
   
 Ú R A D N Ý     V E S T N Í K 

 
                                               Obce  Báčsky  Petrovec 
 
 
Číslo:  1                                Báčsky Petrovec                                    Ročné predplatné 
Ročník: XLVI                     06. januára 2010                                   4.400,00.- dinárov 
 
 
 

O    B    S    A   H 
 
 

I.  ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
 1. - Uznesenia o uvádzaní samozdanenia  na území  Miestneho  spoločenstva 
 Kulpín na obdobie od  01. februára 2010  do 31. januára 2015, 
 
 2. - Uznesenia o uvádzaní samozdanenia  na území  Miestneho  spoločenstva 
 Hložany na obdobie od  01. januára 2010  do 31. decembra 2014, 
 
 3. - Rozhodnutie  o voľbe členov Obecnej rady  Obce  Báčsky Petrovec, 
 
 

II.  OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 

4. - Uznesenie  o zlaďovaní lokálnych komunálnych poplatkov.  
  
 



      1. 
 Podľa článku 20, 21, 22 a 27 Zákona o financovaní lokálnej samosprávy (Úradný 
vestník RS, č. 62/2006), Uznesenia Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec o ustálení 
návrhu Uznesenia o uvádzaní samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Kulpín na 
obdobie od  01.02.2010 do 31.01.2015 a o tvare a spôsobe priameho vyjadrovania sa 
občanov o zamozdanení, ktoré bolo vynesené na XVII. zasadnutí Zhromaždenia obce 
Báčsky Petrovec dňa 08.12.2009 a priameho vyjadrovania sa občanov Miestneho 
spoločenstva Kulpín, ktoré sa konalo prostredníctvom písomného vyjadrovania sa 
v období od 16.12. do 22.12.2009,  v y n i e s l o   s a  
 

 
U Z N  E  S E  N  I E    

O UVÁDZANÍ SAMOZDANENIA NA ÚZEMÍ MIESTNEHO SPOLOČENSTVA 
KULPÍN NA OBDOBIE OD 01. FEBRUÁRA 2010 DO 31. JANUÁRA 2015 

 
 

Článok 1 
 

 Samozdanenie sa uvádza za účelom uspokojovania všeobecných a spoločných 
potrieb občanov v Miestnom spoločenstve Kulpín. 
 Uskutočnené prostriedky samozdanenia sa použijú na: 
 

1. investície: ................................................................................................. 75 % 
- údržbu objektov  Miestneho spoločenstva Kulpín a kultúrno-historických 

objektov dôležitých pre osadu Kulpín, 
- výstavbu a adaptáciu objektov základnej školy, 
- účasť vo výstavbe trafostanice s cieľom zlepšiť zásobovanie elektrickým 

prúdom, 
- vypracovanie  projektovo-technickej dokumentácie, 
- výstavbu kanalizácie, 
- opravu a adaptovanie Domu kultúry, 
- účasť v zlepšení zásobovania vodou občanov Kulpína (rekonštrukcia  

vodovodnej siete a iné), 
 

 Prostriedky samozdanenia určené pre investície použijú sa i ako iniciálne 
prostriedky pri uchádzaní sa o prostriedky z NIP Srbska, Fondu pre kapitálové vklady 
APV, príslušných ministerstiev Republiky Srbsko a Sekretariátu APV, ako i pre 
združovanie prostriedkov s potenciálnymi investormi z uvedených oblastí.  
 

2. financovanie športu, kultúry a nevyhnutných spoločenských aktivít  15 %  
3. financovanie práce miestneho spoločenstva ......................................... 10 % 

 
Článok 2 

 
 Poplatníci samozdanenia sú občania, ktorých bydlisko je na území Miestneho 
spoločenstva Kulpín, a to: zamestnanci v krajine a robotníci na dočasnej práci 
v zahraničí, dôchodcovia, podnikatelia a iní daňoví poplatníci a poľnohospodári v súlade 
s pozitívnymi zákonnými predpismi, ktoré  regulujú túto oblasť. 



 Poplatníci samozdanenia sú aj občania, ktorí na území Miestneho spoločenstva 
nemajú bydlisko, ale  majú nehnuteľný  majetok (ak sa  prostriedkami samozdanenia 
zlepšujú podmienky používania toho majetku). 
 

Článok 3 
 

 Samozdanenie sa uvádza na obdobie  päť rokov, a to od 01.02.2010 do 
31.01.2015. 

Článok 4 
 
 Plánovaná suma prostriedkov samozadanie na rok:  

- 2010 vynáša   6.100.000,00______ dinárov, 
- 2011. vynáša  6.600.000,00______ dinárov, 
- 2012. vynáša  7.200.000,00______ dinárov, 
- 2013. vynáša  7.800.000,00______ dinárov, 
- 2014. vynáša  8.500.000,00______ dinárov, 
- 2015. vynáša     750.000,00______ dinárov  
      čo spolu vynáša  36.950.000,00______ dinárov. 

 
Článok 5 

 
 Výška samozdanenia sa bude vypočitovať a platiť podľa nasledujúcich sadzieb: 

- 4 %  na  netto zárobky zamestnaných, 
- 2 %  na dôchodky dôchodcov uskutočnené v krajine a v zahraničí (ak sa 

vyjadria) 
- 5 %  na  daňový základ podnikateľov, z vykonávania remeselníckej, 

obchodnej, pohostinskej činnosti, služieb prepravy a inej samostanej 
činnosti, ktorí  daň platia v skutočnej   sume, 

- 6 %  na  daňový základ podnikateľov, z vykonávania  remeselníckej, 
obchodnej, pohostinskej činnosti, služieb prepravy a inej samostatnej 
činnosti, ktorí daň platia v paušálnej sume, 

- 4 %  na priemerný zárobok v hospodárstve Republiky Srbsko pre občanov, 
ktorí na území Miestneho spoločenstva  Kulpín majú nehnuteľný majetok, 

- sadzba platenia výšky samozdanenia na katastrálne príjmy z 
poľnohospodárstva určuje  sa na základe 50 kg  pšenice po katastrálnom   
jutre  ročne  a  podľa výkupnej ceny pšenice.  

