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O    B    S    A   H 
 
 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
124. -  Uznesenie  o prvej  novelizácii Uznesenia o založení Verejného podniku pre 

komunálne a bytové práce Progres, Báčsky Petrovec – (prečistený text), 
 
125. -  Uznesenie o prvej novelizácii Uznesenia o zmene formy organizovania 

Spoločenského podniku  KBP Komunalac, Maglić vo Verejný podnik KBP 
Komunalac, Maglić – (prečistený text), 

 
126. - Uznesenie o platoch členov Obecnej rady na stálej práci v Obci Báčsky 

Petrovec, 
 
127. -  Uznesenie o zmene Uznesenia o utvorení Rady pre zdravie Obce Báčsky 

Petrovec,  
 
128. - Uznesenie o zmene Uznesenia o začatí postupu scudzenia nehnuteľností 

z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,  
 
129. -  Rozhodnutie o konštatovaní zániku mandátu výborníčky Zhromaždenia obce 

Báčsky Petrovec,  
 
130. -  Rozhodnutie o konštatovaní zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce 

Báčsky Petrovec, 
 
131. -  Rozhodnutie o potvrdení mandátu novozvoleného výborníka Zhromaždenia 

obce Báčsky Petrovec, 
 
132. -  Rozhodnutie o potvrdení mandátu novozvolenej výborníčky Zhromaždenia 

obce Báčsky Petrovec, 
 
 



133. -  Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Slovenského 
vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci na rok 2016, 

 
134. -  Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Knižnice 

Štefana Homolu v Báčskom Petrovci na rok  2016, 
 
135. -  Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k  Plánu a programu práce Múzea 

vojvodinských Slovákov na rok 2016, 
 
136. -  Rozhodnutie o druhých zmenách Rozhodnutia o voľbe predsedu a členov 

Rady pre verejnú bezpečnosť Obce Báčsky Petrovec,  
 
137. -  Rozhodnutie o vymenovaní úradujúcej riaditeľky Slovenského 

vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci, 
 
138. -  Rozhodnutie o odvolaní členov Správnej rady Zdravotníckej ustanovizne 

Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,  
 
139. -  Rozhodnutie o vymenovaní nových členov Správnej rady Zdravotníckej 

ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,  
 
140. -  Rozhodnutie o odvolaní členov Dozornej rady Zdravotníckej ustanovizne 

Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,  
 
141. -  Rozhodnutie o vymenovaní nových členov Dozornej rady Zdravotníckej 

ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,  
 
142. -   Rozhodnutie  o    vymenovaní    predstaviteľov   Obce  Báčsky    Petrovec   do   

Zhromaždenia  s.r.o. Poslovni i inovativni centar Bački Petrovac – 
Podnikateľské a inovačné  centrum Báčsky Petrovec – Business & 
Innovation centre Bački Petrovac, Báčsky Petrovec, 

 
143. -  Rozhodnutie o doplnení Rozhodnutia o vymenovaní členov Správnej rady 

Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec, 
 
144. -  Rozhodnutie o doplnení Rozhodnutia o vymenovaní členov Dozornej rady 

Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec, 
 
 

        KOMISIA PRE VYPRACOVANIE  ROČNÝCH PROGRAMOV OCHRANY, 
ÚPRAVY A POUŽÍVANIA  POĽNOHOSPODÁRSKEHO  POZEMKU 

V OBCI BÁČSKY PETROVEC 
 

 
145. -  Verejná  výzva   na   preukázanie  práva  na  prednostný   prenájom 

poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území Obce Báčsky 
Petrovec na rok 2017,  

 
 
 



II.  OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 

 
146. -   Rozhodnutie o ustanovení náčelníčky Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec,  
 
147. -  Rozhodnutie o určení člena Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec v stálom 

pracovnom  pomere, 
 
148. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016-

4/266-2016, 
 
149. -  Rozhodnutie o založení Rady pre bezpečnosť  cestnej premávky na území 

Obce Báčsky Petrovec.  
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124. 
  
 Podľa článku 5 odsek 3, článku 6 odsek 1 a článku 79 odsek 1 Zákona o verejných 
podnikoch  (Úradný vestník RS, č. 15/2016), článkov 4 a 5 Zákona o komunálnych 
činnostiach (Úradný vestník RS, číslo 88/2011), článku 4 Uznesenia o komunálnych 
činnostiach (Úradný vestník obce Báčsky Petrovec, č. 17/2012) a článku 16 odsek 1 bod 6 
a článku 34 odsek 1 bod 9 Štatútu Obce Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný vestník 
Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie Obce Báčsky Petrovec na svojom V. 
zasadnutí, ktoré sa konalo 08.09.2016, v y n i e s l o  
 

U Z N  E  S  E  N  I E 
 

O PRVEJ NOVELIZÁCII  UZNESENIA O ZALOŽENÍ VEREJNÉHO PODNIKU 
PRE KOMUNÁLNE A BYTOVÉ PRÁCE  PROGRES, BÁČSKY PETROVEC – 

(prečistený text) 
 

 
Článok 1 

 
Týmto uznesením koná sa zosúladenie Uznesenia o založení Verejného podniku pre  

komunálne a bytové práce Progres, Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č.  12/2013) - (v ďalšom texte: uznesenie) so Zákonom o verejných 
podnikoch (Úradný vestník RS, č. 15/2016). 
  

Článok 2 
 

 Názov uznesenia sa  mení a znie:  
„UZNESENIE O ZALOŽENÍ  VEREJNÉHO KOMUNÁLNEHO PODNIKU 

PROGRES, BÁČSKY PEROVEC“.  
 

Článok 3 
 

 Článok 4  uznesenia sa mení a znie:  
„Verejný podnik vykonáva uvedené činnosti v osadách Báčsky Petrovec a 

Kulpín.  Môže ich vykonávať aj v širšom regióne.” 
 

Článok 4 
 

 Článok 7 uznesenia sa mení a znie:  
„Prostriedky na vykonávanie a rozvoj komunálnych činností sa   zabezpečujú z:  
1. príjmov  z predaja  komunálnych služieb,  
2. príjmov z komunálnej úhrady,  
3. príjmov  rozpočtu Obce Báčsky Petrovec,  
4. účelových prostriedkov iných úrovní moci, 
5. iných zdrojov v súlade so zákonom.“ 

 
 
 

Článok 5 
 

 V článku 13 uznesenia odsek 1 sa vypúšťa.  
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Článok 6 
 

 Článok 15 uznesenia sa mení a znie:  
 „Dozorná rada:  

1. vynáša dlhodobý a strednodobý  plán  podnikateľskej  stratégie a rozvoja a je 
zodpovedná za ich  realizáciu; 

2. vynáša ročný, resp.  trojročný program hospodárenia zladený s dlhodobým 
a strednodobým plánom  podnikateľskej stratégie a rozvoja z bodu 1 tohto 
článku; 

3. schvaľuje  správu o stupni realizácie ročného, resp. trojročného programu 
hospodárenia; 

4. schvaľuje  trojmesačnú  správu o stupni zosúladenia plánovaných 
a realizovaných aktivít; 

5. schvaľuje finančné  správy; 
6. dozerá na prácu riaditeľa; 
7. vynáša štatút; 
8. rozhoduje o zmenách statusu,  založení iných  právnych subjektov  a  

vkladaní kapitálu; 
9. vynáša uznesenie o rozdelení  zisku, resp.  spôsobe krytia strát; 
10. uzaviera pracovné zmluvy s riaditeľom v súlade so zákonom, ktorým sa 

upravujú  pracovné pomery; 
11. koná iné  práce v súlade so zákonom a štatútom.  

 
Dozorná rada nemôže preniesť právo rozhodovania o otázkach zo svojej  

príslušnosti na riaditeľa alebo inú osobu vo verejnom podniku.  
Uznesenia z odseku 1 body 1, 2, 7 a 9 tohto článku dozorná rada vynáša so 

súhlasom Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. 
Uznesenie z odseku 1 bod 8 tohto článku dozorná rady vynáša so súhlasom 

Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.“ 
 

Článok 7 
 

 Článok 16 uznesenia sa mení a znie: 
 „Za predsedu a člena dozornej rady sa vymenúva osoba, ktorá spĺňa nasledujúce 
podmienky: 

1. je plnoletá a spôsobilá na právne úkony; 
2. má  získané vysokoškolské vzdelanie na základných štúdiách v trvaní najmenej  

štyroch rokov, na základných akademických štúdiách v objeme najmenej 240 
kreditov, master akademických štúdiách, master odborových štúdiách, 
špecializačných  akademických štúdiách alebo špecializačných odborových  
štúdiách; 

3. má najmenej päť rokov pracovnej skúsenosti na prácach, pre ktoré sa vyžaduje  
vysokoškolské vzdelanie z bodu 2 tohto článku; 

4. má najmenej tri roky pracovnej skúsenosti na prácach, ktoré  súvisia s prácami 
podniku; 

5. pozná oblasť korporačného riadenia alebo oblasť financií; 
6. nie je  odsúdená na trest väzenia v trvaní najmenej šesť mesiacov; 
7. nie sú jej uložené bezpečnostné opatrenia v súlade so zákonom, ktorým sa 

regulujú trestné  činy, a to: záväzná psychiatrická liečba v zdravotníckej 
ustanovizni; záväzná psychiatrická liečba   na slobode; záväzná liečba  
narkomanov; zákaz  vykonávania povolania, činností a povinností.  
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Predstaviteľ  zamestnancov v dozornej rade musí  spĺňať všetky podmienky 
z tohto článku a navrhuje sa na spôsob určený štatútom  verejného podniku. 

