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 (prečistený text), 
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ÚPRAVY A POUŽÍVANIA   POĽNOHOSPODÁRSKEHO  POZEMKU 
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II. OBECNÁ RADA OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
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  148. 
 
 Podľa článku 34 bod 7 Štatútu  Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, č. 11/2008, 4/2009 a 4/2011), Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec na svojom V. 
zasadnutí, ktoré sa konalo 13. 11. 2012,   v y n i e s l o  
 
 

U Z N  E  S E  N  I E 
  

O CENE  OBCE  A INÝCH VEREJNÝCH  UZNANIACH   
OBCE  BÁČSKY PETROVEC 

(prečistený text) 
 
  

I. VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 
 

Článok 1 
 
 Ustanovuje sa Cena Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: cena) ako najvyššie 
spoločenské uznanie obce za  vynikajúce výsledky v práci, tvorbe a najdôležitejšie výdobytky 
dosiahnuté na úrovni lokálnej samosprávy.  
 Okrem ceny z odseku 1 tohto článku ustanovuje sa aj Osobitné verejné  uznanie Obce 
Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: osobitné  verejné uznanie), ktorí sa udeľuje za  dosiahnuté 
pozoruhodné výsledky v práci a tvorbe jednotlivcov.  
 Ako špecifické ustanovuje sa Športové uznanie ako  najvyššie uznanie obce za  
dosiahnuté významné – špičkové výsledky v oblasti športu. 
 

Článok 2 
 
 Cena  a  osobitné verejné uznanie udeľujú sa za bežný roka a športové uznanie za 
predchádzajúci, resp. predchádzajúce roky pri príležitosti Dňa Obce Báčsky Petrovec. 
 Zhromaždenie obce udeľuje iba jednu cenu ročne. 
 Ročne sa udeľujú najviacej dve osobitné verejné uznania. 

Športové uznanie sa udeľuje: jedno – najúspešnejšiemu športovcovi  jednotlivcovi 
(bez ohľadu na kategóriu - pionieri, kadeti, juniori, seniori, rang súťaženia a bez ohľadu na 
pohlavie), resp. najúspešnejšiemu športovému pracovníkovi a najúspešnejšiemu športovému 
kolektívu. 
 Cena, osobitné verejné uznanie a športové uznanie sa spravidla udeľujú každoročne. 
 Zriedkavo  sa cena,  osobitné verejné uznanie a športové uznanie neudelia pre 
jednotlivý rok a o tom rozhodnutie vynáša Zhromaždenie obce. 
 

Článok 3 
 
 Cena, osobitné verejné uznanie a športové uznanie sa môžu udeliť zaslúžilým 
jenotlivcom aj posthumne. 
 Pri postupe posthumného udelenia ceny,  osobitného verejného uznania  a športového 
uznania  jednotlivcom, úmerne sa uplatňujú ustanovenia tohto uznesenia. 
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II. OSOBITNÉ  USTANOVENIA 
 
1. Cena Obce Báčsky Petrovec 

 
Článok 4 

 
 Cena sa udeľuje podnikom a iným  hospodárskym subjektom, ustanovizniam, 
inštitúciám, verejným službám,  združeniam občanov, skupinám občanov ako i  jednotlivcom 
za  mimoriadne  výsledky  dosiahnuté v práci a tvorbe, ako i za mimoriadne   dosiahnuté 
výsledky v oblasti  hospodárstva, vzdelávania a výchovy,  duchovnej vedeckej a kultúrno-
umeleckej tvorby, zdravotnej a sociálnej ochrany, v humanitných a dobrovoľných akciách, 
ako i v iných spoločenských aktivitách, tiež za dlhoročnú prácu, horlivosť a zásluhy 
v zachovaní a zveľadení  demokratických tradícií a kultúrno-osvetového   dedičstva lokálnej 
samosprávy  a spoločného  spolunažívania občanov,  ako i za vynikajúce zásluhy 
v mimoriadnych situáciách zachraňovania ľudských životov a znemožňovania  hmotných 
škôd väčších  rozmerov. 
 Cena sa udeľuje  právnickým osobám, ktorých sídlo  je na  území obce, resp. 
jednotlivcom  a skupine jednotlivcov za uskutočnené diela, publikované, predvedené alebo    
prezentované na  území obce alebo  za tie,  ktoré sú tematicky  späté s Obcou Báčsky 
Petrovec a prispievajú k jej afirmácii,  ako i občasnom obce za výnimočné  dosiahnuté  
výsledky mimo územia obce. 
 