 
Článok 6 

 
           Vyúčtovanie, obstavenie a  platbu samozdanenia z poľnohospodárskej činnosti, 
podnikateľskej činnosti a od iných daňových poplatníkov a občanov, ktorí na území  
Miestneho spoločenstva Kulpín  nemajú bydlisko,   ale na ňom majú nehnuteľný majetok, 
bude konať Oddelenie pre rozpočet a financie Obce Báčsky Petrovec. 
 Vyúčtovanie, obstavenie a platbu samozdanenia  zo zárobkov zamestnancov 
z pracovného pomeru, budú konať  výplatcovia zárobkov paralelne s výplatou zárobkov 
zamestnancov. 
 Vyúčtovanie, obstavenie a platbu samozdanenia z dôchodkov dôchodcov bede 
konať služba penzijného a invalidného poistenia, paralelne s výplatou. 
 Vypočítané samozdanenie výplatcovia sú povinní zaplatiť v prospech rozpočtu 
Obce Báčsky Petrovec na bežný účet číslo 840-711181843-57. 



 Peňažné prostriedky samozdanenia sú presne účelovo určené a budú sa používať 
výlučne pre aktivity určené v článku 1 tohto uznesenia a ich trovenie sa bude konať 
v súlade s ročným plánom, ktorý vynáša Rady Miestneho spoločenstva Kulpín. 

 
Článok 7 

 
 Občania uskutočňujú dozor nad zoskupenými a použitými prostriedkami 
samozdanenia prostredníctvom  zvolených orgánov Miestneho spoločenstva Kulpín, 
výborníkov v Zhromaždení obce Báčsky Petrovec a na zhromaždeniach občanov 
Miestneho spoločenstva Kulpín. 
 

Článok 8 
 

 Prostriedky samozdanenia, ktoré sa uskutočnia  ponad sumu uvedenú v článku 4 
tohto uznesenia, použijú sa pre výstavbu tých objektov vo všeobecnom záujme, pre ktoré 
sa občania vo väčšine  vyjadria.  
 

Článok 9 
 
 Uznesenie o uvádzaní samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Kulpín 
uverejní sa v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec a bude sa uplatňovať od  
01.02.2010. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-1/2010-02 
Dňa:   05. 01. 2010 
Báčsky Petrovec 
                             PREDSEDA  

ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                      Miroslav Pucovský,  v.r. 
 
 



   2. 
 Podľa článku 20, 21, 22 a 27 Zákona o financovaní lokálnej samosprávy (Úradný 
vestník RS, č. 62/2006), Uznesenia Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec o ustálení 
návrhu Uznesenia o uvádzaní samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Hložany 
na obdobie od  01.01.2010 do 31.12.2014 a o tvare a spôsobe priameho vyjadrovania sa 
občanov o zamozdanení, ktoré bolo vynesené na XVI. zasadnutí Zhromaždenia obce 
Báčsky Petrovec dňa 19.12.2009 a priameho vyjadrovania sa občanov Miestneho 
spoločenstva Hložany, ktoré sa konalo prostredníctvom písomného vyjadrovania sa 
v období od 22.12. do 28.12.2009,  v y n i e s l o   s a  
 

 
U Z N  E  S E  N  I E    

O UVÁDZANÍ SAMOZDANENIA NA ÚZEMÍ MIESTNEHO SPOLOČENSTVA 
HLOŽANY NA OBDOBIE OD 01. JANUÁRA 2010 DO 31. DECEMBRA 2014 

 
 

Článok 1 
 

 Samozdanenie sa uvádza za účelom uspokojovania všeobecných a spoločných 
potrieb občanov v Miestnom spoločenstve Hložany. 
 Uskutočnené prostriedky samozdanenia sa použijú na: 
 

1. investície: ................................................................................................. 75 % 
- ukončenie  výstavby kanalizačného systému  osady Hložany, 
- výstavbu studne pre potreby vodovodného systému  a rekonštrukciu 

vodovodnej siete v osade, 
- opravu ciest v osade, vylievanie opotrebovanej vrstvy asfaltu po uliciach, 
- výstavbu trafostanice v osade, 
- výstavbu športovej haly a bazéna so sprievodnými obsahmi, 
- výstavbu výjazdu na magistrálnu cestu M-7 z Ulice Masarykovej a Ulice 

maršala Tita, výstavbu cesty medzi predĺžením Ulice V.Vlahovića a Ulice 
Masarykovej a asfaltovej cesty a chodníka v uličke medzi Ulicou 
Leninovou a Ulicou proletárskou, 

- výstavbu atmosférickej kanalizácie v osade, 
- výstavbu ubytovacích kapacít ako i ubytovacích kapacít pre starších 

obyvateľov osady, 
- komunálne vybavenie, výstavbu infraštruktúry priemyselnej zóny 

v Hložanoch, 
- vypracovanie  projektovo-technickej dokumentácie 
- ´výstavbu chodníka k domu smútku a výstavba parkoviska pred domom 

smútku,  
- Úpravu starého cintorína a depónie odpadu, 
- Kúpu a adaptáciou obývacieho objektu pre potreby upravenia etno domu 

a pre potreby združení občanov z územia miestneho spoločenstva,  
- opravu chodníkov v osade, 
- výstavbu tvrdej cesty k depónii odpadu a úprava ciest v chotári, 
- zaobstarávanie pozemku pre cintorín, 
- pomoc pri adaptácii – oprave kostolov a cirkevných objektov v osade. 
 

 



 Prostriedky samozdanenia určené pre investície použijú sa i ako iniciálne 
prostriedky pri uchádzaní sa o prostriedky z NIP Republiky Srbsko, Fondu pre kapitálové 
vklady APV, príslušných ministerstiev Republiky Srbsko a Sekretariátu APV, ako i pre 
združovanie prostriedkov s potenciálnymi investormi z uvedených oblastí.  
 
 2.   údržbu objektov miestneho spoločenstva ............................................. 10 % 

3. financovanie športu, kultúry a nevyhnutných spoločenských aktivít  15 %  
4. financovanie práce miestneho spoločenstva ......................................... 10 % 
5. prostriedky pre rodičovský prídavok pre novorodencov  
     a financovanie nevyhnutných potrieb ....................................................   5 % 

 
Článok 2 

 
 Poplatníci samozdanenia sú občania, ktorých bydlisko je na území Miestneho 
spoločenstva Hložany,  a to: zamestnanci v krajine a robotníci na dočasnej práci 
v zahraničí, dôchodcovia, podnikatelia a iní daňoví poplatníci a poľnohospodári v súlade 
s pozitívnymi zákonnými predpismi, ktoré  regulujú túto oblasť. 
 Poplatníci samozdanenia sú aj občania, ktorí na území Miestneho spoločenstva 
nemajú bydlisko, ale  majú nehnuteľný  majetok (ak sa  prostriedkami samozdanenia 
zlepšujú podmienky používania toho majetku). 
 