 
Dozorná rada a riaditeľ verejného podniku nemôžu navrhovať  predstaviteľov 

zamestnancov do  dozornej rady.“ 
 

Článok 8 
 

 Po článku 16 uznesenia sa pridáva nový článok 16a, ktorý znie: 
 „Mandát predsedu a členov dozornej rady zaniká uplynutím doby, na ktorú boli 
vymenovaní, podaním  demisie alebo odvolaním. 
 Predseda a členovia dozornej rady sa odvolávajú pred uplynutím doby, na ktorú 
boli vymenovaní, ak: 

1. podnik  nedoručí  ročný, resp. trojročný program hospodárenia v lehotách 
stanovených Zákonom o verejných podnikoch; 

2. dozorná rada nepodnikne nevyhnutné opatrenia pred príslušnými orgánmi 
v prípade  jestvovania oprávneného podozrenia, že zodpovedná osoba 
verejného podniku spôsobuje škodu verejnému podniku nesvedomitým 
správaním sa alebo na iný spôsob; 

3. ak sa zistí, že spôsobujú škodu podniku nesvedomitým správaním sa alebo na 
iný spôsob; 

4. ak počas trvania mandátu budú  odsúdení na podmienečný alebo 
bezpodmienečný trest väzenia. 

 
Predseda a členovia dozornej rady, ktorým zanikol mandát,  povinní sú  

vykonávať svoje povinnosti pokým sa nevymenuje nová dozorná rada, resp. nový 
predseda alebo členovia dozornej rady a najdlhšie šesť mesiacov.“ 
 

Článok 9 
 

 V článku 17 odsek 2 uznesenia sa mení a znie:  
 „Za riaditeľa verejného podniku môže byť vymenovaná osoba, ktorá spĺňa 
nasledujúce podmienky: 

1. je plnoletá a spôsobilá na právne úkony;  
2. má získané vysokoškolské  vzdelanie na základných štúdiách v trvaní najmenej  

štyri roky, resp. na základných akademických štúdiách v objeme najmenej 240 
kreditov, master akademických štúdiách, master odborových štúdiách, 
špecializačných  akademických štúdiách alebo špecializačných odborových  
štúdiách; 

3. má najmenej päť rokov  pracovnej skúsenosti na prácach, pre ktoré sa  vyžaduje 
vysokoškolské  vzdelanie z bodu 2 tohto článku; 

4. má najmenej tri roky pracovnej skúsenosti na prácach, ktoré súvisia s prácami 
verejného podniku; 

5. pozná oblasť  korporačného riadenia; 
6. má pracovnú  skúsenosť v organizovaní a vedení prác; 
7. nie je člen orgánu politickej strany, resp. nie mu je uložené  spočívanie 

vykonávania funkcie v orgáne politickej strany; 
8. nie je odsúdená na trest väzenia v trvaní najmenej šesť mesiacov; 
9. nie sú jej uložené bezpečnostné opatrenia v súlade so zákonom, ktorým sa 

regulujú trestné  činy, a to: záväzná psychiatrická liečba v zdravotníckej 
ustanovizni; záväzná psychiatrická liečba   na slobode; záväzná liečba  
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narkomanov; zákaz  vykonávania povolania, činností a povinností; iné 
podmienky  určené štatútom verejného podniku. 

 
Riaditeľ verejného podniku  uzaviera  pracovný pomer na dobu určitú. 
Riaditeľ má právo na zárobok a právo na stimuláciu v súlade s podmienkami 

a kritériami určenými podzákonným aktom. 
Riaditeľ verejného podniku nemôže mať  zástupcu.“ 

 
Článok 10 

 
 Článok 18 uznesenia sa mení a znie:  
 „Riaditeľ verejného podniku: 

1. predstavuje a zastupuje verejný podnik; 
2. organizuje a vedie  proces práce; 
3. vedie  hospodárenie verejného podniku; 
4. zodpovedá za zákonitosť práce  verejného podniku; 
5. navrhuje  dlhodobý a strednodobý plán podnikateľskej  stratégie a rozvoja a je 

zodpovedný za ich  realizáciu; 
6. navrhuje ročný, resp.  trojročný program hospodárenia a je zodpovedný za jeho  

realizáciu; 
7. navrhuje  finančné správy; 
8. realizuje rozhodnutia dozornej rady; 
9. volí predstaviteľov verejného podniku do zhromaždenia spoločnosti kapitálu, 

ktorého je jediný majiteľ  podnik; 
10. vynáša akty o systematizácii; 
11. koná iné práce určené zákonom, týmto uznesením a štatútom verejného 

podniku.“ 
 

Článok 11 
 

 Článok 19 uznesenia sa mení a znie: 
 „Riaditeľ verejného podniku sa vymenúva po uskutočnení verejného súbehu. 
 Verejný súbeh realizuje Komisia pre uskutočnenie súbehu riaditeľa (v ďalšom 
texte: komisia), ktorú utvára Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec.  
 Komisia má piatich členov, z ktorých je jeden predseda.  
 Predseda a členovia komisie nemôžu byť národní poslanci, poslanci 
v zhromaždení  autonómnej pokrajiny, výborníci v Zhromaždení obce Báčsky Petrovec, 
tiež ustanovené osoby v orgánoch štátnej správy, v orgánoch autonómnej pokrajiny  
alebo  v orgánoch Obce Báčsky Petrovec.“ 
 

Článok 12 
 

 Po článku 19 uznesenia pridáva sa nový článok, ktorý znie:  
 
 Článok 19a: 
 „Oznam o verejnom súbehu na voľbu riaditeľa verejného podniku musí 
obsahovať všetky údaje  určené Zákonom o verejných podnikoch a uverejňuje sa 
v Úradnom  vestníku Republiky Srbsko,  v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec, 
v najmenej  jedných denných  novinách, ktoré sa distribuujú na celom území Republiky 
Srbsko a na internetovej stránke Obce Báčsky Petrovec.“ 
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Článok 13 
 

 Článok 21 uznesenia sa mení a znie: 
 „Po uplynutí lehoty na podanie prihlášok komisia posudzuje všetky doručené 
prihlášky a podané dôkazy a zhotovuje zoznam kandidátov, medzi  ktorými sa koná 
výberové konanie. 
 Vo výberovom  konaní sa hodnotením odbornej spôsobilosti, vedomostí 
a zručností určuje výsledok kandidátov na vymenovanie riaditeľa verejného podniku 
a podľa kritérií  na vymenovanie riaditeľa verejného podniku. 
 Kritériá  na vymenovanie riaditeľa verejného podniku  sa stanovujú  osobitným 
podzákonným aktom vlády Republiky Srbsko.“ 
 

Článok 14 
 

 V článku 22 odsek 6 uznesenia sa mení a znie:  
 „Rozhodnutie  o vymenovaní riaditeľa verejného podniku, s odôvodnením, 
doručuje sa osobe, ktorá sa vymenúva a uverejňuje sa v Úradnom vestníku Republiky 
Srbsko, v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec  a na internetovej stránke Obce 
Báčsky Petrovec.“ 

 
Článok 15 

 
 Článok 23 uznesenia sa dopĺňa novým odsekom 2, ktorý znie:  
 „Konanie na vymenovanie riaditeľa verejného podniku začína sa šesť mesiacov 
pred uplynutím doby, na ktorú bol vymenovaný, najneskoršie v lehote 30 dní odo dňa 
podania  demisie alebo  odvolania.“ 
 

Článok 16 
 

 Po článku 23 uznesenia pridávajú sa nasledujúce  články, a to: 
 
 Článok 23a: 
 „Demisia sa v písanej forme podáva Zhromaždeniu obce Báčsky Petrovec.“ 
 
 Článok 23b: 
 „Návrh na odvolanie  riaditeľa verejného podniku  podáva Obecná rada Obce 
Báčsky Petrovec alebo  dozorná rada verejného podniku. 
 Návrh na odvolanie musí byť opodstatnený s presne uvedeným  dôvodmi prečo 
sa navrhuje odvolanie a doručuje sa  riaditeľovi verejného podniku , ktorý má  právo 
v lehote 20 dní  vyjadriť sa o dôvodoch, pre ktoré sa navrhuje jeho odvolanie.  

