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Číslo: 1                                                   Báčsky 
Petrovec                               
Ročník: LIII                                             31. januára 
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O    B    S    A  H 
 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
1. -  Uznesenie o schválení Začiatočnej likvidačnej bilancie Verejného podniku 

Direkcija za izgradnju Bački Petrovac – V LIKVIDÁCII, 
 
2. -  Uznesenie o zmene Uznesenia o verejnej kanalizácii, odvádzaní a čistení 

odpadových vôd v osadách Obce Báčsky Petrovec,  
 
3. -  Uznesenie o zmenách uznesení, ktorými sú predpísané peňažné tresty za 

priestupky, 
 
4. -  Uznesenie o začatí postupu  scudzenia  nehnuteľnosti z verejného  

vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,  
 
5. -  Uznesenie o začatí postupu  scudzenia  nehnuteľnosti z verejného  

vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,  
 
6. -  Rozhodnutie o potvrdení mandátu novozvoleného výborníka 

Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, 
 
7. -  Rozhodnutie o zmene Rozhodnutia o ustanovení veliteľa, zástupcu  

veliteľa, náčelníka a členov Obecného štábu pre mimoriadne situácie 
Obce Báčsky Petrovec, 

 
 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
8. -  Pravidlá o spolufinancovaní projektov pre uskutočnenie verejného 

záujmu v oblasti verejného informovania, 
 
9. -  Program  používania prostriedkov pre financovanie zlepšenia bezpečnosti 

cestnej dopravy na území Obce Báčsky Petrovec na rok 2017. 
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 1. 

 Podľa článku 20 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník Republiky Srbsko, 
číslo  129/2007 a 83/2014 – iný zákon), článku 536 odsek 2 Zákona o obchodných 
spoločnostiach (Úradný vestník Republiky Srbsko, číslo 36/2011, 99/2011, 83/2014 – iný 
zákon a 56/2015), článku 11 Uznesenia o začatí postupu  likvidácie Verejného podniku 
Direkcija za izgradnju Bački Petrovac, Báčsky Petrovec (Úradný vestník  Obce Báčsky 
Petrovec, číslo 18/2016)  a článku  34  bod  7  Štatútu  Obce  Báčsky  Petrovec – prečistený 
text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec 
na svojom X. zasadnutí, ktoré sa konalo  dňa  30.01.2017, vynieslo            
 

U Z N  E  S  E  N  I  E 
 

o schválení Začiatočnej  likvidačnej bilancie Verejného podniku  
Direkcija za izgradnju Bački Petrovac – V LIKVIDÁCII 

 
 

Článok 1 
 

 SCHVAĽUJE SA Začiatočná likvidačná bilancia Verejného podniku Direkcija za 
izgradnju  Bački Petrovac, Báčsky Petrovec – V LIKVIDÁCII, Kollárova č.  6,   zapísaného 
do Registra obchodných subjektov Agentúry pre obchodné registre pod číslom BD: 
95137/2016  z 02.12.2016, matričné číslo: 21071005, DIČ: 108808419, ktorú zhotovil 
likvidačný správca v súlade s predpismi, ktorými sa  upravuje účtovníctvo a audit.  
 

Článok 2 
 

 Schválená Začiatočná likvidačná bilancia Verejného podniku Direkcija za izgradnju 
Bački Petrovac – V LIKVIDÁCII,  sa registruje  v súlade so Zákonom o registrácii.  
 

Článok 3 
 

 Toto uznesenia  sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-1/2017-02 
Dňa:  30. 01. 2017 
Báčsky Petrovec                P R E D S E D A  
          ZHROMAŽDENIA OBCE 
                                                                                                 

       Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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   2. 

Podľa článku 39 Zákona o priestupkoch  Úradný vestník RS, č. 65/2013, 13/2016 
a 98/2016 – uznesenie ÚS) a článku  34  Štatútu obce Báčsky Petrovec – prečistený text 
(Úradný vestník  Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie  obce Báčsky Petrovec na 
svojom X. zasadnutí, ktoré sa konalo 30.01.2017, v y n i e s l o  
 

U  Z  N  E  S  E  N  I E 
O ZMENE  UZNESENIA  O VEREJNEJ  KANALIZÁCII, ODVÁDZANÍ A ČISTENÍ 

ODPADOVÝCH VÔD V OSADÁCH  OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 

Článok 1 
 

V Uznesení o verejnej kanalizácii, odvádzaní a čistení odpadových vôd v osadách   
Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  4/2007, 2/2009, 9/2010 a 
 3/2015) sa  konajú  nasledujúce zmeny: 
 
 V článku 41 odsek 1 slová:      „od 50.000,00 do 500.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                   “ 80.000,00 dinárov “. 
 V článku 41 odsek 2 slová:       „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                   “ 15.000,00 dinárov“. 
 
V článku 42 odsek 1 slová:       „od 50.000,00 do 500.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                   “ 80.000,00 dinárov “. 
V článku 42 
 odsek 2 bod 1 slová:    „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                  “ 15.000,00 dinárov“. 

odsek 2 bod 2 slová:    „od 10.000,00 do 100.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                  “ 40.000,00 dinárov“. 

odsek 2 bod 3 slová:    „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                  “ 15.000,00 dinárov“. 
 

Článok 2 
  
 Osoba, proti  ktorej je vydaný priestupkový príkaz, ak prijme zodpovednosť 
a v lehote osem dní odo dňa  prijatia priestupkového príkazu zaplatí polovicu uloženého  
peňažného trestu, je  oslobodená od platby druhej  polovice uloženého peňažného 
trestu.   

Článok 3 
 
 Toto uznesenie  nadobúda platnosť ôsmym dňom po uverejnení v Úradnom vestníku 
Obce Báčsky Petrovec.  
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
Číslo:  011-2/2017-02 
Dňa:   30.01.2017              P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec                                                                     ZHROMAŽDENIA OBCE 

             Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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   3.  
Podľa článku 39  Zákona o priestupkoch  (Úradný vestník RS,  č. 65/2013, 13/2016 

a 98/2016 – uznesenie ÚS)  a článku 34 Štatútu Obce Báčsky Petrovec – prečistený text 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na 
X. zasadnutí, ktoré sa konalo 30.01. 2017,  v y n  i e s l o 
 

U Z N  E  S  E  N  I E   
 

O  ZMENÁCH UNESENÍ, KTORÝMI  SÚ  PREDPÍSANÉ 
 PEŇAŽNÉ TRESTY ZA PRIESTUPKY 

 
Článok 1 

 
 Týmto uznesením konajú sa zmeny uznesení, ktorými sú  určené peňažné tresty za 
priestupky a určujú sa peňažné tresty vo fixných  sumách. 
 

Článok 2 
 

 V Uznesení o  komunálnych činnostiach  (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  
17/2012, 3/2015 a 18/2016) sa  konajú  nasledujúce zmeny: 
 
 V článku 160 odsek 1 slová:    „od 50.000,00 do 500.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                        “vo fixnej sume  60.000,00 dinárov “. 
 V  článku 160 odsek  2 slová:    „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
 
 V článku 161 odsek 1 slová:      „od 50.000,00 do 500.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú 
slovami: 
                                                        “vo fixnej sume  60.000,00 dinárov “. 
 V  článku 161 odsek  2 slová:    „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                        “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
 
 V článku 162 odsek 1 slová:      „od 50.000,00 do 500.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú 
slovami: 
                                                        “vo fixnej sume  60.000,00 dinárov “. 
 V  článku 162 odsek  2 slová:    „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                        “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
 
 V článku 163 odsek 1 slová:    „od 50.000,00 do 500.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                        “vo fixnej sume  60.000,00 dinárov “. 
 V  článku 163 odsek 2 slová:    „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                       “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
 
 V článku 164 odsek 1 slová:    „od 10.000,00 do 100.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                       “vo fixnej sume  30.000,00 dinárov “. 
 
V  článku 165 odsek  1 slová:    „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                       “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
 
 V článku 165a odsek 1 slová:    „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  60.000,00 dinárov “. 
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 V článku 165a odsek  2 slová:    „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                         “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
 V článku 165a odsek 3 slová:  „od 50.000,00 do 500.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  60.000,00 dinárov “. 
 
 V článku 165a odsek 4 slová:    „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
 V článku 165a odsek 5 slová:  „od 10.000,00 do 100.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  30.000,00 dinárov “. 
 V článku 165a odsek 6 slová:    „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
 
 V článku 166 odsek 1 slová:    „od 50.000,00 do 500.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                    “vo fixnej sume  60.000,00 dinárov “. 
 V článku 166 odsek 2 slová:    „od 10.000,00 do 100.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                    “ vo fixnej sume  30.000,00 dinárov“. 
 V článku 166 odsek 3 slová:     „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  10.000,00 dinárov “. 
  

Článok 3 
 

 V Uznesení o lokálnych administratívnych poplatkoch a úhradách za služby, 
ktoré koná Obecná správa (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 17/2012, 3/2015 a 
 9/2015) sa konajú  nasledujúce  zmeny: 
 
V článku 15 odsek 1  slová:     “ od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                  “vo fixnej sume  10.000,00 dinárov “. 
  