Článok 3 
 

 Samozdanenie sa uvádza na obdobie  päť rokov, a to od 01.januára 2010 do 
31.decembra 2014. 

Článok 4 
 
 Plánovaná suma prostriedkov samozadanie na rok:  

- 2010 vynáša    6.250.000,00______ dinárov, 
- 2011. vynáša  6.875.000,00______ dinárov, 
- 2012. vynáša   7.500.000,00______ dinárov, 
- 2013. vynáša   8.500.000,00______ dinárov, 
- 2014. vynáša   9.150.000,00______ dinárov, 
      čo spolu vynáša    38.275.000,00______ dinárov. 

 
Článok 5 

 
 Výška samozdanenia sa bude vypočitovať a platiť podľa nasledujúcich sadzieb: 

- 4 %  na  netto zárobky zamestnaných, 
- 6 %  na  daňový základ podnikateľov a iných daňových poplatníkov ak 

daň platia v paušálnej sume, 
- 3 %  na  daňový základ podnikateľov a iných daňových poplatníkov ak 

daň platia v skutočnej sume,  
- 4 %  na priemerný zárobok v hospodárstve Republiky Srbsko pre občanov, 

ktorí na území Miestneho spoločenstva  Hložany nemajú bydlisko, ale 
majú nehnuteľný majetok, 

- sadzba platenia výšky samozdanenia z poľnohospodárstva určuje  sa na 
základe 50 kg  pšenice po jednom katastrálnom   jutre    a  podľa výkupnej 
ceny pšenice, 

- 1,5 %  na dôchodky dôchodcov uskutočnené v krajine a v zahraničí. 



Článok 6 
 

           Vyúčtovanie, obstavenie a  platbu samozdanenia z poľnohospodárskej činnosti, 
podnikateľskej činnosti a od iných daňových poplatníkov a občanov, ktorí na území  
Miestneho spoločenstva Hložany  nemajú bydlisko, ale na ňom majú nehnuteľný 
majetok, bude konať Oddelenie pre rozpočet a financie Obce Báčsky Petrovec. 
 Vyúčtovanie, obstavenie a platbu samozdanenia  zo zárobkov zamestnancov 
z pracovného pomeru, budú konať  výplatcovia zárobkov paralelne s výplatou zárobkov 
zamestnancov. 
 Vyúčtovanie, obstavenie a platbu samozdanenia z dôchodkov dôchodcov bude 
konať služba penzijného a invalidného poistenia, paralelne s výplatou. 
 Vypočítané samozdanenie výplatcovia sú povinní zaplatiť v prospech rozpočtu 
Obce Báčsky Petrovec na bežný účet číslo 840-711181843-57. 
 Peňažné prostriedky samozdanenia sú presne účelovo určené a budú sa používať 
výlučne pre aktivity určené v článku 1 tohto uznesenia a ich trovenie sa bude konať 
v súlade s ročným plánom, ktorý vynáša Rady Miestneho spoločenstva Hložany. 

 
Článok 7 

 
 Občania uskutočňujú dozor nad zoskupenými a použitými prostriedkami 
samozdanenia prostredníctvom  zvolených orgánov Miestneho spoločenstva Hložany, 
výborníkov v Zhromaždení obce Báčsky Petrovec a na zhromaždeniach občanov 
Miestneho spoločenstva Hložany. 
 

Článok 8 
 

 Prostriedky samozdanenia, ktoré sa uskutočnia  ponad sumu uvedenú v článku 4 
tohto uznesenia, použijú sa pre výstavbu tých objektov vo všeobecnom záujme, pre ktoré 
sa občania vo väčšine  vyjadria.  
 

Článok 9 
 
 Uznesenie o uvádzaní samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Hložany 
uverejní sa v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec a bude sa uplatňovať od  
01.01.2010. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-2/2010-02 
Dňa:   05. 01. 2010 
Báčsky Petrovec 
                             PREDSEDA  

ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                      Miroslav Pucovský,  v.r. 



 
      3. 
 Podľa článku 45 odsek 1 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník 
Republiky Srbsko, č. 129/2007) a článku 85 odsek 2 Štatútu Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 11/2008 a  4/2009), Zhromaždenie obce 
Báčsky Petrovec na svojom XX.  zasadnutí, ktoré sa konalo 06. 01. 2010,  v y n i e s l o  
 

R  O Z H  O D  N U T  I  E  
O VOĽBE ČLENOV OBECNEJ RADY  

OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 

I. 
 
 Za členov Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec namiesto členov, ktorí podali 
písomné demisie na uvedené funkcie,  podľa postupu stanoveného Zákonom o voľbe 
členov Obecnej rady, zvolení sú:  
 

1. PAVEL ŽILAJI, poľnohospodár z Báčskeho Petrovca, pre oblasť 
poľnohospodárstva, 

2. MILOTA TÓTOVÁ,  robotníčka z Kulpína, pre oblasť sociálnej práce, 
3. JAROSLAV CHLPKA,  profesor z Hložian, pre oblasť školstva,  
4. ONDREJ STUPAVSKÝ, poľnohospodár z Hložian, pre oblasť lokálnej 

samosprávy, 
5. RASTISLAV  DENĎÚR,  podnikateľ z Báčskeho Petrovca, pre oblasť 

malých a stredných podnikov. 
 

II.  
 

Mandát členov Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec trvá do zániku mandátu 
Zhromaždenia,  resp. do momentu uvoľnenia z  funkcie predsedu obce pred dobou, na 
ktorú je zvolený a plynie odo dňa  voľby,  tj. od   06. 01. 2010. 

 
III. 

 
 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-3/2010-02 
Dňa: 06. 01. 2010        P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec          ZHROMAŽDENIA OBCE 
                     
                 Miroslav Pucovský, v.r. 
 
 
 
                     



    4. 
 Podľa článku 87 bod 12 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č.   11/2008 a 4/2009) a článku 14 Uznesenia o lokálnych komunálnych 
poplatkoch (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  2/2007 a 14/2008), po 
posudzovaní návrhu Uznesenia o zlaďovaní výšky lokálnych komunálnych poplatkov, 
Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na svojom XXXIV. zasadnutí, ktoré sa konalo 21. 
decembra 2009, jednohlasne vyniesli nasledujúce 
 
 

U Z N  E  S E  N  I  E  
O ZLAĎOVANÍ LOKÁNYCH  KOMUNÁLNYCH POPLATKOV 

 
 

Článok 1 
 

 Týmto uznesením koná sa zlaďovanie lokálnych komunálnych  poplatkov 
určených v Uznesení o lokálnych poplatkoch (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
2/2007 a 14/2008). 