Proti rozhodnutiu o odvolaní sťažnosť  je neprípustná, ale sa môže viesť  
správny spor.“ 

 
Článok 23c: 
„Riaditeľ verejného podniku sa odvoláva pred uplynutím  doby, na ktorú bol 

vymenovaný, ak: 
1. počas trvania mandátu prestane spĺňať podmienky pre riaditeľa verejného 

podniku z článku 17 tohto uznesenia; 
2. verejný podnik  nedoručí ročný, resp.  trojročný program hospodárenia 

v lehotách predpísaných Zákonom o verejných podnikoch; 
3. ak sa zistí, že pre neodborné, nesvedomité vykonávanie povinností, pre 

postup protikladný s dobrým hospodárením a pre nedopatrenia vo vynesení 
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a realizácii uznesení a organizovaní prác vo verejnom podniku prišlo 
s značným odchýlkam v realizácii základného cieľa hospodárenia verejného 
podniku, resp.  plánu hospodárenia verejného podniku; 

4. ak sa zistí, že pracuje na úkor  verejného podniku  porušením  povinností 
riaditeľa, nesvedomitým správaním alebo na iný spôsob; 

5. ak správa oprávneného  audítora  k ročnej finančnej správe  bude negatívna; 
6. ak počas mandátu bude  právoplatne odsúdený na podmienečný alebo 

bezpodmienečný trest väzenia; 
7. v iných prípadoch  predpísaných zákonom.“ 

 
Článok 23d: 
„Riaditeľ verejného podniku môže byť odvolaný pred uplynutím doby, na ktorú 

bol vymenovaný, ak:  
1. verejný podnik  nedoručí trojmesačnú správu  v lehote prepísanej Zákonom 

o verejných podnikoch; 
2. verejný podnik nesplní plánované aktivity z ročného, resp.  trojročného  

programu hospodárenia; 
3. verejný podnik stroví prostriedky na určité účely viacej než je  určené 

programom hospodárenia na tie účely, na zabezpečenie súhlasu na zmeny 
a doplnky ročného, resp. trojročného programu hospodárenia; 

4. verejný podnik  neuskutoční schválený ročný, resp. trojročný  program 
hospodárenia, v časti ktorá sa vzťahuje na zárobky a zamestnávanie v súlade 
so zákonom o verejných podnikoch; 

5. verený podnik koná výplatu zárobkov bez overenia tlačív zo Zákona 
o verejných podnikoch; 

6. neuplatní návrhy Komisie pre audit alebo neuplatní účtovné štandardy 
v príprave finančných správ; 

7. verejný podnik nekoná podľa odporúčaní zo správy oprávneného audítora; 
8. nerealizuje uznesenie dozornej rady; 
9. a v iných prípadoch predpísaných zákonom.“ 

 
Článok 23e:  
„Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec vynáša rozhodnutia o suspendovaní 

riaditeľa verejného podniku, ak počas trvania mandátu proti nemu bude podaný 
obžalobný spis. 

Suspendovanie riaditeľa verejného podniku trvá kým sa postup  právoplatne 
neukončí.“ 
 

Článok 17 
 

 Článok 24 uznesenia sa mení a znie:  
 „Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec môže vymenovať úradujúceho  riaditeľa 
verejného podniku kým sa nevymenuje  riaditeľ verejného podniku na základe 
uskutočneného verejného  súbehu, v nasledujúcich  prípadoch:  

- ak riaditeľovi verejného  podniku zanikne mandát v dôsledku uplynutia doby,  
na ktorú bol vymenovaný, v dôsledku podania demisie alebo v prípade 
odvolania; 

- ak sa vynesenie  rozhodnutie o suspendovaní; 
- v prípade smrti alebo straty spôsobilosti na právne úkony riaditeľa verejného 

podniku. 
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Úradujúci riaditeľ verejného podniku môže byť vymenovaný na dobu nie dlhšiu 
ako jeden rok.  
 Tá istá osoba nemôže byť dva razy  vymenovaná za úradujúceho riaditeľa 
verejného podniku.  
 Úradujúci riaditeľ musí spĺňať podmienky na vymenovanie  riaditeľa verejného 
podniku z článku 17 tohto uznesenia.  
 Úradujúci  riaditeľ má všetky práva, záväzky a oprávnenia, ktoré má  riaditeľ 
verejného podniku.“  
 

Článok 18 
 

Článok 26 uznesenia sa mení a znie: 
Normatívne akty verejného  podniku sú: toto uznesenie, štatút a iné normatívne 

akty určené zákonom. 
Normatívne akty  verejného  podniku nesmú byť v protiklade s ustanoveniami  

Zákona o verejných podnikoch.“  
 

Článok 19 
 

 V článku 28 odsek 1 uznesenia sa  dopĺňa  novým bodom (po bode: „zmeny statusu 
spoločnosti“), ktorý znie:  

• „akt o zhodnotení  kapitálu ako i  program a uznesenie o vlastníckej 
transformácii;“. 

 
Článok 20 

 
 Článok 29 uznesenia sa škrtá v úplnosti. 
 

Článok 21 
 

 Článok 31 uznesenia sa mení a znie:  
 „Zlepšenie práce a rozvoja verejného podniku je založené na dlhodobom 
a strednodobom pláne podnikateľskej stratégie a rozvoja, ktorý vynáša dozorná rada 
verejného podniku.  
 Za každý kalendárny  rok verejný podnik je povinný vyniesť  ročný program 
podnikania (v ďalšom texte: program) a doručiť ho Zhromaždeniu obce Báčsky 
Petrovec  na poskytnutie súhlasu  najneskoršie do 01. decembra bežného roku pre 
nasledujúci rok.  
 Program sa považuje za  vynesený, keď súhlas k nemu poskytne Zhromaždenie 
obce.  
 Ročný, resp.  trojročný program  obsahuje tieto  elementy:  

1. plánované zdroje príjmov a pozície výdavkov  podľa účelov; 
2. plánované obstarávania  
3. plán investícií; 
4. plánovaný  spôsob rozvrhnutia zisku, resp. plánovaný spôsob  krytia strát; 
5. elementy pre celkové  zváženie politiky cien výrobkov a služieb; 
6. plán zárobkov a zamestnávania; 
7. kritériá pre používanie prostriedkov pre pomoc, športové aktivity, propagandu 

a reprezentáciu; 
8. kritériá pre  určovanie úhrady za prácu predsedu a členov dozornej rady 

verejného podniku.  
 



    Strana 8 z 52       09. septembra  2016      ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČ SKY  PETROVEC    Č íslo  14 
 

Schválený program verejného podniku doručuje sa rezortnému ministerstvu, 
ministerstvu príslušnému pre obchodnú činnosť, ministerstvu práce, ministerstvu 
financií a ministerstvu príslušnému pre práce lokálnej samosprávy.“ 
 

Článok 22 
 

 Článok 32 sa dopĺňa novým odsekom 2, ktorý znie:  
 „Trojmesačné správy o realizácii ročného, resp. trojročného programu 
hospodárenia sa doručujú v lehote 30 dní odo dňa uplynutia   kvartálu.“ 
 

Článok 23 
 

 Po článku 26 uznesenia pridáva sa nový článok, ktorý znie:  
 
 Článok  26a:  
 „Verejný podnik je povinný časť zisku zaplatiť v prospech rozpočtu Obce 
Báčsky Petrovec po záverečnom účte za predošlý rok.“ 
 

Článok 24 
 

 Po článku 37 uznesenia pridávajú sa nasledujúce nové články:  
 
 Článok 37a: 
 „Verejný podnik je povinný podniknúť potrebné opatrenia ochrany pri práci, 
bezpečnosti majetku a ochrany a zlepšenia pracovného a životného prostredia.   
 Verejný podnik je povinný pri  vykonávaní svojej  činnosti zabezpečiť racionálne 
využívanie prírodných zdrojov, vrátane  nákladov životného prostredia v rámci 
investičných a výrobných  nákladov, uplatnenie predpisov, resp.  podnikanie opatrení 
na ochranu životného prostredia v súlade so zákonom.“ 
 
 Článok 37b: 
 „Orgány verejného podniku  sú povinné umožniť pôsobenie syndikátnej 
organizácie  v súlade s jej úlohou a prácou.  
 Zamestnanci vo verejnom podniku majú právo na štrajk v súlade so zákonom, 
ktorým sa regulujú podmienky  organizovania štrajku a aktom zakladateľa o minime 
procesu práce.“ 
 
 Článok 37c: 
 „Verejnosť v práci  verejného podniku sa zabezpečuje včasným, pravdivým 
a úplným informovaním verejnosti prostredníctvom  internetovej stránky verejného 
podniku, na ktorej  sa záväzne zverejňujú nasledujúce údaje:  

• pracovné biografie členov dozornej rady a riaditeľa verejného podniku, 
• organizačná štruktúra verejného podniku,  
• ročný, resp.  trojročný program hospodárenia, ako aj  všetky jeho  zmeny 

a doplnky, resp.  výpis z programu, 
• trojmesačné správy o realizácii  ročného, resp. trojročného  programu  

hospodárenia, 
• ročná finančná správa s mienkou  oprávneného audítora,  
• údaje o poruchách a prerušeniach v poskytovaní komunálnych služieb, ku 

ktorým prišlo alebo príde  vo vykonávaní činností verejného podniku, 
• iné informácie významné pre verejnosť.“ 
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Článok 37d: 
„Orgány verejného podniku sú povinné zabezpečiť verejnosť práce, pravidelné, 

včasné, úplné a pravdivé informovanie zamestnancov o svojej práci a hospodárení 
verejného  podniku a najmä o rozvojových plánoch  a ich vplyve na ekonomické 
a sociálne postavenie zamestnancov, pohybe a zmenách zárobku, ochrane bezpečnosti 
pri práci a opatreniach na  zlepšenie pracovných podmienok,  rozdelení  zisku 
a zmenách statusu podniku.  