Článok 4 
 
                V Uznesení o pobytovom poplatku Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
15/2008 a 3/2015) sa konajú nasledujúce zmeny: 
 
V článku 11 odsek 1 slová:       „od 50.000,00 do 500.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  60.000,00 dinárov “. 
V článku 11 odsek 2 slová:      „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
V článku 11 odsek 3 slová:       „od 10.000,00 do 100.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  30.000,00 dinárov “. 
V článku 11 odsek 4 slová:       „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
 

Článok 5 
 

            V Uznesení o ochrane životného  prostredia pred hlukom a opatreniach na 
ochranu proti hluku na území Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, č. 7/2015- prečistený text) sa konajú nasledujúce zmeny: 
 
V článku 14 odsek 1 slová:    „od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                 “vo fixnej sume  60.000,00 dinárov “. 
V článku 14 odsek 2 slová:      „od 2.500,00 do 75.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
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V článku 14 odsek 3 slová:       „od 5.000,00 do 250.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  30.000,00 dinárov “. 
 
V článku 15 odsek 1 slová:      „od 2.500,00 do 75.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
V článku 15 odsek 2 slová:      „od 5.000,00 do 250.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  30.000,00 dinárov “. 
V článku 15 odsek 3 slová:       „od 50.000,00 do 500.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                      “ vo fixnej sume  60.000,00 dinárov“. 
 

Článok 6 
 

          V  Uznesení  o preprave cestujúcich  v cestnej  doprave  na území Obce Báčsky 
Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec , č. 11/2012, 3/2015 a 18/2016) sa konajú 
nasledujúce zmeny: 
 
V článku 27 odsek 1 slová:       „od 50.000,00 do 500.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  60.000,00 dinárov “. 
V článku 27 odsek 2 slová:       „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
V článku 27 odsek 3 slová:      „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  30.000,00 dinárov “. 
V článku 27 odsek 4 slová:      „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
 

Článok  7 
 

          V Uznesení o pracovnom čase pohostinských a obchodných objektov, 
remeselníckych dielní a objektov pre  usporadúvanie zábavných hier  (Úradný vestník 
Obce Báčsky Petrovec, č.  3/2010, 7/2010, 12/2010 a 3/2015) sa konajú nasledujúce zmeny: 
 
V článku 14 odsek 1 slová:      „od 50.000,00 do 500.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  60.000,00 dinárov “. 
V článku 14 odsek 2 slová:      „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
V článku 14 odsek 3 slová:       „od 10.000,00 do 100.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  30.000,00 dinárov “. 

 
V článku 15 odsek 1 slová:       „od 50.000,00 do 300.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  60.000,00 dinárov “. 
V článku 15 odsek 2 slová:      „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
V článku 15 odsek 3 slová:      „od 10.000,00 do 100.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  30.000,00 dinárov “. 

 
V článku 16 odsek 1 slová:      „od 50.000,00 do 500.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  60.000,00 dinárov “. 
V článku 16 odsek 2 slová:      „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
 
V článku 16 odsek 3 slová:      „od 10.000,00 do 100.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  30.000,00 dinárov “. 
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V článku 17 odsek 1 slová:       „od 50.000,00 do 500.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  60.000,00 dinárov “. 
V článku 17 odsek 2 slová:      „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
V článku 17 odsek 3 slová:      „od 10.000,00 do 100.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  30.000,00 dinárov “. 

 
Článok 8 

 
                    V Uznesení o búraní objektov (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec,  č. 
5/1998, 6/2006, 3/2015 a 18/2016) sa konajú nasledujúce zmeny: 
 
V článku 16 odsek 1 slová:      „od 50.000,00 do 500.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  60.000,00 dinárov “. 
V článku 16 odsek 2 slová:       „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
V článku 16 odsek 3 slová:       „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  10.000,00 dinárov “. 
 

Článok  9 
 

 V Uznesení o úprave verejných priestranstiev obce (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, č. 9/2015 a 18/2016) sa konajú nasledujúce zmeny: 
 
V článku 98 odsek 1 slová:       „od 50.000,00 do 500.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  60.000,00 dinárov “. 
V článku 98 odsek 2 slová:       „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
V článku 98 odsek 3 slová:       „od 10.000,00 do 100.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  30.000,00 dinárov“. 
 
V článku 99 odsek 1 slová:       „od 50.000,00 do 500.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  60.000,00 dinárov “. 
V článku 99 odsek 2 slová:      „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
V článku 99 odsek 3 slová:       „od 10.000,00 do 100.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  30.000,00 dinárov “. 
 
V článku 100 odsek 1 slová:     „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                      “vo fixnej sume  10.000,00 dinárov “. 
V článku 100 odsek 2 slová:     „od 10.000,00 do 100.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                      “ vo fixnej sume  30.000,00 dinárov“. 
 

Článok 10 
 

                   V Uznesení o  určovaní lokácie  pre skladovanie inertného odpadu (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 9/2010, 4/2011 a 3/2015) sa konajú nasledujúce zmeny: 
 
V článku 6 odsek 1 slová:        „od 50.000,00 do 500.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  60.000,00 dinárov “. 
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V článku 6 odsek 2 slová:        „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
 
V článku 6 odsek 3 slová:         „od 10.000,00 do 100.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  30.000,00 dinárov “. 
V článku 6 odsek 4 slová:         „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  10.000,00 dinárov “. 
 
V článku 7 odsek 1 slová:         „od 50.000,00 do 500.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  60.000,00 dinárov“. 
 
V článku 7 odsek 2 slová:        „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
V článku 7 odsek 3 slová:         „od 10.000,00 do 100.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  30.000,00 dinárov “. 
V článku 7 odsek 4 slová:        „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
 
V článku 8 odsek 1 slová:         „od 50.000,00 do 500.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  60.000,00 dinárov “. 
V článku 8 odsek 2 slová:        „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
V článku 8 odsek 3 slová:         „od 10.000,00 do 100.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  30.000,00 dinárov “. 
V článku 8 odsek 4 slová:        „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
 

Článok 11 
 
                    V Uznesení o domovom poriadku v obytných budovách (Úradný vestník 
Obce Báčsky Petrovec, č. 1/95, 6/99, 6/2006 a 3/2015) konajú sa nasledujúce zmeny: 
 
V článku 25 odsek 1 slová:      „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  10.000,00 dinárov “. 

 
Článok  12 

 
                      V uznesení  o uskutočnení  preventívnej  dezinfekcie, deratizácie 
a dezinsekcie v Obci Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
5/95, 6/97, 6/2006, 5/2010, 12/2010, 3/2015 a 18/2016) sa vykonajú nasledujúce zmeny: 
 
V článku 12 odsek 1 slová:      „od 50.000,00 do 500.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  60.000,00 dinárov “. 
V článku 12 odsek 2 slová:       „od 10.000,00 do 100.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  30.000,00 dinárov“. 
V článku 13 odsek 1 slová:       „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                      “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
 

Článok 13 
 

                V Uznesení o opatreniach na ochranu poľnohospodárskeho pozemku, poľných 
ciest a kanálov pred poľnou škodou a organizovanie  poľnej stráže na území Obce 
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Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 8/2010 a 3/2015) sa konajú 
nasledujúce zmeny: 
 
V článku 21 odsek 1 slová:       „od 50.000,00 do 500.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  60.000,00 dinárov “. 
V článku 21 odsek 2 slová:      „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
V článku 21 odsek 3 slová:      „od 10.000,00 do 100.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  30.000,00 dinárov “. 
V článku 21 odsek 4 slová:      „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
 
V článku 22 odsek 1 slová:       „od 50.000,00 do 500.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  60.000,00 dinárov “. 
V článku 22 odsek 2 slová:       „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
V článku 22 odsek 3 slová:       „od 10.000,00 do 100.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  30.000,00 dinárov “. 
V článku 22 odsek 4 slová:      „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
 

Článok 14  
 

                     V Uznesení o lokálnych komunálnych  poplatkoch (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č.  br. 17/2012, 15/2013, 3/2015, 9/2015 a 18/2016) sa konajú nasledujúce  
zmeny: 
 
V článku 16 odsek 1 slová:       „od 50.000,00 do 500.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  60.000,00 dinárov “. 
V článku 16 odsek 2 slová:      „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
V článku 16 odsek 3 slová:      „od 10.000,00 do 100.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  30.000,00 dinárov “. 
V článku 16 odsek 4 slová:      „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
 

Článok 15 
 
 V Uznesení o podmienkach pre chovanie a ochranu domácich zvierat na území 
Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  br. 10/02, 5/05 a 6/06) sa 
konajú nasledujúce  zmeny: 
 
V článku 36 odsek 1 slová:      „od 5.000,00 do 500.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  60.000,00 dinárov “. 
V článku 36 odsek 2 slová:       „od 250,00 do 25.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
V článku 36 odsek 3 slová:       „od 2.500,00 do 250.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  30.000,00 dinárov “. 
V článku 37 odsek 1 slová:       „od 250,00 do 25.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
V článku 38 odsek 1 slová:      „od 250,00 do 25.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  10.000,00 dinárov “. 
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Článok 16 

 
                     V Uznesení o činnosti zoohygieny (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  
br. 7/2015 a 18/2016) sa konajú nasledujúce  zmeny: 
 
V článku 29 odsek 1 slová:      „od 50.000,00 do 500.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  60.000,00 dinárov “. 
V článku 29 odsek 2 slová:      „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
V článku 29 odsek 3 slová:      „od 10.000,00 do 100.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  30.000,00 dinárov“. 
V článku 29 odsek 4 slová:      „od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 

Článok 17 
 
                     V Uznesení o verejných parkoviskách na území Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  br. 2/2015) sa konajú nasledujúce  zmeny: 
 
V článku 21 odsek 1 slová:    „od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  60.000,00 dinárov “. 
V článku 21 odsek 2 slová:      „od 2.500,00 do 75.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  10.000,00 dinárov“. 
V článku 21 odsek 3 slová:      „od 5.000,00 do 250.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “ vo fixnej sume  30.000,00 dinárov“. 
V článku 21 odsek 4 slová:      „od 2.500,00 do 75.000,00 dinárov“ sa nahrádzajú slovami: 
                                                     “vo fixnej sume  10.000,00 dinárov “. 
 