Článok 2 
 

 Určujú sa nasledujúce sumy lokálnych komunálnych poplatkov podľa položiek:  
 

 
S A D Z O B N Í K 

 
Položka 1 

 
 Za  vyvesenie firmy na prevádzkovom priestore, okrem vyvesenia názvov 
štátnych orgánov, orgánov územnej autonómie a lokálnej  samosprávy, určuje sa lokálny 
komunálny poplatok: 
 

1. Podniky v oblasti hospodárstva rozvrhujú sa  podľa Zákona  o účtovníctve, a to: 
-   malé  právnické osoby (do 50 zamestnaných) ................. 8.000,00 dinárov 
-   stredné právnické  osoby (50 až 250 zamestnaných) ..... 25.000,00 dinárov 

          -   veľké právnické osoby (ponad 250 zamestnaných) ....... 50.000,00 dinárov 
 
      PODNIKATEĽSKÉ  JEDNOTKY 
         -  prevádzkové, výrobné a podnikateľské jednotky .............. 8.000,00 dinárov 
         -. obchodné domy................................................................. 10.000,00 dinárov 
         -  samoobsluhy  a predajne  .................................................. 7.000,00 dinárov 
         -  skládky a sklady ................................................................ 8.000,00 dinárov 
         -  hotely i motely ................................................................. 10.000,00 dinárov 
         -  kaviarne, reštaurácie, bufety ............................................. 8.000,00 dinárov 
         -  výkupné  stanice ............................................................... 5.000,00 dinárov 
         -  stánky ................................................................................ 3.000,00 dinárov 
         -  benzínové  čerpacie stanice ............................................. 25.000,00 dinárov 
         -  servisy i dielne .................................................................. 5.000,00 dinárov 
         -  bytové a remeselnícke družstvá ........................................ 5.000,00 dinárov 
         -  iné ..................................................................................... 5.000,00 dinárov 



2. Banky, poisťovne, lotérie: 
-  podnikateľské jednotky ……………………………….. 50.000,00 dinárov 
-  expozitúry ……………………………………………... 30.000,00 dinárov 
-  pobočky lotérie ………………………………………... 10.000,00 dinárov 

 
3. Iné ……………………………………………………….. 10.000,00 dinárov 

 
4. Dielne, ktoré nemajú status právnickej osoby a zahŕňajú: 

pohostinskú, obchodnú, prepravnú, advokátsku,  lekárenskú, 
autotaxikársku, stomatologickú činnosť ………….………   5.000,00 dinárov 

 
5. Iné neuvedené činnosti ……………………………….......   3.000,00 dinárov 

 
POZNÁMKA: 
 
1.  Poplatok podľa tejto položky určuje sa v ročnej sume.  
 
2. Poplatníci z tejto položky  sú všetky  registrované právnické a fyzické osoby a 
súkromní  podnikatelia, ktorí  vykonávajú určitú  činnosť na území Obce Báčsky 
Petrovec, bez ohľadu na to, či je firemná tabuľa vyvesená.  
 
3.  Poplatníci, ktorí  užívajú právo z tejto položky, sú povinní  prihlásiť užívanie práva 
príslušnému orgánu, resp.  príslušnému daňovému orgánu. 
 
 Prihláška z predošlého  odseku tohto článku  má obsahovať: 
 

- pre právnické osoby: daňové  identifikačné číslo, matričné číslo právnickej 
osoby a bežný účet, presnú adresu sídla právnickej osoby, činnosť, 

- pre fyzické osoby: daňové identifikačné číslo, matričné číslo, bežný účet, rodné 
číslo a názov dielne s presnou adresou činnosti. 

 
4. Poplatník  platí  poplatok za vyvesenie firmy podľa základu, pre ktorý je stanovená 
určitá suma poplatku, kým pre všetky ostatné   vyvesené firmy na iných  prevádzkových   
miestnostiach, v ktorých sa vykonáva činnosť, platí 50 % z výšky  predpísaného 
poplatku.  
 
5. Výnimkou, keď ide o  záväzok platenia  poplatku podľa tejto položky,  sú  
ustanovizne,  ktorých  zakladateľ je Zhromaždenie obce, združenia občanov, 
humanitárne, športové a iné neprofitné organizácie. 
 
6. Poplatníci, ktorí sú registrovaní vo štvrtom kvartáli bežného roku, poplatok podľa tejto 
položky  platia  zmenšený o 80 %  zo  sumy stanovenej touto položkou. 
 
7. Poplatok  z tejto položky  platí sa kvartálne v roku, pre ktorý je poplatok stanovený, vo 
výške  ¼  ročnej  sumy  poplatku,  a to v polovici  kvartálu  (15. februára, 15. mája, 15. 
augusta a 15. novembra).  
 
8. Určovanie a uberanie poplatku podľa tejto položky koná príslušný organ, resp. 
príslušný daňový organ.  



Položka 2 
 
 Za vyvesenie a vypisovanie firmy mimo prevádzkového priestoru na 
objektoch a priestoroch, ktoré patria obci (vozovky, chodníky, zelené plochy, stĺpy a 
pod.), platí sa lokálny komunálny poplatok pre každú jednotlivo vyvesenú firmu mimo  
prevádzkového priestoru, kde sa činnosť koná.  
 Lokálny komunálny poplatok z tejto položky platí sa vo výške 2.000,00 dinárov 
na spôsob  určený pre platenie lokálneho komunálneho poplatku pre vyvesenie firmy na 
prevádzkovom priestore z položky 1.  
 
POZNÁMKA: 
 
1. Poplatok z tejto  položky  platí  právnická  a  fyzická  osoba, ktorej firma je vyvesená  
na  základe  zaťaženia  zo strany  príslušného orgánu, resp. príslušného daňového  orgánu 
a po predbežne vydanom  povolení Obecnej správy – Oddelenia pre hospodárstvo, 
urbanizmus a komunálno-bytové a inšpekčné úkony. 
 
2. Obecná správa – Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a 
inšpekčné úkony, je povinné jeden  exemplár  povolenia  pre vyvesenie a vypisovanie 
firmy  mimo  prevádzkového  priestoru doručiť príslušnému orgánu, resp.  príslušnému  
daňovému orgánu s nasledovnými údajmi: 
 

- pre právnické osoby: daňové  identifikačné číslo, matričné číslo právnickej 
osoby a bežný účet, presnú adresu sídla právnickej osoby, činnosť, 

- pre fyzické osoby: daňové identifikačné číslo, matričné číslo, bežný účet, rodné 
číslo a názov dielne s presnou adresou, činnosť. 