Informovanie zamestnancov sa koná  zverejňovaním informácií na  oznamovacej 
tabuli verejného podniku, prostredníctvom  úradných informácií, pracovných zasadnutí 
a na iný  adekvátny spôsob.“ 
 

Článok 25 
 

 Článok 40 uznesenia sa mení a znie: 
 „Verejný podnik je povinný svoje normatívne akty zosúladiť so zákonom 
a týmto uznesením v lehote 90 dní odo dňa  zladenia tohto uznesenia s ustanoveniami 
Zákona o verejných podnikoch.“ 
 

Článok 26 
 

 Po článku 40 uznesenia pridáva sa nový článok, ktorý znie: 
 
 Článok 40a: 
 „Verejný podnik vynesie dlhodobý a strednodobý plán  podnikateľskej stratégie 
a rozvoja v lehote jedného roka odo dňa  uplatnenie Zákona o verejných  podnikoch.“ 
 

Článok 27 
 

 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: 011-91/2016-02 
Dňa:  08. 09. 2016                               P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 
               

Dr. Ján Šuľan, v.r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Strana 10 z 52       09. septembra  2016      ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČ SKY  PETROVEC    Č íslo  14 
 

SAMOSTATNÉ  ČLÁNKY 
U Z N E S E N I A 

O ZALOŽENÍ  VEREJNÉHO PODNIKU 
PRE KOMUNÁLNO-BYTOVÉ PRÁCE A URBANIZMUS 

PROGRES, BÁČSKY PETROVEC 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 2/90) 

 
Článok 19 

 
 Verejný podnik je právny nástupca časti činností miestnych spoločenstiev 
z komunálnych činností, SZS pre lokálne cesty Báčsky Petrovec so sídlom v Báčskom 
Petrovci na Ulici Kollárovej č. 17 zapísané  do registra základného súdu  pod číslom  Fi SIZ 
65/83,  SZS pre bývanie Báčsky Petrovec so sídlom v Báčskom Petrovci na Ulici  Kollárovej 
č. 17  zapísané do registra Základného súdu v Novom Sade pod číslom Fi SIZ 6/85 
a Obecného ústavu pre urbanizmus, geodéziu a majetkovo-právne úkony Obce Báčsky 
Petrovec.  

Článok 20 
 

 Vynesením tohto uznesenia stráca platnosť Uznesenia o založení verejného 
komunálneho podniku,  vynesené na zasadnutí Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec dňa 
29.12.1989.  

 
 

SAMOSTATNÉ  ČLÁNKY 
UZNESENIA  O DRUHEJ  NOVELIZÁCII 

U Z N E S E N I A 
O ZALOŽENÍ  VEREJNÉHO PODNIKU 

PRE KOMUNÁLNO-BYTOVÉ PRÁCE A URBANIZMUS 
PROGRES, BÁČSKY PETROVEC 

(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 7/2004) 
 

Článok 14 
 
 Po vymenovanie  riaditeľa funkciu  úradujúceho  riaditeľa Verejného podniku bude 
konať  strojný inžinier Ján Činčurák.  
 Správna rada Verejného podniku je povinná v lehote 60 dní odo dňa vynesenia tohto 
uznesenia štatút z článku 12 tohto uznesenia zosúladiť  s ustanoveniami tohto uznesenia 
a doručiť Zhromaždeniu obce Báčsky Petrovec kvôli  poskytnutia súhlasu k nemu.  
 

Článok 15 
 

 Dňom uplatnenia  tohto uznesenia práce Služby pre urbanizmus z Verejného podniku 
Progres, Báčsky Petrovec budú pokračovať v Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec 
s príslušnosťami určenými Zákonom o plánovaní a výstavbe (Úradný vestník RS, č. 47/2003) 
– v Oddelení  pre hospodárstvo obecnej správy.  
 Do oddelenia z predošlého  odseku sa prevezmú   zamestnanci, ktorí konali práce  
urbanizmu v súlade so zákonnými  príslušnosťami, zodpovedajúce veci a akty, tiež  
adekvátne vybavenie a pracovné prostriedky.  
 Obecná správa aktom o vnútornej organizácii a systematizácii pracovných miest 
v Obecnej správe určí  pracovné miesto pre vykonávanie práce urbanizmu v súlade so 
zákonom  a určí podmienky na ich  vykonávanie v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia tohto 
uznesenia.  
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Článok 16 

 
 Obecná správa prevezme robotníkov, veci, resp.  zodpovedajúce vybavenie a  
prostriedky z článku 15 odsek 2 tohto uznesenia na základe  dohody zhotovenej s verejným 
podnikom  Progres, Báčsky Petrovec.  
 Dohoda z predošlého odseku sa uzavrie s predbežným súhlasom Výkonnej rady Obce 
Báčsky Petrovec. 

 
 

 
SAMOSTATNÉ  ČLÁNKY 

UZNESENIA  O PIATEJ  NOVELIZÁCII 
U Z N E S E N I A 

O ZALOŽENÍ  VEREJNÉHO PODNIKU 
PRE KOMUNÁLNO-BYTOVÉ PRÁCE A URBANIZMUS 

PROGRES, BÁČSKY PETROVEC 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 11/2013) 

 
Článok 44 

 
 Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec ako zakladateľ vkladá svoj  podiel do 
základného kapitálu podniku v sume 500,00 dinárov.  
 
 
 
 

SAMOSTATNÉ  ČLÁNKY 
U Z N E S E N I A 

O ZALOŽENÍ  VEREJNÉHO PODNIKU 
PRE KOMUNÁLNO-BYTOVÉ PRÁCE A URBANIZMUS 

PROGRES, BÁČSKY PETROVEC  
 (prečistený text) 

(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 12/2013) 
 

Článok 38 
 
 Pokým sa nevynesú normatívne akty, potrebné pre  vykonávanie činnosti verejného 
podniku, budú sa uplatňovať normatívne akty podniku, ktoré boli platné po nadobudnutia 
platnosti  tohto uznesenia.  
 

Článok 39 
 

 Pokým sa nevymenuje dozorná rada verejného podniku, práce dozornej rady bude 
konať správna rada podniku, kým práce riaditeľa podniku po vymenovanie bude konať 
úradujúci riaditeľ podniku právnik Vladimír Turan.  

 
Článok 41 

 
 Riaditeľ verejného podniku  vynesie v lehote 30 dní odo dňa právoplatnosti štatútu 
verejného podniku akt o vnútornej  organizácii a systematizácii pracovných miest so 
súhlasom dozornej rady verejného podniku.   
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 Rozvrhnutie  robotníkov na základe aktu o vnútornej organizácii a systematizácii 
pracovných miest  vykoná riaditeľ v lehote 15 dní odo dňa poskytnutia súhlasu k aktu zo 
strany dozornej rady  verejného podniku. 
 

Článok 42 
 

 Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec vymenuje dozornú radu verejného podniku 
v lehote tridsať dní odo dňa  uplatnenia tohto uznesenia.  
 Dňom vymenovania  predsedu a členov dozornej rady zaniká  správna rada verejného 
podniku a jej predsedovi  a členom   zaniká mandát. 
 

Článok 43 
 

 Súbeh na vymenovanie riaditeľa podniku bude vypísaný najneskoršie do 30. júna 
2013. 
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   125. 
  
 Podľa článku 5 odsek 3, článku 6 odsek 1 a článku 79 odsek 1 Zákona o verejných 
podnikoch  (Úradný vestník RS, č. 15/2016), článkov 4 a 5 Zákona o komunálnych 
činnostiach (Úradný vestník RS, číslo 88/2011), článku 4 Uznesenia o komunálnych 
činnostiach (Úradný vestník obce Báčsky Petrovec, č. 17/2012) a článku 16 odsek 1 bod 6 
a článku 34 odsek 1 bod 9 Štatútu Obce Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný vestník 
Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie Obce Báčsky Petrovec na svojom V. 
zasadnutí, ktoré sa konalo 08.09.2016, v y n i e s l o  
 
 

U Z N  E  S  E  N  I E 
 

O PRVEJ NOVELIZÁCII  UZNESENIA  
O ZMENE FORMY  ORGANIZOVANIA  

SPOLOČENSKÉHO  PODNIKU  KBP KOMUNALAC, MAGLIĆ  
VO VEREJNÝ PODNIK KBP KOMUNALAC, MAGLIĆ – (prečistený text) 

 
Článok 1 

 
Týmto uznesením koná sa zosúladenie Uznesenia o zmene formy organizovania 

Spoločenského podniku KBP Komunalac, Maglić vo Verejný podnik KBP Komunalac, 
Maglić – prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  12/2013) - (v ďalšom 
texte: uznesenie) so Zákonom o verejných podnikoch (Úradný vestník RS, č. 15/2016). 
  

Článok 2 
 

 Názov pod radovým číslo 3 uznesenia sa  mení a znie:  
„ STATUS, POVINNOSTI A  ZODPOVEDNOSTI PODNIKU ZA ZÁVÄZKY“. 
 