Článok 17a 
 
 Osoba, proti  ktorej je vydaný priestupkový príkaz, ak prijme zodpovednosť 
a v lehote osem dní odo dňa  prijatia priestupkového príkazu zaplatí polovicu uloženého  
peňažného trestu, je  oslobodená od platby druhej  polovice uloženého peňažného 
trestu.   

Článok 18 
 
 Toto uznesenie  nadobúda platnosť ôsmym dňom po uverejnení v Úradnom vestníku 
Obce Báčsky Petrovec.  
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 

 
Číslo:  011-3/2017-02                                                                           P R E D S E D A 
Dňa:   30.01.2017              ZHROMAŽDENIA OBCE 
Báčsky Petrovec                                                                                   Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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      4.  
           

Podľa článku 27 odsek 10 Zákona  o verejnom vlastníctve  (Úradný vestník RS, číslo 
72/2011 a  88/2013)  a  článku  34  bod 17 Štatútu Obce  Báčsky Petrovec (Úradný vestník 
Obce Báčsky Petrovec, číslo 1/2014 – prečistený text) a článku 11 odsek 1 bod 2 Uznesenia 
o zaobstaraní, používaní, spravovaní a nakladaní s vecami vo vlastníctve Obce Báčsky 
Petrovec (Úradný  vestník  Obce  Báčsky Petrovec,  číslo 12/2012), Zhromaždenie obce  
Báčsky Petrovec na svojom X. zasadnutí, ktoré sa konalo 30.01.2017, vynieslo 

 
 

U  Z  N  E  S  E  N  I E 
 

O ZAČATÍ POSTUPU SCUDZENIA NEHNUTEĽNOSTÍ 
 Z VEREJNÉHO VLASTNÍCTVA OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 

Článok 1 
 

 Začína sa  postup scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky 
Petrovec prostredníctvom verejného oznamu  v postupe verejnej dražby - licitácie, a to  
nasledujúcich nehnuteľností:  
 

1. Dvojizbový byt č. 11 na druhom poschodí, ktorý pozostáva z miestností vyznačených 
číslom 1 až 7 plochy  57,49 m2, ktorému patrí aj miestnosť v pivnici vyznačená č. 19, 
plochy  6,25 m2 v dvojposchodovej obytnej budove na Ulici 14. VÚSB č. 7-9,  
zapísaný v pozemkovej knihe vložka č. 7048/11 KO Báčsky Petrovec, vybudovaný na 
parcele č. 1861; 
 

2. Dvojizbový byt č. 7 na prvom poschodí, ktorý pozostáva z miestností vyznačených 
číslom 1 až 7 plochy  57,49 m2, ktorému patrí aj miestnosť v pivnici vyznačená č. 18, 
plochy  5,20 m2 v dvojposchodovej obytnej budove na Ulici 14. VÚSB č. 7-9,  
zapísaný v pozemkovej knihe vložka č. 7048/7 KO Báčsky Petrovec, vybudovaný na 
parcele č. 1861, ktorý používa nájomca na základe zmluvy o prenájme; 

 
3. Dvojizbový byt č. 6 na prvom poschodí, ktorý pozostáva z miestností vyznačených 

číslom 1 až 7 plochy  57,49 m2, ktorému patrí aj miestnosť v pivnici vyznačená č. 10, 
plochy  5,00 m2 v dvojposchodovej obytnej budove na Ulici 14. VÚSB č. 7-9,  
zapísaný v pozemkovej knihe vložka č. 7048/6 KO Báčsky Petrovec, vybudovaný na 
parcele č. 1861, ktorý používa nájomca na základe zmluvy o prenájme; 

 
4. Jednoizbový byt č. 9 na prvom poschodí, vchod 2, ktorý pozostáva z miestností 

vyznačených číslom 1 až 3 plochy  24,93 m2, ktorému patrí aj miestnosť v pivnici 
vyznačená č. 11, plochy 10,07 m2 v  obytnej budove na Ulici 14. VÚSB č. 3,  
vybudovaný na parcele č. 1863, zapísaný v pozemkovej knihe vložka č. 4425/14 KO 
Báčsky Petrovec, ktorý používa nájomca na základe zmluvy o prenájme; 

 
5. Dvojizbový byt č. 1 na prízemí, vchod 2, ktorý pozostáva z miestností vyznačených 

číslom 1 až 8 plochy  54,88 m2, ktorému patrí aj miestnosť v pivnici vyznačená č. 4, 
plochy  14,99 m2 v  obytnej budove na Ulici 14. VÚSB č. 3, vybudovaný na parcele č. 
1863, zapísaný v pozemkovej knihe vložka č. 4425/6 KO Báčsky Petrovec, ktorý 
používa nájomca na základe zmluvy o prenájme; 
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6. Trojizbový byt č. 1 na prvom poschodí, ktorý pozostáva z miestností vyznačených 
číslom 1 až 11 plochy  74,72 m2, ktorému patrí aj miestnosť v pivnici vyznačená č. 1, 
plochy 11,20 m2 v obytnej budove na Ulici maršala Tita č. 6,   na parcele č. 8, 
zapísaný v pozemkovej knihe vložka č. 8866/2 KO Báčsky Petrovec, pre ktorý 
prebieha postup evikcie (vysťahovania); 

  
7. Trojizbový byt č. 3 na druhom poschodí, ktorý pozostáva z miestností vyznačených 

číslom 1 až 11 plochy  74,72 m2, ktorému patrí aj miestnosť v pivnici vyznačená č. 3 
plochy  08,10 m2 v  obytnej budove na Ulici maršala Tita č. 6, vybudovaný na parcele 
č. 8,  zapísaný v pozemkovej knihe vložka č. 8866/4 KO Báčsky Petrovec, ktorý 
používa nájomca na základe zmluvy o prenájme; 

 
8. Dvojizbový byt č. 1 na prvom poschodí plochy  60,71 m2 v dvojposchodovej  obytnej 

budove v Báčskom Petrovci, Ulica Masarykova 12,  s prislúchajúcou miestnosťou-
komorou v pomocnom objekte na dvore,  zapísaný v pozemkovej knihe vložka č. 
9649/2 KO Báčsky Petrovec, vybudovaný na parcele č. 827. 

 
Článok 2 

 
 Nehnuteľnosti z článku 1 sa scudzujú  podľa  trhových podmienok. 
 
 Začiatočná cena nehnuteľností uvedených v článku 1 tohto uznesenia je určená na 
základe informácie Oddelenia pre rozpočet, financie a lokálnu  daňovú administráciu Obecnej 
správy Obce Báčsky Petrovec o určení trhovej ceny štvorcového metra nehnuteľností – bytov 
na území Obce Báčsky Petrovec, číslo 46-3-1/2017-05  z  10.01.2017 a vynáša:  
 

1. pre nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 1.  15.982 eur v dinárovej  protihodnote; 
 
2. pre nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 2.  15.982 eur v dinárovej  protihodnote; 
 
3. pre nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 3.  15.982 eur v dinárovej  protihodnote; 

 
4. pre nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 4.    6.931 eur v dinárovej  protihodnote; 

 
5. pre nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 5.  15.257 eur v dinárovej  protihodnote; 

 
6. pre nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 6.  20.772 eur v dinárovej  protihodnote; 

 
7. pre nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 7.  20.772 eur v dinárovej  protihodnote; 

 
8. pre nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 8.  16.877  eur v dinárovej  protihodnote. 

 
Určená výška kúpnej ceny predstavuje  začiatočnú, resp.  najnižšiu cenu.  
 
Dražebný krok sa stanovuje vo výške 50 eur.  
 
Výplata ceny za scudzenú nehnuteľnosť sa vykoná v dinárovej  protihodnote podľa 

stredného úradného  kurzu Národnej banky Srbska v deň platby.  
 