Článok 5 
 
 Uznesenie o udelení ceny  vynáša Zhromaždenie Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom 
texte: Zhromaždenie obce)  na návrh Komisie pre uznania Zhromaždenia obce (v ďalšom 
texte: komisia) podľa vopred  ustálených kritérií, ktoré vynáša Zhromaždenia obce.  
 Komisiu utvára Zhromaždenie obce. 
 Komisia má 5 členov. 
 Predsedu komisie a jej členov vymenúva Zhromaždenie obce z radov výborníkov 
a občanov z jednotlivých  oblastí života a práce. 
 

Článok 6 
  
 Cena sa udeľuje v tvare plakety.  
 Pri každej udelenej cene vydáva sa diplom. 
 Základ plakety a diplomu tvorí amblém Obce Báčsky Petrovec.   
 Výzor plakety a diplomu, na návrh komisie, určuje  predseda Obce Báčsky Petrovec. 
 Diplom podpisujú predseda a tajomník  Zhromaždenia obce. 
 Text diplomu je v jazykoch a písmach, ktoré sú v úradnom použití v obci v súlade 
s ustanoveniami Štatútu Obce Báčsky Petrovec.  
 

Článok 7 
 
 Jednotlivcom sa  vedľa plakety a diplomu z článku  6 tohto uznesenia  udeľuje  aj 
peňažná suma vo výške jedného priemerného zárobku po zamestnanom,  vyplatenom 
v hospodárstve  obce, resp.  republiky za mesiac, ktorý predchádza mesiacu, keď sa koná 
udelenie ceny a ktorý je  výhodnejší pre prijímateľa ceny. 
 
 Pri posthumnom udelení ceny sa jednotlivcovi peňažná suma z odseku 1 tohto článku 
neudeľuje. 
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Článok 8 
 
 Iniciatívu na udelenie ceny komisii môžu podať podniky a iné hospodárske subjekty, 
ustanovizne a verejné služby, združenia občanov, skupina občanov a jednotlivci, výborníci v 
Zhromaždení obce, štátne orgány a orgány lokálnej samosprávy.  
 Komisia môže podať návrh Zhromaždeniu obce aj bez iniciatívy na udelenie ceny.  
 

Článok 9 
 
 Cena sa nositeľom  udeľuje na slávnostnom zasadnutí  Zhromaždenia obce  pri 
príležitosti Dňa obce.  
 Cenu slávnostne udeľuje  predseda Zhromaždenia obce.  
 

Článok 10 
 
 Prostriedky  pre cenu zabezpečujú sa z rozpočtu obce. 
 
 
  2.  Osobitné verejné uznanie Obce Báčsky Petrovec 
 

Článok 11 
 
 Okrem Ceny Obce Báčsky Petrovec ako najvyššieho spoločenského uznania obce  
ustanovuje sa aj osobitné  verejné uznanie, ktoré sa udeľuje jednotlivcom za  pozoruhodné 
výsledky v práci a tvorbe  dosiahnuté v kratšom časovom období. 
 Osobitné verejné uznanie sa môže udeliť jednotlivocom iba ak majú  bydlisko na 
území Obce Báčsky Petrovec. 

Článok 12 
 
 Uznesenie o udelení osobitného verejného uznania vynáša Zhromaždenie Obce 
Báčsky Petrovec na návrh komisie z článku 5 tohto uznesenia. 
 

Článok 13 
 
 Osobitné verejné uznanie sa udeľuje v tvare plakety. 
 K plakete sa prikladá primeraný diplom. 
 Výzor plakety a diplomu osobitného verejného uznania, na návrh  komisie z článku 5 
tohto uznesenia, určuje predseda Obce Báčsky Petrovec. 
 

Článok 14 
  
 Pri  udelení osobitného verejného uznania  úmerne sa uplatňujú ustanovenia z tohto 
uznesenia, vzťahujúce sa  na Cenu Obce Báčsky Petrovec. 

3. Športové uznanie 
 

Článok 14 a. 
 