 Po uvedenom  pridáva sa nový článok, ktorý znie: 
 
 Článok 6a: 
 „Podnik má  status právnickej osoby.  
 Podnik  nadobúda  status  právnickej osoby zápisom do registra v súlade so 
zákonom, ktorým sa upravuje právne postavenie a postup registrácie   obchodných  
spoločností. 
 V právnom obehu s tretími osobami podnik  nastupuje vo svojom mene a na svoj 
účet.  
 Podnik za svoje záväzky zodpovedá  celým svojím majetkom.“ 
 

Článok 3 
 

 Článok 7  uznesenia sa mení a znie:  
„Podnik je povinný svoju prácu a hospodárenia organizovať na spôsob, ktorým 

sa zabezpečuje:  
1. stále a nehatené poskytovanie komunálnych služieb užívateľom za 

podmienok a na spôsob  určený zákonom, predpismi a štandardmi 
vynesenými na základe zákona; 

2. predpísaný alebo dohodnutý objem a kvalitu komunálnych služieb, ktorým 
sa rozumie  presnosť v zmysle lehôt, istota  užívateľov v poskytnutých 
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službách, zdravotná a hygienická bezchybnosť v súlade s pozitívnymi  
predpismi; 

3. podnikanie opatrení údržby, rozvoja a ochrany komunálnych objektov, 
vybavenia a náradia, ktoré slúži za vykonávanie komunálnych služieb; 

4. rozvoj a zveľadenie kvality a druhu komunálnych služieb ako i zveľadenie 
organizácie a účinnosti práce.“ 

 
Článok 4 

 
 Článok 8 uznesenia sa mení a znie:  

„V prípade neplánovaných alebo neočakávaných  porúch alebo prerušení 
v poskytovaní  komunálnych služieb, resp. vykonávaní komunálnych činností, podnik je 
povinný ihneď o tom informovať obecný orgán správy príslušný pre komunálne práce 
a zároveň podniknúť  opatrenia pre odstránenie  dôvodov porúch, resp.  prerušení  alebo  
na iný spôsob zabezpečiť poskytnutie komunálnych služieb.“ 

 
Článok 5 

 
 Článok 15 uznesenia sa mení a znie:  
 „Podnik zastupuje a predstavuje riaditeľ podniku bez obmedzenia. 
 Riaditeľ má všetky oprávnenia v  právnom obehu, v rámci  činností zapísaných 
v Registri obchodných subjektov.“ 
 

Článok 6 
 

 Po článku 17 uznesenia  škrtá sa  názov pod radovým číslom 6. „ORGÁNY 
PODNIKU“.  Tiež  sa  škrtá aj ďalší 18.  článok uznesenia.  
 Nový názov pod radovým číslom 6. znie: „PEČIATKA A  PODACIA PEČIATKA  
PODNIKU“. 
 

Článok 7 
 

 Po článku 19 uznesenia pridáva sa názov pod radovým číslom 7, ktorý znie: 
„ORGÁNY  PODNIKU“  a  názvy „OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA“, 
„SPOLUPRÁCA ORGÁNOV PODNIKU SO SYNDIKÁTOM“,  „VEREJNOSŤ PRÁCE 
A INFORMOVANIE“,  „PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“, sa stávajú 
názvami pod radovými číslami, 8, 9, 10. a 11. 

 
Článok 8 

 
 V článku 20 uznesenia škrtá sa prvý odsek.  
 

Článok 9 
 

 Článok 22 uznesenia sa mení a znie:  
 „Dozorná rada:  

12. vynáša dlhodobý a strednodobý  plán  podnikateľskej  stratégie a rozvoja a je 
zodpovedná za ich  realizáciu; 

13. vynáša ročný, resp.  trojročný program hospodárenia zladený s dlhodobým 
a strednodobým plánom  podnikateľskej stratégie a rozvoja z bodu 1 tohto 
článku; 
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14. schvaľuje  správu o stupni realizácie ročného, resp. trojročného programu 
hospodárenia; 

15. schvaľuje  trojmesačnú  správu o stupni zosúladenia plánovaných a 
realizovaných aktivít; 

16. schvaľuje finančné  správy; 
17. dozerá na prácu riaditeľa; 
18. vynáša štatút; 
19. rozhoduje o zmenách statusu,  založení iných  právnych subjektov  a  

vkladaní kapitálu; 
20. vynáša uznesenie o rozdelení  zisku, resp.  spôsobe krytia strát; 
21. uzaviera pracovné zmluvy s riaditeľom v súlade so zákonom, ktorým sa 

upravujú  pracovné pomery; 
22. koná iné  práce v súlade so zákonom a štatútom.  

 
Dozorná rada nemôže preniesť právo rozhodovania o otázkach zo svojej  

príslušnosti na riaditeľa alebo inú osobu  v podniku.  
Uznesenia z odseku 1 body 1, 2, 7 a 9 tohto článku dozorná rada vynáša so 

súhlasom Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. 
Uznesenie z odseku 1 bod 8 tohto článku dozorná rady vynáša so súhlasom 

Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.“ 
 

Článok 10 
 

 Článok 23 uznesenia sa mení a znie: 
 „Za predsedu a člena dozornej rady sa vymenúva osoba, ktorá spĺňa nasledujúce 
podmienky: 

8. je plnoletá a spôsobilá na právne úkony; 
9. má  získané vysokoškolské vzdelanie na základných štúdiách v trvaní najmenej  

štyroch rokov, na základných akademických štúdiách v objeme najmenej 240 
kreditov, master akademických štúdiách, master odborových štúdiách, 
špecializačných  akademických štúdiách alebo špecializačných odborových  
štúdiách; 

10. má najmenej päť rokov pracovnej skúsenosti na prácach, pre ktoré sa vyžaduje  
vysokoškolské vzdelanie z bodu 2 tohto článku; 

11. má najmenej tri roky pracovnej skúsenosti na prácach, ktoré  súvisia s prácami 
podniku; 

12. pozná oblasť korporačného riadenia alebo oblasť financií; 
13. nie je  odsúdená na trest väzenia v trvaní najmenej šesť mesiacov; 
14. nie sú jej uložené bezpečnostné opatrenia v súlade so zákonom, ktorým sa 

regulujú trestné  činy, a to: záväzná psychiatrická liečba v zdravotníckej 
ustanovizni; záväzná psychiatrická liečba   na slobode; záväzná liečba  
narkomanov; zákaz  vykonávania povolania, činností a povinností.  

 
Predstaviteľ  zamestnancov v dozornej rade musí  spĺňať všetky podmienky 

z tohto článku a navrhuje sa na spôsob určený štatútom  podniku. 
Dozorná rada a riaditeľ verejného podniku nemôžu navrhovať  predstaviteľov 

zamestnancov do  dozornej rady.“ 
 

Článok 11 
 

 Po článku 23 uznesenia sa pridáva nový článok 23a, ktorý znie: 
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 „Mandát predsedu a členov dozornej rady zaniká uplynutím doby, na ktorú boli 
vymenovaní, podaním  demisie alebo odvolaním. 
 Predseda a členovia dozornej rady sa odvolávajú pred uplynutím doby, na ktorú 
boli vymenovaní, ak: 

5. podnik  nedoručí  ročný, resp. trojročný program hospodárenia v lehotách 
stanovených Zákonom o verejných podnikoch; 

6. dozorná rada nepodnikne nevyhnutné opatrenia pred príslušnými orgánmi 
v prípade  jestvovania oprávneného podozrenia, že zodpovedná osoba 
podniku spôsobuje škodu podniku nesvedomitým správaním sa alebo na iný 
spôsob; 

7. ak sa zistí, že spôsobujú škodu podniku nesvedomitým správaním sa alebo na 
iný spôsob; 

8. ak počas trvania mandátu budú  odsúdení na podmienečný alebo 
bezpodmienečný trest väzenia. 

 
Predseda a členovia dozornej rady, ktorým zanikol mandát,  povinní sú  

vykonávať svoje povinnosti pokým sa nevymenuje nová dozorná rada, resp. nový 
predseda alebo členovia dozornej rady a najdlhšie šesť mesiacov.“ 
 

Článok 12 
 

 V článku 24 odsek 2 uznesenia sa mení a znie:  
 „Za riaditeľa verejného podniku môže byť vymenovaná osoba, ktorá spĺňa 
nasledujúce podmienky: 

10. je plnoletá a spôsobilá na právne úkony;  
11. má získané vysokoškolské  vzdelanie na základných štúdiách v trvaní najmenej  

štyri roky, resp. na základných akademických štúdiách v objeme najmenej 240 
kreditov, master akademických štúdiách, master odborových štúdiách, 
špecializačných  akademických štúdiách alebo špecializačných odborových  
štúdiách; 

12. má najmenej päť rokov  pracovnej skúsenosti na prácach, pre ktoré sa  vyžaduje 
vysokoškolské  vzdelanie z bodu 2 tohto článku; 

13. má najmenej tri roky pracovnej skúsenosti na prácach, ktoré súvisia s prácami 
podniku; 

14. pozná oblasť  korporačného riadenia; 
15. má pracovnú  skúsenosť v organizovaní a vedení prác; 
16. nie je člen orgánu politickej strany, resp. nie mu je uložené  spočívanie 

vykonávania funkcie v orgáne politickej strany; 
17. nie je odsúdená na trest väzenia v trvaní najmenej šesť mesiacov; 
18. nie sú jej uložené bezpečnostné opatrenia v súlade so zákonom, ktorým sa 

regulujú trestné  činy, a to: záväzná psychiatrická liečba v zdravotníckej 
ustanovizni; záväzná psychiatrická liečba na slobode; záväzná liečba  
narkomanov; zákaz  vykonávania povolania, činností a povinností; iné 
podmienky  určené štatútom  podniku. 