Depozit za účasť v postupe scudzenia nehnuteľnosti z článku 1 tohto uznesenia  sa 

určuje vo výške 20% zo začiatočnej ceny, resp. najnižšej kúpnej ceny.  
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Článok 3 

 
Postup verejnej  dražby uskutoční Komisia pre  prenájom, scudzenie a obstaranie 

nehnuteľností do verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec (ďalej: komisia). 
 

Článok 4 
 

 Účastníci v postupe  verejnej dražby  môžu byť  fyzické a  právnické osoby.  
 Lehota na podanie  ponúk je 30 dní odo dňa  zverejnenia.  
 
 Prihláška na oznam musí obsahovať: 

1. pre fyzické osoby: meno a priezvisko, rodné číslo  a adresu bydliska; 
2. pre podnikateľov a právnické osoby: názov, resp.  obchodné meno, daňové 

identifikačné číslo a sídlo, podpis oprávnenej osoby a pečiatku. 
 
S prihláškou  na oznam sa doručuje:  

1. dôkaz o zaplatenom depozite, 
2. riadne oprávnenie pre zastupovanie; 
3. fotokópia osobného preukazu pre fyzické osoby; 
4. rozhodnutie o zápise do Registra obchodných subjektov alebo do iného 

zodpovedajúceho  registra. 
 

Článok 5 
 

 Účastník v postupe svoju  prihlášku na oznam  doručuje komisii  v uzavretej obálke 
s vyznačením, že ide o prihlášku na Oznam pre scudzenie nehnuteľností z verejného 
vlastníctva Obce Báčsky Petrovec a viditeľným vyznačením NEOTVÁRAŤ. Ponuka sa 
posiela poštou doporučene alebo sa môže odovzdať v stredisku pre služby Obecnej správy 
Obce Báčsky Petrovec na prízemí  budovy sídla Obce Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci, 
Ulica Kollárova číslo 6 na  okienku podateľne s vyznačením Pre Komisiu pre  prenájom, 
scudzenie a obstaranie nehnuteľností do verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec. 
 

Načas nedoručená, resp.  neúplná prihláška sa odmietne. 
 

 Postup verejnej dražby sa vykoná ak sa na oznam  doručí aspoň jedna  včasná  a úplná 
ponuka.  
 

Na licitácii prvá ponúknutá cena bude začiatočná cena určená aktom príslušného 
orgánu. 

 
Článok 6 

 
 Nehnuteľnosť z článku 1 vo verejnom vlastníctve sa scudzuje účastníkovi, ktorý  
ponúkol  najvyššiu sumu za jej scudzenie.  
 
 Účastníkovi konania, ktorý ponúkol  najvyššiu  sumu za scudzenie nehnuteľnosti, 
ponecháva sa  zaplatený depozit do podpísania zmluvy.  
 
 Účastník konania, ktorý neponúkol  najvyššiu  sumu, depozit za  účasť sa vráti 
najneskoršie v lehote 5 dní odo dňa otvorenia ponúk.  
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Článok 7 
 

 Komisia doručuje Obecnej rade Obce Báčsky Petrovec a Obecnému  právnemu 
zastupiteľstvu správu o uskutočnenom postupe verejnej dražby s návrhom na  scudzenie  
nehnuteľnosti najvýhodnejšiemu  záujemcovi, zápisnicu o práci a predbežný návrh aktu 
o scudzení nehnuteľnosti z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec.   
 
 Obecná rada Obce Báčsky Petrovec posúdi správu o uskutočnenom postupe verejnej 
dražby a predbežný  návrh aktu o scudzení nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce 
Báčsky Petrovec, na základe čoho  ustaľuje návrh aktu o scudzení  nehnuteľností z verejného  
vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,  ktorý  doručuje Zhromaždeniu obce Báčsky Petrovec.  
 

Článok 8 
 

 Akt o scudzení nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce  Báčsky Petrovec vynáša 
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec a doručuje ho všetkým účastníkom  v postupe dražby, 
na ktoré sa akt vzťahuje.  
 
 Po vynesení aktu o scudzení nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce  Báčsky 
Petrovec  predseda Obce Báčsky Petrovec a osoba, ktorá si  zaobstarala nehnuteľnosť, 
uzavierajú kúpnu zmluvu v lehote 30 dní odo dňa vynesenia aktu.  
 
 Kúpna zmluva sa  overuje v príslušnom  orgáne, po regulovaní záväzkov platby 
zmluvnej ceny za predmetnú nehnuteľnosť.  
 
 Náklady overenia kúpnej zmluvy v príslušnom orgáne znáša  osoba, ktorej  sa 
scudzuje  nehnuteľnosť  vo verejnom vlastníctve. 
 

Článok 9 
 

 Ak sa osoba, ktorá si obstarala  nehnuteľnosť do vlastníctva, nezúčastní  v uzavieraní 
kúpnej zmluvy, Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec na návrh Obecnej rady Obce Báčsky 
Petrovec vynesie akt o scudzení nehnuteľnosti  z verejného vlastníctva Obce Báčsky 
Petrovec,  po čom nasleduje  nový postup scudzenia predmetnej nehnuteľnosti.  
 

Článok 10 
 

 Toto uznesenie nadobúda platnosť nasledujúcim dňom po uverejnenia v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 

Číslo: 011-4/2017-02                          P R E D S E D A 
Dňa: 30.01.2017                    ZHROMAŽDENIA OBCE 
Báčsky Petrovec                

       Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  5. 
 
 Podľa článku 27 odsek 10 Zákona  o verejnom vlastníctve  (Úradný vestník RS, číslo 
72/2011 a  88/2013)  a  článku  34  bod 17 Štatútu Obce  Báčsky Petrovec (Úradný vestník 
Obce Báčsky Petrovec, číslo 1/2014 – prečistený text) a článku 11 odsek 1 bod 2 Uznesenia 
o zaobstaraní, používaní, spravovaní a nakladaní s vecami vo vlastníctve Obce Báčsky 
Petrovec (Úradný  vestník  Obce  Báčsky Petrovec,  číslo 12/2012), Zhromaždenie obce  
Báčsky Petrovec na svojom X. zasadnutí, ktoré sa konalo 30.01.2017, vynieslo 
 

U  Z  N  E  S  E  N  I  E 
 

O ZAČATÍ POSTUPU SCUDZENIA NEHNUTEĽNOSTÍ Z VEREJNÉHO 
VLASTNÍCTVA  OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
Článok 1 

 
 Začína sa  postup scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky 
Petrovec prostredníctvom verejného oznamu  v postupe verejnej dražby - licitácie, a to  
stavebného  pozemku v štátnom vlastníctve, na ktorom  užívacie právo má Obec Báčsky 
Petrovec – roľa v dedine, plochy 99 a 38 m2, zapísaná v pozemkovej knihe vložka č. 10359 
KO Báčsky Petrovec, parcela č. 6881/8. 

 
 Stavebný pozemok z odseku 1 tohto článku sa scudzuje investorovi kvôli výstavbe 
podnikateľského objektu a s cieľom podnietenia lokálneho ekonomického rozvoja a otváranie 
nových pracovných miest.  

Článok 2 
 

 Začiatočná kúpna cena nehnuteľností uvedených v článku 1 tohto uznesenia je 
určená na základe rozhodnutia Obecnej rady o ustálení priemerných cien štvorcového metra  
zodpovedajúcich nehnuteľností pre určovanie dane z majetku na rok 2017 na území Obce 
Báčsky Petrovec, č. 016-4/380-2016 z 30.11.2016, v sume 22.261,00 eur v dinárovej  
protihodnote podľa stredného úradného  kurzu Národnej banky Srbska v deň platby.  

 
Určená výška kúpnej ceny predstavuje  začiatočnú, resp.  najnižšiu cenu.  
 
Dražebný krok sa stanovuje vo výške 50 eur.  
 
Výplata ceny za scudzenú nehnuteľnosť sa vykoná v dinárovej  protihodnote podľa 

stredného úradného  kurzu Národnej banky Srbska v deň platby.  
 
Depozit za účasť v postupe scudzenia nehnuteľnosti z článku 1 tohto uznesenia  sa 

určuje vo výške 20% zo začiatočnej ceny, resp. najnižšej kúpnej ceny.  
 

Článok 3 
 

Postup verejnej  dražby uskutoční Komisia pre  prenájom, scudzenie a obstaranie 
nehnuteľností do verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec (ďalej: komisia). 
 

Článok 4 
 

 Účastníci v postupe  verejnej dražby  môžu byť  fyzické a právnické  osoby.  
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 Lehota na podanie  ponúk je 30 dní odo dňa  zverejnenia.  
 
 Prihláška na oznam musí obsahovať: 

1. pre fyzické osoby: meno a priezvisko, rodné číslo  a adresu bydliska; 
2. pre podnikateľov a právnické osoby: názov, resp.  obchodné meno, daňové 

identifikačné číslo a sídlo, podpis oprávnenej osoby a pečiatku. 
 
S prihláškou  na oznam sa doručuje:  

1. dôkaz o zaplatenom depozite, 
2. riadne oprávnenie pre zastupovanie; 
3. fotokópia osobného preukazu pre fyzické osoby; 
4. rozhodnutie o zápise do Registra obchodných subjektov alebo do iného 

zodpovedajúceho  registra. 
 