Športové uznanie sa môže udeliť športovcovi jednotlivcovi (bez ohľadu na kategóriu - 
pionieri, kadeti, juniori, seniori, rang súťaženia a bez ohľadu na pohlavie), resp. športovému 
pracovníkovi a najúspešnejšiemu športovému kolektívu za dosiahnuté významné - špičkové 
výsledky v oblasti športu za predchádzajúci, resp. predchádzajúce roky.  
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 Športové uznanie sa  môže udeliť  iba  jednotlivcovi – športovému pracovníkovi, 
ktorý má   bydlisko na území Obce Báčsky Petrovec, resp. športovému kolektívu, ktorý má 
sídlo na území Obce Báčsky Petrovec. 
 

Článok 14 b. 
 
 Uznesenie o udelení športového uznania vynáša Zhromaždenie Obce Báčsky Petrovec 
na návrh komisie z článku 5 tohto uznesenia. 
 

Článok 14 c. 
 
 Odmena za športové uznanie pozostáva z plakety a náležitého športového vybavenia, 
prihliadajúc pritom  na oblasť športu, v ktorom športovec jednotlivec – športový pracovník, 
resp.  športový kolektív dosiahol  významné - špičkové výsledky. 
 Uznesenie o výzore a obsahu plakety z odseku 1 tohto článku vynáša komisia  
z článku 5 tohto uznesenia.  
 K plakete sa prikladá i osobitný  diplom, ktorý znie na meno športovca jednotlivca - 
športového  robotníka, resp.  športového kolektívu, ktorému sa udeľuje športové uznanie.  
 

Článok 14 d. 
 

 Pri  udelení športového uznania  úmerne sa uplatňujú ustanovenia z tohto uznesenia, 
vzťahujúce sa  na cenu a osobitné verejné uznanie.  
 

 
III. SPOLOČNÉ  USTANOVENIA 

 
Článok 15 

 
 Komisia  z článku 5 tohto uznesenia je nezávislá vo svojej práci. 
 Komisia môže rozhodovať ak je na zasadnutí  prítomná väčšina jej členov.  
Rozhodnutia sa vynášajú väčšinou hlasov všetkých prítomných  členov. 
 Ak je člen komisie navrhnutý na cenu, osobitné verejné uznanie alebo športové 
uznanie  prestáva účinkovať v práci komisie. 
 O práci komisie spisuje sa zápisnica. 
 Pre otázky súvisiacu s postupom a prácou komisie, ktoré nie sú regulované týmto 
uznesením, uplatňujú sa ustanovenia  Rokovacieho poriadku Zhromaždenia obce, ktoré sa 
vzťahujú na prácu pracovných telies Zhromaždenia obce. 
 

Článok 16 
 
 Postup  na podávanie iniciatív  na udelenie ceny, osobitného verejného uznania  
a športového uznania začína predseda komisie prostredníctvom prostriedkov verejného 
informovania a na  iný obvyklý spôsob (prostredníctvom výzvy) najneskoršie do 01. 
septembra bežného roku. 
 Iniciatívy, resp. návrhy kandidátov na udelenie ceny, osobitného verejného uznania 
a športového uznania  sa podávajú komisii najneskoršie do 15. septembra  bežného  roku. 
 Iniciatívy, resp. návrhy sa podávajú v písanom tvare s adekvátnym odôvodnením (pre 
športové uznanie: meno a priezvisko športovca, názov klubu, ktorého je člen,  dosiahnuté 
výsledky na oficiálnych štátnych, resp. medzinárodných súťaženiach). 
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Článok  17 
 
 Komisia posudzuje a hodnotí všetky doručené iniciatívy, resp. návrhy na cenu, 
osobitné verejné uznanie a športové uznanie. Hodnotenie sa koná podľa kritérií, ktoré určia 
členovia komisie. 
 Komisia  určuje konečný návrh a podáva ho Zhromaždeniu  za účelom  vyniesť 
uznesenie o udelení ceny a osobitného verejného  uznania za bežný rok a športového uznania 
za  predošlý rok, najneskoršie do 01. októbra bežného roku. 
 O doručených iniciatívach a konečnom návrhu na udelenie ceny, osobitného 
verejného uznania a športového uznania Komisia informuje verejnosť prostredníctvom 
informačných prostriedkov. 

Článok 18 
 
 Zhromaždenie obce na adekvátny spôsob informuje verejnosť o udelenej cene, 
osobitnom verejnom uznaní a športovom  uznaní.  
 

Článok 19 
 
 Toto uznesenie  nadobúda  platnosť ôsmym dňom odo dňa zverejnenia v  Úradnom  
vestníku  Obce  Báčsky  Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-170/2012-02 
Dňa:   13. 11. 2012 
Báčsky Petrovec 
                               P R E D S E D A  

     ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                      Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r. 
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149. 
 