 
Riaditeľ verejného podniku  uzaviera  pracovný pomer na dobu určitú. 
Riaditeľ má právo na zárobok a právo na stimuláciu v súlade s podmienkami 

a kritériami určenými podzákonným aktom. 
Riaditeľ verejného podniku nemôže mať  zástupcu.“ 
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Článok 13 
 

 Článok 25 uznesenia sa mení a znie:  
 „Riaditeľ  podniku: 

12. predstavuje a zastupuje verejný podnik; 
13. organizuje a vedie  proces práce; 
14. vedie  hospodárenie  podniku; 
15. zodpovedá za zákonitosť práce  podniku; 
16. navrhuje  dlhodobý a strednodobý plán podnikateľskej  stratégie a rozvoja a je 

zodpovedný za ich  realizáciu; 
17. navrhuje ročný, resp.  trojročný program hospodárenia a je zodpovedný za jeho  

realizáciu; 
18. navrhuje  finančné správy; 
19. realizuje rozhodnutia dozornej rady; 
20. volí predstaviteľov  podniku do zhromaždenia spoločnosti kapitálu, ktorého je 

jediný majiteľ  podnik; 
21. vynáša akty o systematizácii; 
22. koná iné práce určené zákonom, týmto uznesením a štatútom podniku.“ 

 
Článok 14 

 
 Článok  26 uznesenia sa mení a znie: 
 „Riaditeľ verejného podniku sa vymenúva po uskutočnení verejného súbehu. 
 Verejný súbeh realizuje Komisia pre uskutočnenie súbehu riaditeľa (v ďalšom 
texte: komisia), ktorú utvára Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec.  
 Komisia má piatich členov, z ktorých je jeden predseda.  
 Predseda a členovia komisie nemôžu byť národní poslanci, poslanci 
v zhromaždení  autonómnej pokrajiny, výborníci v Zhromaždení obce Báčsky Petrovec, 
tiež ustanovené osoby v orgánoch štátnej správy, v orgánoch autonómnej pokrajiny  
alebo  v orgánoch Obce Báčsky Petrovec.“ 
 

Článok 15 
 

 Po článku 27 uznesenia pridáva sa nový článok 27a, ktorý znie:  
 „Oznam o verejnom súbehu na voľbu riaditeľa verejného podniku musí 
obsahovať všetky údaje  určené Zákonom o verejných podnikoch a uverejňuje sa 
v Úradnom  vestníku Republiky Srbsko,  v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec, 
v najmenej  jedných denných  novinách, ktoré sa distribuujú na celom území Republiky 
Srbsko a na internetovej stránke Obce Báčsky Petrovec.“ 
 

Článok 16 
 

 Článok 28 uznesenia sa mení a znie: 
 „Po uplynutí lehoty na podanie prihlášok komisia posudzuje všetky doručené 
prihlášky a podané dôkazy a zhotovuje zoznam kandidátov, medzi  ktorými sa koná 
výberové konanie. 
 Vo výberovom  konaní sa hodnotením odbornej spôsobilosti, vedomostí 
a zručností určuje výsledok kandidátov na vymenovanie riaditeľa verejného podniku 
a podľa kritérií  na vymenovanie riaditeľa verejného podniku. 
 Kritériá  na vymenovanie riaditeľa verejného podniku  sa stanovujú  osobitným 
podzákonným aktom vlády Republiky Srbsko.“ 
 



    Strana 18 z 52       09. septembra  2016      ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČ SKY  PETROVEC    Č íslo  14 
 

Článok 17 
 

 V článku 22 odsek 6 uznesenia sa mení a znie:  
 „Rozhodnutie  o vymenovaní riaditeľa podniku, s odôvodnením, doručuje sa 
osobe, ktorá sa vymenúva a uverejňuje sa v Úradnom vestníku Republiky Srbsko, 
v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec  a na internetovej stránke Obce Báčsky 
Petrovec.“ 

Článok 18 
 

 Článok 30 uznesenia sa dopĺňa novým odsekom 2, ktorý znie:  
 „Konanie na vymenovanie riaditeľa podniku začína sa šesť mesiacov pred 
uplynutím doby, na ktorú bol vymenovaný, najneskoršie v lehote 30 dní odo dňa 
podania  demisie alebo  odvolania.“ 
 

Článok 19 
 

 Po článku 30 uznesenia pridávajú sa nasledujúce  články, a to: 
 
 Článok 30a: 
 „Demisia sa v písanej forme podáva Zhromaždeniu obce Báčsky Petrovec.“ 
 
 Článok 30b: 
 „Návrh na odvolanie  riaditeľa podniku  podáva Obecná rada Obce Báčsky 
Petrovec alebo  dozorná rada podniku. 
 Návrh na odvolanie musí byť opodstatnený s presne uvedeným  dôvodmi prečo 
sa navrhuje odvolanie a doručuje sa  riaditeľovi podniku, ktorý má  právo v lehote 20 
dní  vyjadriť sa o dôvodoch, pre ktoré sa navrhuje jeho odvolanie.  

Proti rozhodnutiu o odvolaní sťažnosť  je neprípustná, ale sa môže viesť  
správny spor.“ 

 
Článok 30c: 
„Riaditeľ podniku sa odvoláva pred uplynutím  doby, na ktorú bol vymenovaný, 

ak: 
8. počas trvania mandátu prestane spĺňať podmienky pre riaditeľa podniku 

z článku 24 tohto uznesenia; 
9. podnik  nedoručí ročný, resp.  trojročný program hospodárenia v lehotách 

predpísaných Zákonom o verejných podnikoch; 
10. ak sa zistí, že pre neodborné, nesvedomité vykonávanie povinností, pre 

postup protikladný s dobrým hospodárením a pre nedopatrenia vo vynesení 
a realizácii uznesení a organizovaní prác v podniku prišlo s značným 
odchýlkam v realizácii základného cieľa hospodárenia podniku, resp.  plánu 
hospodárenia podniku; 

11. ak sa zistí, že pracuje na úkor  podniku  porušením  povinností riaditeľa, 
nesvedomitým správaním alebo na iný spôsob; 

12. ak správa oprávneného  audítora  k ročnej finančnej správe  bude negatívna; 
13. ak počas mandátu bude  právoplatne odsúdený na podmienečný alebo 

bezpodmienečný trest väzenia; 
14. v iných prípadoch  predpísaných zákonom.“ 

 
Článok 30d: 
„Riaditeľ  podniku môže byť odvolaný pred uplynutím doby, na ktorú bol 

vymenovaný, ak:  
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10. podnik  nedoručí trojmesačnú správu  v lehote prepísanej Zákonom 
o verejných podnikoch; 

11. podnik nesplní plánované aktivity z ročného, resp.  trojročného  programu 
hospodárenia; 

12. podnik stroví prostriedky na určité účely viacej než je  určené programom 
hospodárenia na tie účely, na zabezpečenie súhlasu na zmeny a doplnky 
ročného, resp. trojročného programu hospodárenia; 

13. podnik  neuskutoční schválený ročný, resp. trojročný  program 
hospodárenia, v časti ktorá sa vzťahuje na zárobky a zamestnávanie v súlade 
so zákonom o verejných podnikoch; 

14. podnik koná výplatu zárobkov bez overenia tlačív zo Zákona o verejných 
podnikoch; 

15. neuplatní návrhy Komisie pre audit alebo neuplatní účtovné štandardy 
v príprave finančných správ; 

16. verejný podnik nekoná podľa odporúčaní zo správy oprávneného audítora; 
17. nerealizuje uznesenie dozornej rady; 
18. a v iných prípadoch predpísaných zákonom.“ 

 
Článok 30e:  
„Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec vynáša rozhodnutia o suspendovaní 

riaditeľa podniku, ak počas trvania mandátu proti nemu bude podaný obžalobný spis. 
Suspendovanie riaditeľa  podniku trvá kým sa postup  právoplatne neukončí.“ 

 
Článok 20 

 
 Článok 31 uznesenia sa mení a znie:  
 „Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec môže vymenovať úradujúceho  riaditeľa  
podniku kým sa nevymenuje  riaditeľ verejného podniku na základe uskutočneného 
verejného  súbehu, v nasledujúcich  prípadoch:  

- ak riaditeľovi  podniku zanikne mandát v dôsledku uplynutia doby,  na ktorú bol 
vymenovaný, v dôsledku podania demisie alebo v prípade odvolania; 

- ak sa vynesenie  rozhodnutie o suspendovaní; 
- v prípade smrti alebo straty spôsobilosti na právne úkony riaditeľa podniku. 

 
Úradujúci riaditeľ  podniku môže byť vymenovaný na dobu nie dlhšiu ako jeden 

rok.  
 Tá istá osoba nemôže byť dva razy  vymenovaná za úradujúceho riaditeľa 
podniku.  
 Úradujúci riaditeľ musí spĺňať podmienky na vymenovanie  riaditeľa podniku 
z článku 24 tohto uznesenia.  
 Úradujúci  riaditeľ má všetky práva, záväzky a oprávnenia, ktoré má  riaditeľ  
podniku.“  
 

Článok 21 
 

Článok 33 uznesenia sa mení a znie: 
Normatívne akty  podniku sú: toto uznesenie, štatút a iné normatívne akty 

určené zákonom. 
Normatívne akty  podniku nesmú byť v protiklade s ustanoveniami  Zákona 

o verejných podnikoch.“  
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Článok 22 
 

Po článku  33 uznesenia pridáva sa nasledujúci nový článok:  
 
Článok 33a: 
„Podnik je povinný časť  zisku zaplatiť v prospech rozpočtu Obce Báčsky 

Petrovec po záverečnom účte za predošlý rok.“ 
 

Článok 23 
 

V článku 35 odsek 1 uznesenia sa  dopĺňa  novým bodom (po bode: „zmeny statusu 
spoločnosti“), ktorý znie:  

• „akt o zhodnotení  kapitálu ako i  program a uznesenie o vlastníckej 
transformácii;“. 