Článok 5 
 

 Účastník v postupe svoju  prihlášku na oznam  doručuje komisii  v uzavretej obálke 
s vyznačením, že ide o prihlášku na Oznam pre scudzenie nehnuteľností z verejného 
vlastníctva Obce Báčsky Petrovec a viditeľným vyznačením NEOTVÁRAŤ. Ponuka sa 
posiela poštou doporučene alebo sa môže odovzdať v stredisku pre služby Obecnej správy 
Obce Báčsky Petrovec na prízemí  budovy sídla Obce Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci, 
Ulica Kollárova číslo 6 na  okienku podateľne s vyznačením Pre Komisiu pre  prenájom, 
scudzenie a obstaranie nehnuteľností do verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec. 
 

Načas nedoručená, resp.  neúplná prihláška sa odmietne. 
 

 Postup verejnej dražby sa vykoná ak sa na oznam  doručí aspoň jedna  včasná  a úplná 
ponuka.  
 

Na licitácii prvá ponúknutá cena bude začiatočná cena určená aktom príslušného 
orgánu. 

Článok 6 
 

 Nehnuteľnosť z článku 1 vo verejnom vlastníctve sa scudzuje účastníkovi, ktorý  
ponúkol  najvyššiu sumu za jej scudzenie.  
 
 Účastníkovi konania, ktorý ponúkol  najvyššiu  sumu za scudzenie nehnuteľnosti, 
ponecháva sa  zaplatený depozit do podpísania zmluvy.  
 
 Účastník konania, ktorý neponúkol  najvyššiu  sumu, depozit za  účasť sa vráti 
najneskoršie v lehote 5 dní odo dňa otvorenia ponúk.  
 

Článok 7 
 

 Komisia doručuje Obecnej rade Obce Báčsky Petrovec a Obecnému  právnemu 
zastupiteľstvu správu o uskutočnenom postupe verejnej dražby s návrhom na  scudzenie  
nehnuteľnosti najvýhodnejšiemu  záujemcovi, zápisnicu o práci a predbežný návrh aktu 
o scudzení nehnuteľnosti z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec.   
 Obecná rada Obce Báčsky Petrovec posúdi správu o uskutočnenom postupe verejnej 
dražby a predbežný  návrh aktu o scudzení nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce 
Báčsky Petrovec, na základe čoho  ustaľuje návrh aktu o scudzení  nehnuteľností z verejného  
vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,  ktorý  doručuje Zhromaždeniu obce Báčsky Petrovec. 
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Článok 8 
 

 Akt o scudzení nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce  Báčsky Petrovec vynáša 
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec a doručuje ho účastníkom  v postupe dražby, na ktoré sa 
akt vzťahuje.  
 
 Po vynesení aktu o scudzení nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce  Báčsky 
Petrovec  predseda Obce Báčsky Petrovec a osoba, ktorá si  zaobstarala nehnuteľnosť, 
uzavierajú kúpnu zmluvu v lehote 30 dní odo dňa vynesenia aktu.  
 
 Kúpna zmluva sa  overuje v príslušnom  orgáne, po regulovaní záväzkov platby 
zmluvnej ceny za predmetnú nehnuteľnosť.  
 
 Náklady overenia kúpnej zmluvy v príslušnom orgáne znáša  osoba, ktorej  sa 
scudzuje  nehnuteľnosť  vo verejnom vlastníctve. 
 

Článok 9 
 

 Kúpna zmluva sa uzaviera s podmienkou pre jej zrušenie.  
 
 Obec Báčsky Petrovec bude mať právo na jednostranné zrušenie  zmluvy ak osoba, 
ktorá uzavrie  zmluvu ako kupujúcu, nevybuduje  podnikateľský objekt z článku 1 odsek 2 
tohto uznesenia v lehote  3 rokov od dňa uzavretia zmluvy.  
 
 Bude sa považovať, že je podmienka pre zrušenie zmluvy  splnená, ak  príslušný 
orgán Obce Báčsky Petrovec  nevydá povolenie na používanie pre podnikateľský  objekt 
v lehote z odseku 2 tohto článku. 
 

Článok 10 
 

 Ak sa osoba, ktorá si obstarala  nehnuteľnosť do vlastníctva, nezúčastní  v uzavieraní 
kúpnej zmluvy, Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec na návrh Obecnej rady Obce Báčsky 
Petrovec vynesie akt o scudzení nehnuteľnosti  z verejného vlastníctva Obce Báčsky 
Petrovec,  po čom nasleduje  nový postup scudzenia predmetnej nehnuteľnosti.  
 

Článok 11 
 

 Toto uznesenie nadobúda platnosť nasledujúcim dňom po uverejnenia v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 

Číslo: 011-5/2017-02                          P R E D S E D A 
Dňa: 30.01.2017                    ZHROMAŽDENIA OBCE 
Báčsky Petrovec                

       Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  6. 
 

Podľa článku 56 odsek 6  Zákona o lokálnych voľbách (Úradný vestník Republiky 
Srbsko, číslo 129/2007, 34/2010 - uznesenie  ÚS a 54/2011), článku  34  bod  7 Štatútu  Obce 
Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný  vestník  Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014) a  
článku 14  Rokovacieho  poriadku Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec - prečistený text 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 3/2014), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na 
svojom X. zasadnutí, ktoré sa konalo 30.12.2016, v y n i e s l o 
 

R O Z H O D N U T I E 
 

O  POTVRDENÍ  MANDÁTU NOVOZVOLENÉHO  VÝBORNÍKA 
ZHROMAŽDENIA  OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 

 
 

I. 
 
 Potvrdzuje  sa  mandát  novozvoleného výborníka Zhromaždenia obce Báčsky 
Petrovec, a to: 
 

-  DARKA VALENTÍKA, inžiniera poľnohospodárstva z Kulpína, Ul. 
Masarykova 46,  

 
z  Volebnej  listiny Jednotné Srbsko – Miroslav Čeman. 
 
 

II. 
 

Mandát  nového výborníka  trvá do uplynutia  mandátu výborníka, ktorému zanikol 
mandát. 

 
III. 

 
 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-6/2017-02 
Dňa:  30. 01. 2017 
Báčsky Petrovec              P R E D S E D A  
        ZHROMAŽDENIA OBCE 
                                                                                                 

     Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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   7. 

Podľa článku 32 odsek 6 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník Republiky 
Srbsko, číslo 129/2007  a  83/2014  a iný zákon) a  článku 34 odsek 7  Štatútu  Obce Báčsky 
Petrovec  - prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, číslo 1/2014), 
Zhromaždenie Obce Báčsky Petrovec na svojom  X. zasadnutí, ktoré sa konalo 30.01.2017, 
vynieslo 

 
 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  I  E 
 

O ZMENE ROZHODNUTIA O USTANOVENÍ  VELITEĽA,  
 ZÁSTUPCU VELITEĽA, NÁČELNÍKA A ČLENOV OBECNÉHO  

ŠTÁBU PRE MIMORIADNE SITUÁCIE  
OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 

Článok 1 
 

 V  Rozhodnutí o ustanovení veliteľa, zástupcu veliteľa, náčelníka a členov  Obecného 
štábu  pre mimoriadne situácie Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, číslo 12/2016)  mení sa: 
 
 článok 2 odsek 4 bod 1  a teraz znie: 
 „Anna Boldocká Ilićová, úradujúca riaditeľka Zdravotníckej ustanovizne Dom 
zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec“; 
 
 článok 2 odsek 4 bod 5  a teraz znie: 
 „Biljna Drakulićová, úradujúca  riaditeľka  Strediska pre sociálnu prácu Obce  
Báčsky Petrovec“; 
 
 článok 2 odsek 4 bod 6  a teraz znie: 
 „Ondrej Bovdiš, vedúci Oddelenia pre hospodárstvo, urbanizmus,  komunálno-
bytové a inšpekčné úkony Obce Báčsky Petrovec“; 
 
 článok 2 odsek 4 bod 10  a teraz znie: 
 „Ljubomir Kabić, úradujúci  riaditeľ VKP Progres, Báčsky Petrovec; 
 
 článok 2 odsek 4 bod 11  a teraz znie: 
 „Duško Ilić,  úradujúci riaditeľ VP pre KBP Komunalac,  Maglić; 
 
 článok 2 odsek 4 bod 12  a teraz znie: 
 „Tatiana Milina Turanová, inšpektorka pre ochranu životného prostredia Obce 
Báčsky Petrovec.  
 

Článok 2 
 

 V ostatných častiach Rozhodnutia o ustanovení  veliteľa, zástupcu  veliteľa, náčelníka 
a členov Obecného štábu pre mimoriadne situácie Obce Báčsky Petrovec zostáva nezmenené.  
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Článok 3 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 

 
Číslo:  011-7/2017-02 
Dňa:   30.01.2017                     P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec                                                                         ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

              Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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   8. 
 Podľa článku  17 odsek 1 Zákona o  verejnom informovaní a médiách (Úradný 
vestník RS, číslo 83/14) a článku 20 odsek 1 bod 34 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný 
vestník RS, číslo 129/07, 83/2014 a iný zákon), Obecná rada  na svojom  16. zasadnutí, ktoré 
sa konalo 23.01.2017, vyniesla 
 

P R A V I D L Á 
 

o spolufinancovaní projektov pre  uskutočnenie verejného záujmu 
 v oblasti verejného informovania 

 
 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA  
 

Predmet 
Článok 1 

 
 Tieto pravidlá bližšie upravujú  spolufinancovanie projektov pre  uskutočnenie 
verejného  záujmu v oblasti verejného informovania  použitím rozpočtových prostriedkov 
Obce Báčsky Petrovec (ďalej: obec).  