 
3.  Poplatok  z tejto položky  platí sa kvartálne v roku, pre ktorý je poplatok stanovený, 
vo výške  ¼  ročnej  sumy  poplatku,  a to v polovici  kvartálu  (15. februára, 15. mája, 
15. augusta a 15. novembra).  
 

Položka 3 
 
 Za vlastnenie motorových cestných a prívesných vozidiel, okrem 
poľnohospodárskych  vozidiel a strojov, určuje sa  lokálny komunálny poplatok, a to: 
 
Radové 
číslo        DRUH  VOZIDIEL    POPLATOK 
 

1.    CESTNÉ  VOZIDLÁ 
 Kamióny, kamionety a špeciálne  motorové vozidlá, určené  na prepravu  

určitého nákladu podľa nosnosti 
 do  3 ton - pre  každú tonu …………………………….. 330,00 dinárov 
 ponad 3 tony  až 8 ton 

- základná úhrada ……………………………………… 980,00 dinárov 
-  za každú tonu ponad 3  tony až 8 ton ..……………… 330,00 dinárov 

      1.1.3.     ponad 8 ton až 10 ton 
- základná úhrada ……………………………………. 2.610,00 dinárov 
-  za každú tonu ponad 8  až  10 ton ..…………………  330,00 dinárov 



1.1.4.     ponad 10 ton 
- základná úhrada ……………………………………. 3.190,00 dinárov 
-  za každú tonu ponad  10 ton ………....……………… 330,00 dinárov 

 
       2.   AUTOBUSY, KOMBIBUSY 
                   - po registrovanom  sedadle  …………….……………… 31,00 dinárov 
 
 

3. PRACOVNÉ  VOZIDLÁ,   ŠPECIÁLNE    ADAPTOVANÉ   NA    PREPRAVU  
DIELNÍ A REKVIZÍT PRE CEZPOĽNÉ  ZÁBAVNÉ DIELNE A 
ATESTOVANÉ ŠPECIÁLNE VOZIDLÁ NA PREPRAVU  VČIEL BEZ 
OHľADU  NA  NOSNOSŤ A  HMOTNOSŤ 
        -  za každé vozidlo …………………………………… 200,00   dinárov 

 
     4.     PRÍVESNÉ  VOZIDLÁ 
     4.1.         Nákladné vlečky, polovlečky špeciálne nákladné  vlečky  určené na  

        prepravu určitého nákladu podľa nosnosti 
     4.1.1.      do 3 ton za každú tonu ……………………………….  250,00   dinárov 
     4.1.2.      ponad 3 tony až 8 ton  
                    -  základná úhrada ……………………………………  780,00  dinárov 
         -  za každú tonu ponad 3 tony až  8 ton ……………...  250,00  dinárov 
      4.1.3.     ponad 8 až 10 ton 
         -  základná úhrada ………………………………...... 2.190,00  dinárov 
         -  za každú tonu ponad 8 až  10 ton …………….......     250,00  dinárov 
      4.1.4.     ponad 10 ton 
                    -  základná úhrada …………………………………..  2.870,00  dinárov 
         -  za každú tonu ponad  10  ton .................................      250,00  dinárov 
      4.2.        Osobné vlečky, autobusy, po každom 
                    registrovanom sedadle ..............................................     80,00  dinárov 

4.3. Pracovné a plato vlečky, po každej vlečky 
bez ohľadu  na jej hmotnosť ....................................     150,00  dinárov 

 
      5.     VLEČNÉ  VOZIDLÁ PODĽA SILY MOTORA 
      5.1.        Traktory 
      5.1.1.      do  18 kv ...............................................................      100,00  dinárov 
      5.1.2.      ponad 18 kv  až  29 kv ..........................................      150,00  dinárov 
      5.1.3.      ponad  29 kv až  46 kv ..........................................      250,00  dinárov 
      5.1.4.      ponad  46 kv .........................................................       300,00  dinárov 
      5.2.        Ťažké nákladné autá 
      5.2.1.      do 66 kv ................................................................    1.180,00  dinárov 
      5.2.2.      ponad 66 až  96 kv ................................................    1.800,00  dinárov 
      5.2.3.      ponad 96 až 132 kv ...............................................    2.190,00  dinárov 
      5.2.4.      ponad  132   až  177 kv .........................................    2.610,00  dinárov 
      5.2.5.      ponad 177  kv ........................................................    3.270,00  dinárov 
 

  6.     ŠPECIÁLNE VOZIDLÁ NA PREPRAVU 
          URČITÝCH OSÔB  
          -  za každé  vozidlo  ...............................................      120,00  dinárov 
 



   7.    OSOBNÉ AUTOMOBILY A KOMBINOVANÉ VOZIDLÁ, 
          PREROBENÉ  A ATESTOVANÉ VOZIDLÁ PRE ODDYCH 
          A STANOVANIE, PODĽA PRACOVNEJ SILY MOTORA 
    7.1.        do 900 m3 ..............................................................      170,00  dinárov 
    7.2.        ponad 900 až  1350 cm3 ........................................      300,00  dinárov 
    7.3.        ponad 1350 až  1800 cm3 ......................................      600,00  dinárov 
    7.4.        ponad 1800  až  2500 cm3 .....................................   1.000,00  dinárov 
    7.5.        ponad 2500  až  3150 cm3 .....................................   1.500,00  dinárov 
    7.6.        ponad  3150 cm3 ....................................................   3.500,00  dinárov 
 

8. ZA  OSOBNÉ  VOZIDLÁ  Z   BODU  7   TOHTO  ČLÁNKU,  KTORÉ    SÚ  
  PREROBENÉ NA PLYNOVÝ POHON, VEDĽA  ÚHRADY Z BODU  PLATÍ  
  SA AJ  ÚHRADA VO VÝŠKE  50 %  ZO SUMY Z BODU 7 

    8.1.    Za  vozidlá, ktorými sa  koná verejná preprava cestujúcich (taxi). 
      Prerobenie osobného vozidla na plynový  pohon zisťuje sa pri  jeho  
      technickej prehliadke a vnáša do  technického preukazu odtlačkom 
      pečiatky okrúhleho tvaru „PLYN“ priemeru 15mm ........  3.140,00 dinárov 

 
9.   ZA KAŽDÉ  PRÍVESNÉ VOZIDLO OSOBNÉHO AUTOMOBILU  

            (pre oddych a stanovanie  nákladné a pod.) 
            ktorých najväčšia dovolená hmotnosť presahuje 750 kg .....   150,00 dinárov 
 

10.    MOTOCYKLE  PODĽA PRACOVNEJ  SILY  MOTORA: 
 do  125 cm3 ........................................................................   150,00 dinárov 
 ponad 125 až 250 cm3 ........................................................   200,00 dinárov 
 ponad 250 až 1000 cm3 ......................................................   250,00 dinárov 
 ponad 1000 cm3 ..................................................................   350,00 dinárov 

 
11.   NÁKLADNÉ  MOTOCYKLE S TROMI  KOLESAMI  PODĽA   

    PRACOVNEJ  SILY  MOTORA  VEDĽA ÚHRADY  Z BODU 10 
    PLATIA AJ  ÚHRADU VO VÝŠKE .....................................   40,00  dinárov 
    bez  ohľadu na nosnosť. 