 
Článok 24 

 
 Článok 36 uznesenia sa škrtá v úplnosti. 
 

Článok 25 
 

 Článok 38 uznesenia sa mení a znie:  
 „Zlepšenie práce a rozvoja verejného podniku je založené na dlhodobom 
a strednodobom pláne podnikateľskej stratégie a rozvoja, ktorý vynáša dozorná rada 
podniku.  
 
 Za každý kalendárny  rok verejný podnik je povinný vyniesť  ročný program 
podnikania (v ďalšom texte: program) a doručiť ho Zhromaždeniu obce Báčsky 
Petrovec  na poskytnutie súhlasu  najneskoršie do 01. decembra bežného roku pre 
nasledujúci rok.  
 Program sa považuje za  vynesený, keď súhlas k nemu poskytne Zhromaždenie 
obce.  
 Ročný, resp.  trojročný program  obsahuje tieto  elementy:  

9. plánované zdroje príjmov a pozície výdavkov  podľa účelov; 
10. plánované obstarávania  
11. plán investícií; 
12. plánovaný  spôsob rozvrhnutia zisku, resp. plánovaný spôsob  krytia strát; 
13. elementy pre celkové  zváženie politiky cien výrobkov a služieb; 
14. plán zárobkov a zamestnávania; 
15. kritériá pre používanie prostriedkov pre pomoc, športové aktivity, propagandu 

a reprezentáciu; 
16. kritériá pre  určovanie úhrady za prácu predsedu a členov dozornej rady 

verejného podniku.  
 

Schválený program verejného podniku doručuje sa rezortnému ministerstvu, 
ministerstvu príslušnému pre obchodnú činnosť, ministerstvu práce, ministerstvu 
financií a ministerstvu príslušnému pre práce lokálnej samosprávy.“ 
 

Článok 26 
 

 Článok 39 sa dopĺňa novým odsekom 2, ktorý znie:  
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 „Trojmesačné správy o realizácii ročného, resp. trojročného programu 
hospodárenia sa doručujú v lehote 30 dní odo dňa uplynutia   kvartálu.“ 
 

Článok 27 
 

 Článok 47 uznesenia sa mení a znie: 
 „Verejnosť v práci   podniku sa zabezpečuje včasným, pravdivým a úplným 
informovaním verejnosti prostredníctvom  internetovej stránky podniku, na ktorej  sa 
záväzne zverejňujú nasledujúce údaje:  

• pracovné biografie členov dozornej rady a riaditeľa  podniku, 
• organizačná štruktúra podniku,  
• ročný, resp.  trojročný program hospodárenia, ako aj  všetky jeho  zmeny 

a doplnky, resp.  výpis z programu, 
• trojmesačné správy o realizácii  ročného, resp. trojročného  programu  

hospodárenia, 
• ročná finančná správa s mienkou  oprávneného audítora,  
• údaje o poruchách a prerušeniach v poskytovaní komunálnych služieb, ku 

ktorým prišlo alebo príde  vo vykonávaní činností  podniku, 
• iné informácie významné pre verejnosť.“ 

 
Článok 28 

 
 Článok 51 uznesenia sa mení a znie: 
 „Podnik je povinný svoje normatívne akty zosúladiť so zákonom a týmto 
uznesením v lehote 90 dní odo dňa  zladenia tohto uznesenia s ustanoveniami Zákona 
o verejných podnikoch.“ 
 

Článok 29 
 

 Po článku 51 uznesenia pridáva sa nový článok 51a, ktorý znie: 
 „Podnik vynesie dlhodobý a strednodobý plán  podnikateľskej stratégie 
a rozvoja v lehote jedného roka odo dňa  uplatnenie Zákona o verejných  podnikoch.“ 
 

Článok 30 
 

 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: 011-92/2016-02 
Dňa:  08. 09. 2016                               P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 
               

Dr. Ján Šuľan, v.r.  
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SAMOSTATNÉ ČLÁNKY 

U Z N  E  S  E  N  I E 
O ZMENE FORMY ORGANIZOVANIA  

SPOLOČENSKÉHO PODNIKU KBP KOMUNALAC, MAGLIĆ  
VO VEREJNÝ PODNIK KBP KOMUNALAC, MAGLIĆ 

(prečistený text) 
 
 

Článok 49 
 

 Pokým sa nevynesú normatívne akty, potrebné pre  vykonávanie činnosti podniku, 
budú sa uplatňovať normatívne akty podniku, ktoré boli platné po nadobudnutia platnosti  
tohto uznesenia. 

Článok 50 
 

 Pokým sa nevymenuje dozorná rada podniku, práce dozornej rady bude vykonávať 
správna rada podniku, kým práce riaditeľa podniku po vymenovanie bude konať riaditeľ 
podniku Čedomir Rupar.  
  

Článok 52 
 

 Riaditeľ podniku  vynesie v lehote 30 dní odo dňa právoplatnosti štatútu podniku akt 
o vnútornej  organizácii a systematizácii pracovných miest so  súhlasom dozornej rady 
podniku.  
 Rozvrhnutie  robotníkov na základe aktu o vnútornej organizácii a systematizácii 
pracovných miest  vykoná riaditeľ v lehote 15 dní odo dňa poskytnutia súhlasu k aktu zo 
strany dozornej rady podniku. 
 

Článok 53 
 

 Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec vymenuje dozornú radu podniku v lehote tridsať 
dní odo dňa  uplatnenia tohto uznesenia.  
 Dňom vymenovania  predsedu a členov dozornej rady zaniká  správna rada  podniku 
a jej predsedovi  a členom  zaniká mandát. 
 

Článok 54 
 

 Súbeh na vymenovanie riaditeľa podniku bude vypísaný najneskoršie do 30. júna 
2013. 
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  126. 
 
 Podľa článku 9 a v súvislosti s článkom 7 Zákona o platoch v štátnych orgánoch  
a verejných službách (úradný vestník RS, číslo 34/2001, 62/2006,y 63/2006, 116/2008, 
92/2011, 99/2011, 10/2013, 55/2013, 99/2014 a 21/2016) a článku  34 odsek 1 bod 7 Štatútu 
Obce  Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), 
Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec  na  svojom V. zasadnutá, ktoré sa konalo  08.09.2016, 
v y n i e s l o 
 

U Z  N  E  S  E  N  I E 
O PLATOCH ČLENOV OBECNEJ RADY NA STÁLEJ PRÁCI  

V OBCI BÁČSKY PETROVEC 
 

Článok 1 
 

 Týmto uznesením sa upravuje spôsob určovania platov členov Obecnej rady  na stálej 
práci v Obci Báčsky Petrovec.  

Článok 2 
 

 Platy členov Obecnej rady na stálej práci sa určujú podľa:  
1. základu za vyúčtovanie platu  zvolených osôb, 
2. koeficientu, ktorý sa násobí so základom, 
3. dodatku k pláci,  
4. záväzkov,  ktoré zamestnanec platí na základe daní a príspevkov za záväzné sociálne 

poistenie z platu, v súlade so zákonom. 
 

Článok 3 
 

 Základ  pre vyúčtovanie a výplatu platov určuje vláda Republiky Srbsko.  
 Koeficient pre vyúčtovanie a výplatu platov členov Obecnej rady na  stálej  práci  
vynáša 4,64. 

Článok 4 
 

 Iné práva z pracovno-právnych  vzťahov členov Obecnej rady na stálej práci v Obci 
Báčsky Petrovec sa uskutočňujú v súlade s pracovno-právnymi zákonmi, uzneseniami ZO 
a sprievodnými predpismi.  

Článok 5 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-93/2016-02 
Dňa:  08. 09. 2016              P R E D S E D A   
Báčsky Petrovec      ZHROMAŽDENIA OBCE       
                                                               

      Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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   127. 
 
 Podľa článku 42 Zákona o právach  pacientov (Úradný vestník  RS, č.  45/13)  
a článku 34 odsek 7 Štatútu Obce Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č. 1/2014),  Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom  V. zasadnutí, 
ktoré sa konalo  08. 09. 2016, v y n i e s l o 
 

U Z N  E  S E  N  I E 
 

O ZMENE UZNESENIA O UTVORENÍ  RADY PRE ZDRAVIE  
OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
Článok  1 

 
 V uznesení o utvorení Rady pre zdravie Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č. 9/14) článok 2 odsek 1 sa mení tak, že znie:  
 
 „Radu pre zdravie tvoria: 

- Milina Kišgeciová zo zdravotníckej  ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec – 
predsedníčka, 

- Ján Šuľan  z radov lokálnej samosprávy, 
- Valéria Fabianová  z radov Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec, 
- Dr. Jovana Šmanja zo zdravotníckej  ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, 
- Dr. Sonja Harhaji  z radov Inštitútu pre verejné zdravie Vojvodiny,  
- Dr. Ján Varga z radov Polikliniky Zdravlje, 
- Andreja Rakočević z radov Republikového fondu  pre penzijné a invalidné poistenie, 

Filiálka  Nový Sad, pobočka  Báčsky Petrovec, 
- Zuzana Pašićová  z radov Predškolskej ustanovizne Včielka.  