Republika  Srbsko 
Obec Báčsky Petrovec 
Obecná správa 
Odborná komisia pre vypracovanie Ročných  
programov  ochrany, úpravy a používania  
poľnohospodárskeho pozemku  
v Obci Báčsky Petrovec 
Číslo: 320-16/2013-04 
Dátum: 08.08.2013 
Báčsky Petrovec 
 

V E R E J N Á    V Ý Z V A  
 

NA PREUKÁZANIE  PRÁVA NA PREDNOSTNÝ PRENÁJOM 
POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU V ŠTÁTNOM VLASTNÍCTVE  

NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC NA ROK 2014   
 
 

 V súlade so Zákonom o poľnohospodárskom pozemku (Úradný vestník č. 62/06, 
65/08 – iný zákon a 41/09) a inštrukciou Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva 
a vodohospodárstva, číslo 320-11-5512/2009-06 z 3.11.2010, odborná Komisia pre 
vypracovanie Ročných programov ochrany, úpravy a používania  poľnohospodárskeho 
pozemku v Obci  Báčsky Petrovec zasiela  verejnú výzvu  všetkým  právnickým a fyzickým 
osobám, majiteľom: 

- funkčných systémov pre zavlažovanie a odvodňovanie, rybníkov, viacročných 
rodiacich rastlín starších ako tri a mladších ako 15 rokov, rodiacich vinohradov  
starších ako tri a mladších ako 30 rokov, funkčných poľnohospodárskych  objektov (v 
ďalšom texte: infraštruktúra), ktoré sa nachádzajú na  poľnohospodárskom  pozemku 
v štátnom vlastníctve na území Obce Báčsky Petrovec, 

- objektov pre chov a držanie zvierat a ktorí sa zaoberajú  chovom a držaním zvierat na 
území Obce Báčsky Petrovec, 

aby doručili potrebnú dokumentáciu kvôli preukázaniu práva na prednostný prenájom 
poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území Obce Báčsky Petrovec na rok 
2014  do  30. októbra 2013. 
 
 

DOKUMENTÁCIA NA PREUKÁZANIE PRÁVA 
NA  PREDNOSTNÝ PRENÁJOM 

 
 I.  Potrebná dokumentácia pre uskutočnenie práva na prednostný prenájom na 
základe vlastníctva k infraštruktúre: 
 1)   žiadosť  o  priznanie  práva  na prednostný prenájom na základe vlastníctva         
                  k infraštruktúre; 
 2)   výpis z úradnej knihy  o evidencii nehnuteľností a v prípade, že  infraštruktúra nie 
       je zaknihovaná do úradnej knihy o evidencii nehnuteľností, potrebné je doručiť             
                  dôkaz o vlastníctve k infraštruktúre (stavebné , resp. povolenie na  používanie, 
              resp. výpis z prospektu privatizácie, ktorým sa potvrdzuje, že je tá infraštruktúra  
                  zaradená do ocenenia  spoločenského kapitálu, resp. výpis zo súpisu základných  
                  prostriedkov); 
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 3)  zápisnicu Republikovej poľnohospodárskej inšpekcie o stave a  funkčnosti   
                 infraštruktúry (viacročné rastliny musia „byť rodiace“ a objekty „vo funkcii“)        
                 s uvedenými  katastrálnymi parcelami, na ktorých sa nachádza infraštruktúra; 
 4)  dôkaz, že je podávateľ žiadosti nositeľ alebo člen  registrovanej    
                 poľnohospodárskej domácnosti (v aktívnom statuse); 
 5)  súhlas Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva   
                 k investičným vkladom  pre infraštruktúru, ktorá bola zhotovená po júli 2006  
                 a dôkaz o vlastníctve tej infraštruktúry (faktúra); 
 6)  vodné povolenie pre rybník, vydané príslušným orgánom.  
 