 
 
POZNÁMKA:      
 
1.  Poplatok podľa tejto položky určuje sa v ročnej sume.  
 
2. Určovanie a uberanie lokálneho komunálneho poplatku  podľa tejto položky koná 
Policajná správa Báčsky Petrovec, pri registrácii motorových vozidiel. 
 
3.  Poplatok  podľa tejto položky  neplatia štátny orgány a orgány  lokálnej samosprávy, 
organizácie a ustanovizne a verejné podniky pre  špeciálne  vozidlá,  ktoré priamo  
vykonávajú  komunálne činnosti. 
 
4.  Poplatok  podľa tejto položky  neplatí sa za osobné  vozidlá a iné  prepravné 
prostriedky  invalidných a hendikepovaných osôb  s 80 %  a  väčším telesnýn 
postihnutím, ak im vozidlo slúži  pre  osobné použitie. 
 



Položka 4 
 
 Za používanie  vitrín  za účelom  vystavovanie  tovaru mimo  prevádzkových 
miestností,  určuje  sa lokálny komunálny poplatok  po  1 vitríne  ročne vo výške 
………………………………………………………………………..      2.000,00 dinárov 
 
POZNÁMKA: 
 
1.   Poplatník  z tejto  položky  je  právnická osoba alebo súkromný podnikateľ, ktorý 
používa  vitríny za účelom vystavovania tovaru mimo  prevádzkových  miestností na 
území Obce Báčsky Petrovac. 
 
2.   Poplatok podľa tejto položky určuje sa v ročnej sume.  
 
3.   Poplatok  podľa tejto položky  platí  právnická alebo fyzická osoba, ktorá  vlastní 
vitrínu  na základe  zaťaženia zo  strany príslušného orgánu, resp.  príslušného daňového 
orgánu a podľa  predbežne  vydaného povolenia  Obecnej správy – Oddelenia pre  
hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony. 
 
4.   Obecná správa – Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a 
inšpekčné úkony, povinné je  jeden exemplar  povolenia za používanie vitrín doručiť 
príslušnému orgánu, resp.  prísušnému  daňovému orgánu  s týmito údajmi:  
 - za právnické osoby: daňové identifikačné číslo, matričné číslo právnickej  

  osoby a bežný účet, presnú  adresu  sídla  právnickej osoby, činnosť, 
- za fyzické osoby: daňové  identifikačné číslo, matričné číslo, bežný účet, rodné  
  číslo, názov  dielne s presnou adresou, činnosť. 

 
5.    Poplatok  z tejto položky  platí sa kvartálne v roku, pre ktorý je poplatok stanovený, 
vo výške  ¼  ročnej  sumy  poplatku,  a to v polovici  kvartálu  (15. februára, 15. mája, 
15. augusta a 15. novembra).  

 
Položka 5 

 
 Za vlastnenie  a používanie člnov a plavidiel, okrem člnov, ktoré používajú 
organizácie, ktoré konajú údržbu a vyznačujú  plavebné cesty,  určuje sa lokálny 
komunálny poplatok vo výške …………………………………………… 470,00 dinárov. 

 
POZNÁMKA: 
 
1.  Poplatok podľa tejto položky určuje sa v ročnej sume. 
 
2. Poplatník z tejto položky  je majiteľ  člnov alebo plavidiel , bez ohľadu na to či je  
vykonaná  ročná  registrácia. 
 
3. Majiteľ člnov alebo  plavidiel povinný je príslušnému  orgánu, resp, príslušnému 
daňovému orgánu prihlásiť vlastnenie člnov alebo  plavidiel so všetkými údajmi  
nevyhnutnými  pre  určovanie poplatku podľa  tejto položky.  
 



4. Poplatok  z tejto položky  platí sa kvartálne v roku, pre ktorý je poplatok stanovený, vo 
výške  ¼  ročnej  sumy  poplatku,  a to v polovici  kvartálu  (15. februára, 15. mája, 15. 
augusta a 15. novembra).  
 

Položka 6 
 
 Za vlastnenie reštaurácií a iných  pohostinských a zábavných objektov na 
vode určuje sa lokálny komunálny poplatok po 1 m2 použiteľnej plochy  vo výške 
……………………………………………………………………………. 150,00 dinárov. 
 
POZNÁMKA:  
 
1.  Poplatok podľa tejto položky určuje sa v ročnej sume. 
 
2.  Poplatníci z tejto  položky sú majitelia, resp. nájomcovia  reštaurácií, pohostinských a 
zábavných objektov na vode. 
 
3. Poplatok  podľa tejto položky platí  právnická alebo fyzická osoba, ktorá vlastní 
reštauráciu alebo  iný  pohostinský a zábavný objekt na vode, na základe zaťaženia zo 
strany  príslušného orgánu, resp. príslušného daňového orgánu a podľa  predbežne  
vydaného povolenia  Obecnej správy – Oddelenia pre  hospodárstvo, urbanizmus, 
komunálno-bytové a inšpekčné úkony. 
 
4.   Obecná správa – Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a 
inšpekčné úkony, povinné je  jeden exemplar  povolenia pre vlastnenie  reštaurácií a 
iných pohostinských a zábavných objektov na vode doručiť príslušnému orgánu, resp.  
prísušnému  daňovému orgánu  s týmito údajmi:  
 - za právnické osoby: daňové identifikačné číslo, matričné číslo právnickej  

  osoby a bežný účet, presnú  adresu  sídla  právnickej osoby, činnosť, 
- za fyzické osoby: daňové  identifikačné číslo, matričné číslo, bežný účet, rodné  
  číslo, názov  dielne s presnou adresou, činnosť. 