 
Základ pre rozvrhnutie prostriedkov 

Článok 2 
 

 Prostriedky z článku 1 týchto pravidiel sa rozvrhujú na základe uznesenia  o pridelení 
prostriedkov a po uskutočnenom verejnom súbehu pre spolufinancovanie projektov, ktoré 
majú za cieľ uskutočnenie verejného záujmu vo sfére verejného informovania.  
 Výnimočne,  prostriedky pre  spolufinancovanie  projektov z odseku 1 tohto článku sa 
môžu  rozvrhnúť na základe  uznesenia o jednotlivom pridelení bez uskutočneného  
verejného súbehu, ak sa spôsob  uskutočnenia  verejného  záujmu vzhľadom na konkrétnu 
udalosť alebo prípad v zaujme verejnosti  nemohol plánovať v čase, keď sa konal verejný 
súbeh.  
 Uznesenia z odsekov 1 a 2 tohto článku sa vynášajú  v súlade s pravidlami o štátnej 
pomoci a ochrane konkurencie a na základe zásad rovnakého postoja k osobám, ktorým sa  
prostriedky rozvrhujú bez ohľadu na ich skutočné alebo predpokladané osobné 
charakteristiky, prihliadajúc na  strategické orientácie  Republiky Srbsko v oblasti verejného 
informovania. 
 

Účel prostriedkov 
Článok 3 

 
 Prostriedkami z článku 1 týchto pravidiel sa spolufinancujú:           

- výroba  mediálnych obsahov, 
- organizovanie a účasť na odborných, vedeckých a priliehavých zhromaždeniach 

a zlepšenie  profesionálnych a etických štandardov v oblasti verejného informovania. 
Suma prostriedkov určených na projekty výroby mediálnych obsahov nemôže byť  
menšia než 90% zo sumy prostriedkov určených na súbeh.  

 
Výška prostriedkov 

Článok 4 
 

 Prostriedky z článku 1 týchto pravidiel určujú sa  vo výške  do 0,5% rozpočtu obce. 
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 Prostriedky určené jednotlivému prideleniu z článku 2 odsek 2 týchto pravidiel určujú 
sa  v rozpočte obce vo výške 5%1 zo sumy prostriedkov z odseku 1 tohto  článku.  
 Prostriedky  určené na spolufinancovanie aktivít z článku  3 odsek 2 týchto pravidiel  
tvoria 10%2 z celkovej sumy prostriedkov, ktoré sa  rozvrhujú uznesením, ktorá sa vynáša na 
základe  uskutočneného verejného súbehu.  
 

Obdobie na  vypísanie súbehu 
Článok 5 

 
 Verejný súbeh pre spolufinancovanie projektov, ktoré majú za cieľ uskutočnenie 
verejného záujmu vo sfére  verejného informovania, vrátane aj pozdvihnutie kvality 
informovanosti osôb s invaliditou a príslušníkov národnostných menšín,  sa vypisuje   
začiatkom roka pre bežný rok (prvý kvartál).  

 
Trvanie projektových aktivít 

Článok 6 
 

 Obdobie  uskutočnenia  projektových aktivít, ktoré sa  financujú na základe  
uskutočneného verejného súbehu, nemôžu byť dlhšie ako tri roky3. 

 
Uplatnenie iných predpisov 

Článok 7 
 

 Na otázky, ktoré nie sú  regulované týmito pravidlami uplatňujú sa pravidlá 
o spolufinancovaní projektov pre uskutočnenie verejného záujmu v oblasti verejného 
informovania, ktoré sú predpísané Zákonom o verejnom informovaní a médiách, ako 
i pravidlá, ktoré predpísalo ministerstvo príslušné pre verejné informovanie a ku ktorým patrí 
aj tlačivo pre prihlásenie sa na projektové spolufinancovanie  a  tlačivo  pre  podanie 
podrobnej a finančnej správy. 
 Pravidlá predpísané týmito pravidlami nemôžu byť v protiklade s pravidlami z odseku 
1 tohto článku.  
 

II.  VEREJNÝ  SÚBEH  A JEDNOTLIVÉ  PRIDELENIA 
 

Vypísanie 
Článok 8 

 
 Uznesenie o vypísaní  verejného súbehu pre spolufinancovanie projektov, ktoré majú 
za cieľ uskutočnenie verejného záujmu vo sfére verejného informovania (ďalej: súbeh) 
vynáša Obecná rada (ďalej: rada). 
 
 
___________________ 
1Podľa výslovného ustanovenia Zákona o verejnom informovaní a médiách (článok 17 odsek 2) 
najviac sa môže určiť 5% rozpočtových prostriedkov určených spolufinancovaniu projektov v oblasti 
verejného informovania, ale každá obec si ponecháva právo určiť aj menšiu sumu prostriedkov.  
2Podľa výslovného ustanovenia Zákona o verejnom informovaní a médiách (článok 17 odsek 2) pre 
tieto aktivity  sa najviac môže  určiť  10% úhrnných prostriedkov, ktoré sa rozvrhujú na základe 
súbehu, ale každá obec si ponecháva právo určiť  aj menšiu sumu prostriedkov. 
3Podľa výslovného ustanovenia Zákona o verejnom informovaní a médiách (článok 17 odsek 3) môžu 
sa financovať projektové aktivity, ktorých  lehota realizácie  je najviac tri roky, ale každá obec si 
ponecháva právo určiť aj kratšiu lehotu v závislosti od potrieb média a obyvateľstva.  
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Spôsob  vypísania 
Článok 9 

 
 Súbeh sa  vypisuje vo forme verejnej výzvy a uverejňuje sa na internetovej stránke 
obce a v denníku alebo týždenníku, ktoré sa distribuujú na území obce.  
 
 Verejná výzva z odseku 1 tohto článku tvorí integrálnu časť internetovej  stránky obce 
pokým trvá obdobie prihlasovania na súbeh.  
 

Obsah 
Článok 9 

 
 Súbeh obsahuje údaje o: 

1) účele prostriedkov; 
2) verejných záujmoch,  ktoré sa  uskutočňujú  spolufinancovaním projektov; 
3) sume určených prostriedkov; 
4) najmenšej a najväčšej sume prostriedkov, ktoré sa povoľujú podľa projektu; 
5) osobách, ktoré majú právo zúčastniť sa súbehu; 
6) kritériách na ocenenie projektov; 
7) dokumentácii, ktorá sa prikladá k prihláške na súbeh; 
8) výzvu novinárskym a mediálnym združeniam ako i mediálnym odborníkom  

zainteresovaným za prácu v komisii.  
 

V súbehu sa  uvádza, že sa prihlášky môžu podať v lehote 30 dní odo dňa jeho 
vypísania a že sa uznesenie o spolufinancovaní projektov vynáša v lehote  90 dní odo dňa 
jeho vypísania.  

   
Súbeh obsahuje aj výzvu novinárskym a mediálnym združeniam, resp.  mediálnym 

odborníkom, aby  v lehote 20 dní odo dňa jeho vypísania doručili rade údaje o osobách, ktoré 
sú zainteresované o účasť v práci odbornej  súbehovej  komisie. 
 

Tlačivo prihlášky 
Článok 10 

 
 Prihlášky na súbeh sa podávajú na  tlačive z článku 7 odsek 1 týchto  pravidiel.  

Tlačivo z odseku 1 tohto článku sa uverejňuje na internetovej  stránke  obce.  
 
 

Predbežná previerka prihlášky 
Článok 11 

 
 Odborná služba  náčelníka Obecnej správy zisťuje, či je prihláška na súbeh 
v poriadku, teda,  či je s prihláškou  podaná potrebná dokumentácia v lehote  sedem dní odo 
dňa  uplynutia  lehoty na prihlásenie.  
 Prihláška na  súbeh, ktorá nie je podaná v stanovenej lehote, sa neposudzuje.  
 Ak je prihláška na súbeh  neúplná,  podávateľ sa písomne vyzýva, aby odstránil  jej 
nedostatky v lehote  sedem  dní odo dňa  zaslania  výzvy.  
 O predbežnej previerke sa zhotovuje zápisnica.  
 Prihlášky na súbeh spolu so súbehovou dokumentáciu a zápisnicou o predbežnej 
previerke sa doručujú odbornej súbehovej komisii.  
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Odborná súbehová komisia 
Článok 12 

 
 Odborná súbehová komisia (ďalej: komisia) koná hodnotenie projektov z článku 11 
odsek 5 a navrhuje  spolufinancovanie tých projektov, ktoré v najväčšej miere uspokojujú 
kritériá  na spolufinancovanie.  
 Členov komisie vymenúva predseda obce z radov  nezávislých odborníkov z oblasti 
verejného  informovania a uznesenie o vymenovaní sa  uverejňuje na internetovej stránke 
obce. 
 Pri voľbe členov komisie predseda obce prihliada najmä na to, či sú kandidáti 
zoznámení s mediálnymi obsahmi, ktoré sa  uverejňujú v lokálnych médiách, tiež  
s konkrétnymi verejnými záujmami lokálneho spoločenstva, ktoré  projektovým 
spolufinancovaním  treba uskutočniť. 
 