 II.  Potrebná dokumentácia pre uskutočnenie práva na prednostný prenájom na 
základe  chovania a držania zvierat: 

1) žiadosť o priznanie práv na prednostný prenájom na základe  chovania a držania 
zvierat; 

2) dôkaz o registrovanej   farme - Rozhodnutie o určovaní veterinárno-sanitárnych 
podmienok  alebo dôkaz o registrovanej poľnohospodárskej domácnosti, 
počítajúcej 15 evidovaných dojníc -  Osvedčenie o evidovaných a označených 
zvieratách vydané Inštitútom pre dobytkárstvo Belehrad a pre  AP Vojvodinu  
Poľnohospodárskou fakultou  v Novom Sade – department pre dobytkárstvo (so 
sprievodným listingom  čísel zvierat, na ktoré sa vzťahuje  evidovanie a 
označenie); 

3) dôkaz o zdravotnom  stave zvierat – zaobstaráva sa z veterinárskej  stanice,  
z ktorého  vidieť druh, kategóriu a  vyznačenie počtu zvierat; 

4) dôkaz, že  je podávateľ žiadosti nositeľ alebo člen registrovanej 
poľnohospodárskej domácnosti (v aktívnom statuse); 

5) údaj o druhu a počte zvierat (vyplnená tabuľka 3). 
 

 Záujemcovia  o uskutočnenie práva na prednostný prenájom  na základe infraštruktúry 
mali by doručiť žiadosť o vychádzku do terénu Republikovej poľnohospodárskej inšpekcii 
odbornej Komisii pre vypracovanie Ročných programov ochrany, úpravy a používania  
poľnohospodárskeho pozemku v Obci  Báčsky Petrovec do 30. augusta 2013 s uvedením  
katastrálnych parciel, ktoré sú  predmet žiadosti, za účelom včasnej vychádzke inšpekcie  do 
terénu  a vyhotovenia zápisnice Republikovej poľnohospodárskej inšpekcie, ktorá je súčasťou 
dokumentácie, ktorú treba doručiť do 30. októbra 2013.  
 
 Poznámka: 
 Všetka dokumentácia musí znieť na tú istú právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá môže 
byť nositeľ alebo člen  registrovanej poľnohospodárskej domácnosti (v aktívnom statuse), 
overená a podpísaná príslušným orgánom, ktorý vydáva doklad. Podmienené kusy dobytka sa 
prepočitujú podľa  programu pre vyúčtovanie kusov dobytka, ktorý je  súčasťou  
elektronickej formy ročného programu a určený je tak, že sa pod kravou  rozumie samica 
hovädzieho dobytka do 24 a viacej mesiacov, ktorá neopustila  majetok  a jatočné  zvieratá sa 
prepočitujú podľa jedného turnusu ročne. Počet zvierat, ktoré sa  prepočitujú na  podmienené  
kusy dobytka obmedzený je kapacitou uvedenou v Rozhodnutí o určovaní veterinárno-
sanitárnych podmienok.  
 
 Tlačivo žiadosti môžete  prevziať každý pracovný deň od 9,00 do 15,00 hodiny 
v miestnostiach Strediska pre služby Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec, Ulica Kollárova 
č. 6 alebo na webovej stránke www.backipetrovac.rs  
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 Lehota na doručenie žiadosti a potrebnej dokumentácie na základe tejto verejnej 
výzvy je  30. október 2013. Žiadosť doručená po uplynutí dátumu určeného v tejto  verejnej 
výzve bude sa považovať za načas nedoručenú a komisia  ju vráti  podávateľovi neotvorenú.  
 
 Žiadosť s potrebnou dokumentáciou sa podáva priamo na podateľni alebo poštou, 
v uzavretej obálke s vyznačením na prednej strane:  Žiadosť o uskutočnenie  práv na 
prednostný prenájom na základe vlastníctva k infraštruktúre na rok 2014  alebo  Žiadosť 
o uskutočnenie  práv  na prednostný prenájom na základe chovania a držania  zvierat na  rok 
2014  pre  odbornú Komisiu pre vypracovanie Ročných programov ochrany, úpravy 
a používania poľnohospodárskeho pozemku v Obci Báčsky Petrovec, na adresu: Obecná 
správa Obce Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova č. 6.  Na zadnej strane obálky treba napísať 
názov / meno a priezvisko podávateľa žiadosti.  
 
 Kontaktová osoba  pre  všetky informácie súvisiace s touto verejnou výzvou je Ján 
Jovankovič, telefón: 021/780-378, email: jovankovic@backipetrovac.rs alebo osobne 
v Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec, Ulica Kollárova  č. 6,  I. poschodie,  kancelária 
číslo 1. 
 
 Táto verejná výzvy sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec, na 
webovej stránke Obce Báčsky Petrovec: www.backipetrovac.rs a na oznamovacích tabuliach 
miestnych kancelárií. 
 