 
5. Dĺžka objektu  určuje sa nahliadnutím do plavebného povolenia, ktoré  vydáva 
príslušný organ a nahliadnutím na tvári mieta.  
 
6.    Poplatok  z tejto položky  platí sa kvartálne v roku, pre ktorý je poplatok stanovený, 
vo výške  ¼  ročnej  sumy  poplatku,  a to v polovici  kvartálu  (15. februára, 15. mája, 
15. augusta a 15. novembra).  
 

Položka 7 
 

Za používanie priestoru na verejných  plochách alebo pred prevádzkovými 
miestnosťami na podnikateľské účely, okrem predaja tlače, kníh a iných publikácií, 
výrobkov starých a umeleckých remesiel a domáckej výroby, podľa každého celého 
alebo začatého m2 použiteľnej plochy a podľa zón určených v článku 10 tohto uznesenia,  
určujú sa lokálne komunálne poplatky, a to: 
 

a) za  postavenie  stánkov a iných montovaných objektov lokálny komunálny 
poplatok  určuje sa v mesačnej  sume, a to: 



- I.  zóna ................................................................................ 150,00 dinárov 
- II. zóna ............................................................................... 100,00  dinárov 
 
b) za postavenie  záhradných reštaurácií lokálny komunálny poplatok  určuje sa 

v mesačnej  sume, a to: 
- I.  zóna ................................................................................ 150,00 dinárov 
- II. zóna ............................................................................... 100,00  dinárov 
 
c) za  vykonávanie  prevádzkovej činnosti  (dočasné pohyblivé objekty – pulty, 

prístroje na zmrzlinu a nápoje, prístroje pre pukance, chladiace vitríny a iné ľahko 
pohyblivé objekty pre  predaj tovaru v malom a poskytovanie remeselníckych 
služieb), lokálny komunálny poplatok  určuje sa v dennej  sume, a to: 

- I.  zóna ................................................................................ 150,00 dinárov 
- II. zóna ............................................................................... 100,00  dinárov 
 
d) za  zábavné parky, cirkusy a iné zábavné objekty, lokálny komunálny  

poplatok  určuje sa dennej sume, a to: 
- I.  zóna ................................................................................ 10,00 dinárov 
- II. zóna ...............................................................................    7,00 dinárov 
 
e) za pulty postavené v dňoch trvania manifestácií, počas štátnych, náboženských 

a iných sviatkov, na predaj kvetín, ozdobných vecí, gratulácií, suvenírov a pod., 
lokálny komunálny poplatok sa určuje po m2 zabranej plochy vo výške 
.................................................................................................... 200,00 dinárov. 

 
POZNÁMKA: 

 
1.   Poplatok  podľa položky  pod 7 a) a 7 b)  platí  právnická alebo fyzická osoba  na 
základe  zaťaženia zo  strany príslušného orgánu, resp.  príslušného daňového orgánu a 
podľa  predbežne  vydaného povolenia  Obecnej správy – Oddelenia pre  hospodárstvo, 
urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony. 
 
2.   Obecná správa – Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a 
inšpekčné úkony, povinné je  jeden exemplar  povolenia za používanie priestoru na 
verejných plochách pre podnikateľské učely pod 7 a) a 7 b) doručiť príslušnému orgánu, 
resp.  prísušnému  daňovému orgánu  s týmito údajmi:  
 - za právnické osoby: daňové identifikačné číslo, matričné číslo právnickej  

  osoby a bežný účet, presnú  adresu  sídla  právnickej osoby, činnosť, 
- za fyzické osoby: daňové  identifikačné číslo, matričné číslo, bežný účet, rodné  
  číslo, názov  dielne s presnou adresou, činnosť. 

 
3.   Poplatník je povinný prihlásiť  účel používania priestoru na verejnej ploche pod 7 c), 
7 d) a 7 d) tejto položky Obecnej správe – Oddlenieu pre hospodárstvo, urbanizes a 
komunálno-bytové  a inšpekčné úkony, ktoré určuje a uberá poplatok pri vydávaní 
povolenia na  používanie priestoru na verejenje ploche. 
 
3.     Poplatok  z tejto položky  platí sa úmerne doby používania, a to: 
 



 - v prípade používania priestoru na verejnej ploche pod 7 a.)  a  7 b.)  tejto 
položky, poplatok sa platí kvartálne v roku pre ktorý je poplatok stanovený, vo výške  ¼  
ročnej  sumy  poplatku,  a to v polovici  kvartálu  (15. februára, 15. mája, 15. augusta a 
15. novembra), 
 
 - v prípade  používania priestoru na verejnej ploche pod  7 c.),  7 d.)  a  7 e.) tejto 
položky, poplatok sa platí v plnej sume, pred  použitím  priestoru na verejných plochách. 
 

Položka 8 
 
 Za  vlastnenie prostriedkov pre hry  (“zábavné hry”), určuje sa lokálny 
komunálny poplatok po jednom  prístroji, a to:  

1. automat pre hry v šťastie (pokerové prístroje) ............................. 653,00 dinárov 
2. za vlastnenie prístrojov pre zábevné hry (flipery,  

biliardy, videové hry a pod.)  ........................................................ 261,00 dinárov 
 
POZNÁMKA:  
 

1. Poplatok  podľa tejto položky  určuje sa v mesačnej sume.  
 

2. Poplatník podľa  tejto položky  je právnická alebo fyzická osoba, ktorá vlastní 
prostriedky a prístroje pre zábevné hry. 
 
       3. Poplatník je povinný prihlásiť  prostriedky a prístroje pre zábavné hry príslušnému 
orgánu, resp. príslušnému daňovému orgánu pred začiatkom  používania prostriedkov  
pre hry. 
  
Prihláška  obsahuje:  
 - za právnické osoby: daňové  identifikačné  číslo, matričné  číslo  právnickej  

  osoby a bežný účet, presnú  adresu  sídla  právnickej osoby; adresu miesta, na  
  ktorom sa vlastní prístroj , druh,  značku, typ a sériové číslo prístroja a dátum   
  začiatku  používania prostriedkov pre hry, 
- za fyzické osoby: daňové  identifikačné číslo, matričné číslo, bežný účet, rodné  
  číslo, názov  dielne s presnou adresou, adresu  miesta,  na ktorom  sa  vlastní      
  prístroj , druh,  značku, typ a sériové číslo prístroja a dátum  začiatku    
  používania prostriedkov pre hry. 

