju prácu  zodpovedá náčelníkovi štábu.  
 
 Odborno-operatívny tím vykonáva svoje aktivity na zasadnutiach a priamo na teréne.  
 Odborno-operatívne tímy štábu pracujú na zasadnutiach a schôdzach, ktoré sa 
priprávajú a zvolávajú analogicky  ustanoveniam tohto rokovacieho poriadku, ak 
rozhodnutím obecného štábu pre mimoriadne  situácie o utvorení týchto tímov nie je inak 
rozhodnuté.  
 
 Štáb môže  zvolať  zasadnutie odborno-operatívneho  tímu na vlastnú iniciatívu, 
podľa potreby a dať úlohu, ktorú  má tím vykonať.  
 
 Akty, ktoré sa schvália na zasadnutí odborno-operatívnych tímov podpisuje ich 
vedúci a navrhuje štábu posúdiť ich a schváliť.  
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Operatívny štáb 
 

Článok 37 
 

 Operatívny štáb sa utvára záverom na zasadnutí štábu pre rýchle a účinnejšie 
reagovanie, podľa druhu nebezpečenstva a kvôli priamemu vyneseniu uznesení o používaní 
síl a prostriedkov zo svoje príslušnosti.  
 
 Prácu operatívneho štábu vedie vedúci, ktorého vymenúva štáb a za svoju prácu 
zodpovedá štábu.  
 
 Operatívny štáb svoje aktivity  realizuje na zasadnutiach a vo výnimočných 
okolnostiach aj priamo na teréne. 
 
 Operatívny štáb pracuje na zasadnutiach, ktoré sa priprávajú a zvolávajú v súlade 
s ustanoveniami tohto rokovacieho  poriadku,  ak rozhodnutím obecného  štábu pre 
mimoriadne situácie o utvorení tohto  štábu nie je inak rozhodnuté. 
 
 Štáb  môže zvolať zasadnutie operatívneho štábu na vlastnú iniciatívu, podľa potreby 
a zadať úlohu, ktorú má štáb vykonať.  
 
 Akty, ktoré sa schvália na zasadnutí operatívneho štábu, podpisuje jeho  vedúci 
a navrhuje štábu posúdiť ich a schváliť.  
 
 Ak existujú opatrenia a úlohy, ktoré sa prikazujú orgánom a inštitúciám, materiál, 
ktorý sa vzťahuje na  uvedené aktivity,  sa doručuje aj tým subjektom.  
 
 Výnimočne prikázané opatrenia a úlohy sa môžu oznámiť aj ústne v situáciách, ktoré 
sú neodkladné, so záväzkom, aby sa po ukončení naliehavosti potvrdili v písanej forme na 
prvom nasledujúcom zasadnutí operatívneho štábu.  
 
 V dôsledku personálnych zmien členov operatívneho štábu, schvaľuje  sa a vynáša 
nový záver. 

 
VIII.  VEREJNOSŤ  PRÁCE 

 
Zabezpečenie verejnosti práce 

 
Článok 38 

 
 Práca štábu je verejná.  
 
 Verejnosť práce štábu sa zabezpečuje  usporiadaním tlačoviek, prezentáciou štábu 
a jeho práce na internete a spoločenských sieťach Ministerstva  vnútra, poskytnutím  
vyhlášok pre verejnosť a na iné spôsoby  ohlásenia  prác štábu.  
 

Článok 39 
 

 Veliteľ štábu rozhoduje kedy zasadnutie bude neverejné. 
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Článok 40 
 

 O verejnosti práce štábu sa stará  služba pre vzťahy s verejnosťou.  
 

 
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Zánik platnosti  skoršieho predpisu 

 
Článok 41 

 
 Uplatnením tohto rokovacieho poriadku stráca platnosť Rokovací poriadok 
Obecného  štábu pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec  (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, číslo  4  z 27. apríla 2017). 
 

Uplatnenie predpisu 
 

Článok 42 
 

 Tento rokovací poriadok nadobúda  platnosť ôsmym dňom po uverejnení v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 

REPUBLIKA SRBSKO 
AUTONÓMNA POKRAJINA VOJVODINA 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE 

 
 

Číslo: 016-1/98-2022 
Dňa: 25. 03. 2022 
Báčsky Petrovec                PREDSEDNÍČKA OBCE 
             V E L I T E Ľ K A  
       OBECNÉHO ŠTÁBU PRE MIMORIADNE 
           SITUÁCIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
             Jasna Šproh, v.r. 
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