 Komisiu tvoria traja  členovia4, ktorí si vzájomne volia predsedu komisie.  
 Členovia komisie majú právo na úhradu za svoju prácu, ktorá vynáša 8% 
z priemerného zárobku bez daní a príspevkov v RS podľa posledného uverejneného údaju, za 
jeden  pracovný deň (zasadnutie)5. 
 Návrh na spolufinancovanie projektov schvaľuje väčšina z celkového počtu členov.  
 

Kritériá, na základe ktorých sa budú oceňovať projekty prihlásené na súbeh, sú:  
1. meradlo, podľa ktorého je  navrhnutá projektová aktivita vhodná pre  

uskutočnenie verejného záujmu v oblasti verejného  informovania. Toto  kritérium  
sa bližšie  definuje / hodnotí nasledovne: 
1.1. do akej miery sú navrhnutá  projektová aktivita a dané ciele   jej 

realizácie relevantné pre uskutočnenie účelu súbehu; 
1.2.  do akej miery je  pravdepodobné, že navrhnuté   projektové aktivity 

privedú k uskutočneniu   vytýčeného  cieľa (môžu sa zistiť na  základe  
spôsobu, na ktorý je vysvetlená súvislosť medzi aktivitami a cieľmi, 
precíznosťami  indikátora úspechu, kvality navrhnutej metódy evaluácie, 
predbežnej skúsenosti kľúčových členov  projektového tímu a iných faktov, 
ktoré môže určiť orgán, ktorý vypisuje súbeh); 

1.3. do akej miery vzťah medzi navrhnutými  výdavkami a očakávanými 
výsledkami poukazuje na to, že by používaním rozpočtových prostriedkov na 
najracionálnejší spôsob bol  uskutočnený verejný záujem.  

2. Opatrenie na zabezpečenie väčšej záruky oddanosti profesionálnym a etickým 
mediálnym štandardom. Toto kritérium sa bližšie definuje / hodnotí nasledovne:  
2.1. či účastníkovi súbehu boli  uložené  opatrenia zo strany štátnych 

orgánov, regulačných telies alebo telies samoregulácie za posledný rok, 
v dôsledku  narúšania  profesionálnych a etických štandardov; 

2.2. dôkaz o tom, že sú po uložení trestov alebo opatrení podniknuté 
aktivity, ktoré zaručujú, že sa podobný prípad nezopakuje.  

 
 

___________________ 
4Podľa výslovného ustanovenia Zákona o verejnom informovaní a médiách (článok 24 odsek 1) 
komisiu tvoria traja alebo piati členovia a každá obec si ponecháva právo určiť počet jej členov. Podľa 
ustanovení článku 21 Pravidiel  o spolufinancovaní projektov pre uskutočnenie verejného záujmu 
v oblasti verejného informovania  komisia počíta piatich členov, ak  je na vypísaný súbeh doručených 
vyše  päťdesiat prihlášok.  
5Podľa pravidiel o úhradách a iných príjmoch členov  dočasných pracovných telies Obce Báčsky 
Petrovec (článok 6 odseky 1-2) úhrada za jeden pracovný deň (zasadnutie) vynáša  8% z priemerného 
zárobku bez daní a príspevkov v RS podľa posledného uverejneného údaju. 
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 Špecifické kritériá na zhodnotenie projektov uskutočnenia, zlepšenia a pozdvihnutia 
kvality informovania príslušníkov národnostných menšín sú: 

1. meradlo, ktorým  navrhnutý projekt prispeje k zlepšeniu práv na informovanie 
príslušníkov  národnostných menšín, ktoré žijú na území Obce Báčsky Petrovec, 
v materinskom jazyku; 

2. meradlo, ktorým  navrhnutý projekt prispeje k zlepšeniu tvorivosti v oblasti kultúrnej 
a jazykovej kvality národnostných menšín, ktoré žijú na území Obce Báčsky 
Petrovec; 

3. originálnosť témy; 
4. kvalita a kvantita mediálnych obsahov. 

 
Osobitné kritériá na zhodnotenie  projektov sú: 
1. dostupnosť (krytie frekvenciou a distribúcia) mediálnych obsahov väčšiemu počtu 

užívateľov, predovšetkým na území Obce Báčsky Petrovec, 
2. originálnosť a význam projektu za užívateľov Obce Báčsky Petrovec. 

 
Článok 13 

 
 Odborná služba orgánu, ktorý vypisuje  súbeh kvôli získaniu kvality informovania 
príslušníkov  národnostných  menšín, zaobstaráva mienku príslušnej národnostnej menšiny  
na zadovážené projekty. 
 Mienka  národnostnej  rady, ktorá sa dostane v požadovanej lehote, doručuje  sa 
s projektami   členom komisie.  
 Členovia komisie sú  povinní posúdiť a vziať do úvahy mienku  národnostnej  rady 
národnostnej menšiny.  
 

Rozdelenie prostriedkov 
Článok 14 

 
 Rozhodnutie o rozdelení prostriedkov na základe odôvodneného  návrhu komisie 
vynáša predseda obce v lehote 90 dní odo dňa vypísania súbehu.  
 Na základe rozhodnutia  z odseku 1 tohto článku obec a užívateľ prostriedkov 
uzavierajú zmluvu o spolufinancovaní, ktorou upravujú vzájomné práva a záväzky v lehote 
sedem dní odo dňa vynesenia rozhodnutia.  
 

Záväzky zmluvných  strán 
Článok 15 

 
 Zmluvné strany sú povinné svedomite a profesionálne vykonávať záväzky predvídané 
zmluvou z článku 13 odsek 2. 
 Užívateľ  prostriedkov je povinný zviditeľniť fakt,  že sa projektové aktivity  
vykonávajú s finančnou podporou obce.  
 

Jednotlivé pridelenia prostriedkov 
Článok 16 

 
 Rozhodnutie o jednotlivom pridelení prostriedkov bez uskutočneného verejného 
súbehu,  ktorým sa  spolufinancuje realizácia  projektu, ktorý má za cieľ  uskutočnenie 
verejného záujmu v oblasti verejného informovania, vynáša  predseda obce po  zadováženej  
odôvodnenej odbornej mienky komisie.  
 Žiadosť o jednotlivé pridelenie prostriedkov sa môže podať kedykoľvek.  
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  O žiadosti z odseku 2 tohto článku  predseda  obce  rozhoduje v lehote 30 dní odo 
dňa jeho  podania.  
 Na základe  rozhodnutia z odseku 1 tohto článku obec a užívateľ prostriedkov 
uzavierajú zmluvu o spolufinancovaní, ktorou upravujú vzájomné práva a záväzky, v lehote  
sedem dní odo dňa vynesenia rozhodnutia.  
 

III. OSOBITNÉ ZÁVÄZKY OBCE 
 

Informovanie verejnosti 
Článok 17 

 
 Na internetovej  stránke  obce uverejňujú sa  aktuálne a celistvé informácie, ktoré sa 
vzťahujú na vypísané súbehy a projekty, ktoré sa spolufinancujú.  
 Dokumenty, ktoré sa vzťahujú na  projekty, ktoré sa  spolufinancujú, uznesenie 
o formovaní odbornej súbehovej komisie a dokumenty, na základe  ktorých je toto uznesenie 
vynesené, uznesenia a jednotlivé zmluvy o spolufinancovaní projektov, ako i správy 
o uskutočnení projektových aktivít, sa v celosti uverejňujú na internetovej stránke obce.  
 Na internetovej stránke obce sa uverejňujú všetky predpisy, ktoré upravujú  
spolufinancovanie  projektov v oblasti verejného informovania.  
 

Posúdenie správy o uskutočnených aktivitách 
Článok 18 

 
 Predseda obce posudzuje správy o uskutočnených projektových aktivitách a o strovení 
prostriedkov a záverom konštatuje do akej miery je uskutočnený cieľ každého jednotlivého 
projektu.  
 Odbornú  mienku o uskutočnení cieľa spolufinancovaných projektov  predseda obce 
zaobstaráva od súbehovej komisie.  
 Uznesenie z odseku 1 tohto článku sa uverejňuje na internetovej stránke obce.  
 

Údaje o strovených prostriedkoch 
Článok 19 

 
 Na internetovej stránke obce uverejňuje sa spracovaný a celistvý doklad o všetkých  
prostriedkoch  vyplatených na meno  spolufinancovania projektov v oblasti verejného 
informovania.  
 Dokument z odseku 1 tohto článku zahŕňa údaje o každom  jednotlivom projekte a to 
o peňažnej sume prostriedkov, ktorá je  vyplatená na meno spolufinancovania s dátumom  
výplaty prostriedkov, časovom období uskutočnenia projektových aktivít a zistenej 
opodstatnenosti   strovených prostriedkov. 
 