 
    4.    Poplatok  z tejto položky  platí sa kvartálne v roku, pre ktorý je poplatok 
stanovený, vo výške  ¼  ročnej  sumy  poplatku,  a to v polovici  kvartálu  (15. februára, 
15. mája, 15. augusta a 15. novembra).  

Položka 9 
 
 Za  usporadúvanie hudobného programu v pohostinských objektoch, určuje 
sa lokálny komunálny poplatok vo výške ............................................... 5.000,00 dinárov. 
 
POZNÁMKA:  
 
1.  Poplatok  podľa tejto položky  určuje sa v dennej sume. 
 



2.  Poplatník z tejto položky je pohostinský podnik, resp. hostinský, v objekte ktorého sa  
pripráva hudobný program.  

 
3.   Poplatník  je  povinný   prihlásiť   usporadúvanie  hudobného  programu  Obecnej 
správe – Oddeleniu pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné 
úkony, ktoré určuje a uberá poplatok pri vydávaní povolenia pre  usporadúvanie  
hudobného programu.  
 
4.  Ak sú príjmy z koncertu určené  na humanitárne  ciele,  poplatník je  oslobodený od 
platenia poplatku.  

 
Položka 10 

 
 Za  používanie reklamných panelov (bilbordy, voľne stojaci reklamný panel,  
svetelné reklamy, transparenty a podobné objekty, ktoré sa postavujú na  verejnej ploche 
za účelom reklamy), určuje sa  lokálny komunálny  poplatok  pre každý začatý m2 
reklamnej  plochy podľa určených zón z článku 10 tohoto uznesenia, a to: 
 

- I.  zóna ................................................................................  30,00 dinárov 
 
- II. zóna ...............................................................................   20,00  dinárov 

 
POZNÁMKA: 
 
1.  Poplatok podľa tejto položky určuje sa v dennej sume. 
 
2. Poplatok  podľa tejto položky platí  právnická alebo fyzická osoba na základe 
zaťaženia zo strany  príslušného orgánu, resp. príslušného daňového orgánu a podľa  
predbežne  vydaného povolenia  Direkcie pre stavebný pozemok, cestné hospodárstvo a 
komunálne činnosti Obce Báčsky  Petrovec (ďalej: Direkcia). 
 
3.   Direkcia je povinná   jeden exemplar  povolenia pre  používanie reklamného panela, 
doručiť príslušnému orgánu, resp.  prísušnému  daňovému orgánu  s týmito údajmi:  
 - za právnické osoby: daňové identifikačné číslo, matričné číslo právnickej  

  osoby a bežný účet, presnú  adresu  sídla  právnickej osoby, činnosť, 
- za fyzické osoby: daňové  identifikačné číslo, matričné číslo, bežný účet, rodné  
  číslo, názov  dielne s presnou adresou, činnosť. 

 
4.    Poplatok  z tejto položky  platí sa úmerne doby používania,  kvartálne v roku, pre 
ktorý je poplatok stanovený, vo výške  ¼  ročnej  sumy  poplatku,  a to v polovici  
kvartálu  (15. februára, 15. mája, 15. augusta a 15. novembra).  
 
 

Položka 11 
 
 Za  používanie voľných  plôch  pre kempingy,  postavenie stanov alebo iných 
objektov dočasného použitia, určuje sa lokálny komunálny poplatok pre každý m2 
zabranej plochy vo výške ………………………………………………….  10 dinárov. 
 



POZNÁMKA: 
 
1. Poplatok podľa tejto  položky určuje  sa v dennej sume.  
 
2. Poplatník z tejto položky  je  užívateľ  plochy pre  postavenie kempingov, stanov alebo 
iných podobných objektov. 
 
3. Poplatok podľa tejto  položky neplatia  užívatelia voľných plôch pre humanitárne, 
kultúrne a športové potreby. 
 
4. Poplatník  je povinný prihlásiť účel používania priestoru z tejto položky  Obecnej 
správe – Oddeleniu pre  hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné 
úkony, ktoré určuje a uberá poplatok pri vydávania povolenia na používanie priestoru na 
voľnej ploche.  
 
5.  Poplatok podľa tejto  položky  platí sa  úmerne  doby používania, a to pred začiatkom 
používania  voľnej plochy. 

Položka  12 
 
 Za používanie pobrežia na podnikateľské a iné  účely, určuje sa  lokálny  
komunálny  poplatok pre každý  1 m2 zabranej plochy vo výške ………..   10,00 dinárov. 
 
POZNÁMKA: 
 
1.   Poplatok podľa tejto  položky  určuje sa v dennej sume.  
 
2. Pod používaním pobrežia v zmysle tohto uznesenia rozumie sa  pásmo  tesne vedľa 
koryta rieky, šírky 50 metrov.  
 
3. Poplatník  je povinný prihlásiť účel používania priestoru z tejto položky  Obecnej 
správe – Oddeleniu pre  hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné 
úkony, ktoré určuje a uberá poplatok pri vydávania povolenia na používanie pobrežia pre 
podnikateľské alebo iné účely.  
 
4. Poplatok podľa tejto  položky  platí sa  úmerne  doby používania, a to pred začiatkom 
používania  pobrežia. 
 

Položka 13 
 
 Za zaberanie verejnej plochy stavebným materiálom a za účelom 
vykonávania stavebných prác, určuje sa lokálny  komunálny   poplatok po 1 m2 
zabranej plochy vo výške  ............................................................................. 10,00 dinárov. 
 
POZNÁMKA: 
 
1. Poplatok podľa  tejto položky  určuje sa v dennej sume. 
 
2. Poplatník z aliney 1 tejto  položky  je investor a poplatok platí odo dňa zabratia  
verejnej  plochy po ukončenie  výstavby.  



3. Poplatník  je povinný prihlásiť účel používania priestoru z tejto položky  Obecnej 
správe – Oddeleniu pre  hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné 
úkony, ktoré určuje a uberá poplatok pri vydávaní povolenia na zabratie verejnej plochy 
stavebným materiálom kvôli vykonávania stavebných prác. 

 
4.  Poplatok  podľa  tejto položky platí sa  úmerne doby používania, a to pred zabratím 
verejnej plochy.  

 
Článok 3 

 
 Toto  uznesenie nadobúda platnosť  dňom odsúhlasenia a bude sa uplatňovať od 
1. januára 2010. 

Článok 4 
 
    Toto uznesenie sa uverejnení v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA  
 
 
Číslo:  016-4/278-2009 
Dňa: 21. decembra 2009 
Báčsky Petrovec 
               P R E D S E D A 
                          OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
         práv. Vladimír Turan, v.r.       
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