 
        PREDSEDA KOMISIE 
 
                   Dr. Ján Jovankovič, v.r. 
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   150. 
 
 Podľa článku 87 Štatútu Obce Báčsky  Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, číslo 11/2008, 4/2009 a 4/2011) po posúdení   návrhu  Rozhodnutia o subvencovaní 
autobusových   cestovných lístkov žiakov stredných škôl a študentov na obdobie od 01. 
septembra do 31. decembra 2013, Obecná rada Obce Báčsky Petrovec  na svojom 31. 
zasadnutí, ktoré  sa  konalo dňa 27.08.2013  jednohlasne  vyniesla  nasledujúce 
 
 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  I  E 
 

O SUBVENCOVANÍ AUTOBUSOVÝCH  CESTOVNÝCH LÍSTKOV 
ŽIAKOV STREDNÝCH  ŠKÔL A ŠTUDENTOV 
v období od 01. septembra do 31. decembra 2013 

 
 

Článok 1 
 
 Žiakom  stredných škôl a študentom s bydliskom  v Obci Báčsky Petrovec sa budú  
subvencovať  autobusové  cestovné lístky v období od 01. septembra do 31. decembra 2013 
vo výške 50 % z ceny  mesačného cestovného lístka.  
 
 V rámci  obdobia z odseku 1 tohto článku študentom sa budú subvencovať trovy 
cestovných lístkov iba v období konania prednášok.  
 
 

Článok 2 
 

 Žiakom  stredných škôl a študentom  vysokoškolských ustanovizní  s bydliskom 
v Obci Báčskom Petrovci sa budú  subvencovať  mesačné autobusové cestovné lístky, ak 
spĺňajú  nasledujúce podmienky: 
 

- majú bydlisko v Obci Báčsky Petrovec, 
- každodenne cestujú na medzimestskej relácii do ustanovizne vysokoškolského 

vzdelania (nie sú ubytovaní v študentských domovoch), 
- školia sa na účet  rozpočtu,  
- prvýkrát  zapisujú rok štúdia, 
- nie sú užívatelia študentských štipendií a úverov z Ministerstva osvety a športu, 

vlády  APV a z iných organizácií a podnikov. 
-  

 
Článok 3 

 
 Realizáciu tohto rozhodnutia bude mať na starosti Oddelenie  pre všeobecnú správu, 
spoločenské služby a všeobecné spoločné úkony  a Oddelenie  pre rozpočet, financie 
a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec. 
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 Prostriedky na realizáciu tohto rozhodnutia sa zabezpečia na základe Uznesenie 
o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2013.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 

Číslo: 016-4/209-2013 
Dňa: 27.08.2013 
Báčsky Petrovec           
             PREDSEDA OBCE  
           BÁČSKY  PETROVEC 
 
            Pavel Marčok, prof., s.r. 
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151. 
 
 Na základe článku 209 Zákona o všeobecnom  správnom konaní  (Úradný vestník 
ZRJ, č. 33/97 a 31/2001 a Úradný vestník RS, č. 30/2010)  Obecná rada Obce Báčsky  
Petrovec  na svojom 21. zasadnutí,  ktoré sa konalo  27.08.2013, vynieslo 
 
 

Z  Á  V  E  R  
 

O  OPRAVE 
 

ROZHODNUTIA O URČOVANÍ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK PRE  MESTSKÚ, 
PRÍMESTSKÚ A MEDZIMESTSKÚ  PREPRAVU CESTUJÚCICH  

 
 

 
 V Rozhodnutí o  určovaní  autobusových  zastávok pre  mestskú, prímestskú a 
medzimestskú prepravu cestujúcich, zverejnenom v Úradnom  vestníku Obce Báčsky 
Petrovec, č. 15/2012, 16/2012 a  6/2013, koná sa oprava chyby  v článku 2 pod názvom:  „V 
KULPÍNE“. 

 
  
  V bode  8.:  KU  (M.Tita   uvedené je  číslo  35   a    m á   b y ť  31). 

 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 
 

Číslo: 016-4/215-2013 
Dňa: 27.08.2013 
Báčsky Petrovec           PREDSEDA OBCE  
           BÁČSKY  PETROVEC 
 
            Pavel Marčok, prof., s.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Strana 12 z 12           28. augusta 2013      ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČSKY  PETROVEC    Číslo  10 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
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  10 -  2013
	Úradný vestník  10  2013