Ročná správa 
Článok 20 

 
 Predseda obce  podáva ročnú správu Zhromaždeniu obce o výsledkoch 
spolufinancovania  projektov, ktoré sa vzťahujú na verejné záujmy vo sfére  verejného 
informovania, ktoré boli uskutočnené  spolufinancovaním, údaje  o úhrnnej sume 
prostriedkov pre spolufinancovanie a úhrnom  počte spolufinancovaných projektov, ako 
i listinu spolufinancovaných projektov s presnou sumou prostriedkov, ktorými sa financuje 
každý projekt.  
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 Vedľa údajov z odseku 1 tohto článku do osobitnej časti ročnej  správy vnášajú sa aj 
údaje o všetkých iných peňažných prostriedkoch, ktoré orgány obce, resp. orgány  verejnej 
moci, ktoré sú založené,  v celosti alebo v prevažnej časti  financované z rozpočtu obce, na 
priamy alebo nepriamy spôsob (prostredníctvom reklamných agentúr a pod.), preniesli 
vydavateľovi médií, a to pre každé médium jednotlivo, s uvedením základu a cieľa prenosu 
prostriedkov. 

S údajmi z odseku 1 tohto  článku do osobitnej časti ročnej správy vnášajú sa aj údaje 
o peňažných prostriedkoch strovených pre potreby vytvorenie a udržiavania internetovej 
stránky obce, vrátane aj prostriedkov strovených pre potreby zaobstarania, resp. utvorenia 
informačného obsahu, ktorý sa uverejňuje na internetovej stránke.  

Správa z odseku 1 tohto článku sa uverejňuje na internetovej stránke obce. 
 

IV.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Uplatnenie pravidiel  
Článok 21 

 
 Tieto  pravidlá  nadobúdajú platnosť dňom vynesenia a uverejnenia  sa v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 Dňom vynesenia  týchto pravidiel strácajú platnosť Pravidlá o spolufinancovaní 
projektov pre uskutočnenie  verejného  záujmu v oblasti  verejného informovania, vynesené 
na 96. zasadnutí Obecnej rady z dňa 17.03.2016. 
 
 
Číslo: 016-4/2-2017 
Dňa: 23.01.2017                  PREDSEDA OBCE 
V Báčskom Petrovi                   Srđan Simić, v.r. 
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  9. 
 Podľa článkov  17, 18 a 19  Zákona o bezpečnosti dopravy na cestách  (Úradný 
vestník RS, č. 41/2009, 53/2010, 101/2011 a 32/2013 - uznesenie ÚS, 55/2014, 96/2015 – iný 
zákon a 9/2016 – uznesenie ÚS), článku 87 a článku 165 Štatútu  Obce Báčsky Petrovec  – 
prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014) a na  návrh Rady pre 
bezpečnosť dopravy, Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na svojom 16. zasadnutí, ktoré sa 
konalo  23.01.2017, vyniesla 
 

P  R  O G  R  A  M  
 

POUŽÍVANIA PROSTRIEDKOV PRE FINANCOVANIE  ZLEPŠENIA 
BEZPEČNOSTI CESTNEJ DOPRAVY NA ÚZEMÍ OBCE  BÁČSKY PETROVEC 

NA ROK 2017 
 
l. Týmto programom určuje sa používanie prostriedkov pre  financovanie  zlepšenia 
bezpečnosti cestnej dopravy na území Obce Báčsky Petrovec na rok 2017.  
 
2. Na realizáciu tohto programu plánované sú orientačné  prostriedky Uznesením o rozpočte 
Obce Báčsky Petrovec   na rok  2017 v sume 2.700.000,00 dinárov z peňažných trestov  za 
priestupky, predvídané predpismi o bezpečnosti cestnej dopravy. 
 
3. Aktivity  na realizáciu programu: 
 
Radové 
číslo 

Opis Peňažná suma 
(din.) 

Konto 

I Zlepšenie dopravnej infraštruktúry 1.100.000,00 424 
1.1. Obstaranie  vertikálnej dopravnej signalizácie    200.000,00 424 
1.2. Údržba  horizontálnej signalizácie    300.000,00 424 
1.3. Obstaranie a  umiestnenie  solárneho semaforového 

merača rýchlosti v zóne školy 
   60.000,00 424 

II Iné aktivity súvisiace so  zlepšením bezpečnosti v 
cestnej   
doprave 

1.600.000,00 426 

2.1 Preventívno-promočné aktivity z oblasti bezpečnosti  
dopravy 

   490.000,00 426 

2.1.1. Obstaranie   a  rozdelenie motocyklových prílb a 
príručiek     120.000,00 426 

2.1.2. Obstaranie   a  rozdelenie svetiel na bicykle a  brožúr 
- flyerov     120.000,00 426 

2.1.3. Obstaranie a rozdelenie sedadiel pre deti a brožúr - 
flyerov     150.000,00 426 

2.1.4. Realizácie kampane pre bezpečnosť dopravy 
s Agentúrou pre bezpečnosť dopravy (flyery, 
prenájom  bilbordov, postery...), prevencia a edukácia 
mladých, deti a iných  účastníkov v  doprave 

     100.000,00 426 

2.2 Zveľadenie  dopravnej výchovy a vzdelávania      309.000,00 426 
2.2.1. Obstaranie vzdelávaco-výchovného materiálu 

(dopravný šlabikár) a reflexných viest        80.000,00 426 

2.2.2. Obstaranie edukačného materiálu: 10 životných lekcií 
(obrázkové knihy, maľovanky, samolepky, CD) 
a dopravných pamäťových kariet pre výučbu 
signalizácie  

      82.000,00 426 
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Radové 
číslo 

Opis Peňažná suma 
(din.) Konto 

2.2.3. Obstaranie žltých šatiek so znakom  deti na ceste       55.000,00 426 
2.2.4. Obstaranie  reflexných viest pre deti a učiteľov 

v rámci súťaže  Čo vieš o doprave?       30.000,00 426 

2.2.5. Obstaranie okuliarov pre simuláciu  nebezpečných  
faktorov v doprave  (vyčerpanosť, droga)       62.000,00 426 

2.3. Technické vybavenie jednotiek dopravnej polície     621.000,00  
2.3.1. Kalibrácia  a ciachovanie alcometra pre potreby 

dopravnej polície 
      12.000,00  423 

2.3.2. Časť prostriedkov pre hliadkové vozidlá      609.000,00  512 
2.4. Vedecko-výskumná práca z bezpečnosti dopravy       --------  
2.4.1. Vypracovanie štúdie analýzy stavu bezpečnosti na 

cestách Obce Báčsky Petrovec v roku 2016        --------  

2.5. Úhrada členom komisie      180.000,00  
2.5.1. Úhrada za  prítomnosť na  zasadnutiach        90.000,00  416 
2.5.2. Cestovné trovy  členov komisie          8.000,00  422 
2.5.3. Prítomnosť na odborno-informačných stretnutiach:  

12. medzinárodná konferencia – Bezpečnosť   
dopravy v  
lokálnom spoločenstve 2017 

 
       82.000,00 

 
 423 

                                                                                      SPOLU I 
+ II: 

  2.700.000,00  

  
4.  Po   uplynutí  kalendárneho  roka  Komisia  pre  bezpečnosť  dopravy  zhotoví  správu o          
realizácii  programu  a o tom  informuje Obecnú radu Obce Báčsky Petrovec. 
 
5. Dozor nad uskutočnením tohto programu bude konať Obecná rada Obce Báčsky Petrovec. 
 
6. Tento program sa  uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbija 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA  
 
 
Číslo: 016-4/9-2017 
Dňa: 23. 01. 2017                                              PREDSEDA OBCE 
Báčsky Petrovec     
                              Srđan Simić, v.r. 
 
 

 
 

 

 

 



      Strana 29 z 29       31. januára  2017      ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČ SKY  PETROVEC    Č íslo  1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
C I P   -    Каталогизација у публикацији  
Библиотека  Матицe  српске,  Нови Сад 
  
ÚRADNÝ VESTNÍK  OBCE BÁČSKY  PETROVEC   
 
I S S N   1452 – 3833 
 
COBISS.SR.-ID  85586439 
 
Vydavateľ:  ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC,  Ul. Kollárova 6. 
 
ZODPOVEDNÝ  REDAKTOR:  Dipl. práv. Svetoslav  Majera. 
 
REDAKCIA:  Dipl. práv. Svetoslav Majera 
  Daniela Lačoková, prof. 
 
NÁKLAD:  110. 
 
TLAČÍ:   v y d a v a t e ľ . 
 
 
 

 
 

 


	Ú R A D N Ý     V E S T N Í K  1  2017
	Číslo: 1                                                   Báčsky Petrovec
	Ročník: LIII                                             31. januára 2017
	O    B    S    A  H
	I. ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC



	Úradný vestník  1  2017
	Republika Srbsko
	I.
	Republika Srbsko