 
Článok 2 

 
 V iných častiach Uznesenie o založení Rady pre zdravie Obce  Báčsky Petrovec 
zostáva nezmenené. 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 

Číslo: 011-94/2016-02 
Dňa: 08.09.2016       P R E D S E D A  
Báčsky Petrovec          ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                  Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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 128. 
 
 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 V. zasadnutí, ktoré sa konalo 08.09.2016, vynieslo 
 

U  Z  N  E  S  E  N  I  E 
 

O ZMENE UZNESENIA O ZAČATÍ POSTUPU SCUDZENIA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Z VEREJNÉHO VLASTNÍCTVA OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
Článok 1 

 
 Týmto  uznesením  konajú sa  zmeny Uznesenia o začatí postupu scudzenia 
nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec číslo 011-66/2016-02 
z 19.07.2016  (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.13/2016)  - (v ďalšom texte: 
uznesenie).  

Článok 2 
 

 Článok 2 odsek 2 uznesenia sa mení a znie:  
 
 „Začiatočná cena nehnuteľností uvedených v článku 1 tohto uznesenia je určená na 
základe Správa o zhodnotení trhovej hodnoty nehnuteľnosti z  31.08.2016, ktorú zhotovil 
súdny znalec stavebného odboru LIM TIM Agentúra pre inžiniering  a znalectvo Milan  
Rakočević, Nový Sad, a  vynáša:   
 

1. pre nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 1.  14.947,40 eur v dinárovej  
protihodnote; 
 

2. pre nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 2.  13.949,00 eur v dinárovej  
protihodnote; 
 

3. pre nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 3.  14.947,40 eur v dinárovej  
protihodnote; 

 
4. pre nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 4.   6.481,80 eur v dinárovej  

protihodnote; 
 
5. pre nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 5.  14.492,00 eur v dinárovej  

protihodnote; 
 
6. pre nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 6.   15.784,60  eur v dinárovej  

protihodnote; 
 
7. pre nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 7.  18.374,20 eur v dinárovej  

protihodnote; 
 
8. pre nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 8.  3.570,00  eur v dinárovej  

protihodnote; 
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9. pre nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 9.  21.590,00 eur v dinárovej  

protihodnote; 
 
10. pre nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 10.  10.633,00 eur v dinárovej  

protihodnote. 
 

Článok 3 
 

Článok 4 odsek 2 uznesenia sa mení a znie: 
 
„Lehota na podanie  ponúk je 15 dní odo dňa  zverejnenia.“  
 
 

Článok 4 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 

Číslo: 011-95/2016-02               P R E D S E D A 
Dňa: 08.09.2016                    ZHROMAŽDENIA OBCE 
Báčsky Petrovec                

        Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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 129. 
 
 Podľa článku 46 odsek 4  Zákona o lokálnych  voľbách  (Úradný vestník RS, č. 
129/2007, 34/2010 – uznesenie ÚS a  54/2011) a v súlade s článkom 34 bod 7 Štatútu Obce 
Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), 
Zhromaždenie obce  Báčsky   Petrovec na  svojom V.  zasadnutí,  ktoré sa  konalo  dňa 
08.09.2016,  v y n i e s l o  

 
R  O Z  H  O D  N  U T  I E 

 
O KONŠTATOVANÍ  ZÁNIKU  MANDÁTU VÝBORNÍČKY 

ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 

I. 
 
 Konštatuje sa, že   JASNE ŠPROCHOVEJ, podnikateľky z Báčskeho Petrovca,   
zanikol mandát výborníčky  Zhromaždenia obce  Báčsky Petrovec na základe článku 46 
odsek 1 bod 5 Zákona o lokálnych voľbách, podľa  ktorého  výborníkovi  zaniká  mandát 
pred uplynutím doby, na ktorú bol zvolený, v dôsledku prevzatia práce, resp. funkcie, ktoré 
sú v súlade so zákonom  nezlučiteľné s funkciou výborníka. 
 
 Menovanej funkcia výborníčky zaniká dňom  ustanovenia do funkcie  námestníka 
predsedu Obce Báčsky Petrovec pre komunálne činnosti,   t.j. 01.08.2016. 

 
II. 

 
 Toto  rozhodnutie  sa  uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-96/2016-02 
Dňa:   08. 09. 2016 
Báčsky Petrovec 
                               P R E D S E D A  

     ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                              Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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 130. 
 
 Podľa článku 46 odsek 4  Zákona o lokálnych  voľbách  (Úradný vestník RS, č. 
129/2007, 34/2010 – uznesenie ÚS a  54/2011) a v súlade s článkom 34 bod 7 Štatútu Obce 
Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), 
Zhromaždenie obce  Báčsky   Petrovec na  svojom V.  zasadnutí,  ktoré sa  konalo  dňa 
08.09.016,  v y n i e s l o  

 
R  O Z  H  O D  N  U T  I E 

 
O KONŠTATOVANÍ  ZÁNIKU  MANDÁTU VÝBORNÍKA 

ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 

I. 
 
 Konštatuje sa, že   SRĐANOVI STOJANOVIĆOVI, profesorovi športu a telesnej 
výchovy z Maglića,   zanikol mandát výborníka  Zhromaždenia obce  Báčsky Petrovec na 
základe článku 46 odsek 1 bod 5 Zákona o lokálnych voľbách, podľa  ktorého  výborníkovi  
zaniká  mandát pred uplynutím doby, na ktorú bol zvolený, v dôsledku prevzatia práce, resp. 
funkcie, ktoré sú v súlade so zákonom  nezlučiteľné s funkciou výborníka. 
 
 Menovanému funkcia výborníka zaniká dňom  ustanovenia do funkcie  námestníka 
predsedu Obce Báčsky Petrovec pre šport a spoločenské činnosti,   t.j. 08.09.2016. 

 
II. 

 
 Toto  rozhodnutie  sa  uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-97/2016-02 
Dňa:   08. 09. 2016 
Báčsky Petrovec 
                               P R E D S E D A  

     ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                              Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  131. 
 

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 V. zasadnutí, ktoré sa konalo 08.09.2016,  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: 
 

-  BRANISLAVA  KELEČEVIĆA,   podnikateľa  z  Báčskeho  Petrovca,  Ul.      
   Sládkovičova 1,  

 
z  Volebnej  listiny  Aleksandar Vučić – Srbsko  víťazí.  
 

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:  011-98/2016-02 
Dňa:  08. 09. 2016 
Báčsky Petrovec 
                                     P R E D S E D A  
                                                              ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                    Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  132. 
 

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 V. zasadnutí, ktoré sa konalo 08.09.2016,  v y n  i e s l o 

 
 

R O Z H O D N U T I E 
 

O  POTVRDENÍ MANDÁTU NOVOZVOLENEJ VÝBORNÍČKY 
ZHROMAŽDENIA  OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 

 
 

I. 
 
 
 Potvrdzuje  sa  mandát  novozvolenej  výborníčky Zhromaždenia obce Báčsky 
Petrovec, a to: 
 

-  MARIE  MARKO, zdravotnej sestry  z Hložian, Ul. maršala Tita 98,    
 

z  Volebnej  listiny  Aleksandar Vučić – Srbsko  víťazí.  
 

II. 
 

Mandát  novej výborníčky  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:  011-99/2016-02 
Dňa:  08. 09. 2016 
Báčsky Petrovec 
                                     P R E D S E D A  
                                                              ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                    Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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 133. 
 

Podľa článku  34  bod  22  Štatútu  Obce Báčsky Petrovec – prečistený text  (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014)  Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na   svojom 
V.  zasadnutí,  ktoré  sa konalo 08.09.2016,   v y n i e s l o  
 
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
 

O POSKYTNUTÍ  SÚHLASU 
  K PLÁNU A PROGRAMU PRÁCE 

SLOVENSKÉHO VOJVODINSKÉHO DIVADLA 
 V BÁČSKOM  PETROVCI  NA ROK 2016 

 
 

I. 
 
 P o s k y t u j e  s a   s ú h l a s  k  Plánu a programu práce  Slovenského 
vojvodinského  divadla na rok 2016, ktorý schválila Správna rada Slovenského 
vojvodinského divadla  na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  04.02.2016. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo: 011-100/2016-02 
Dňa: 08.09.2016 
Báčsky Petrovec 
                 P R E D S E D A 
                                                     ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                      Dr. Ján Šuľan, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Strana 32 z 52       09. septembra  2016      ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČ SKY  PETROVEC    Č íslo  14 
 

  134. 
  
 Podľa článku 34 bod 22 a v súlade s článkom 25  Štatútu Obce Báčsky Petrovec  - 
prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014) Zhromaždenie  obce 
Báčsky Petrovec na  svojom V. zasadnutí,  ktoré sa konalo  08. 09. 2016,   v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
 

O POSKYTNUTÍ  SÚHLASU  K  PLÁNU   A  PROGRAMU  PRÁCE 
KNIŽNICE ŠTEFANA HOMOLU  V BÁČSKOM  PETROVCI 

 NA ROK 2016 
 
 

I. 
 
 
 P o s k y t u j e   s a   s ú h l a s  k  Plánu a  programu práce Knižnice Štefana 
Homolu v Báčskom Petrovci na rok 2016, ktorý schválila Správna rada Knižnice Štefana 
Homolu  v Báčskom Petrovci na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 24.02.2016. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo: 011-101/2016-02 
Dňa: 08.09.2016 
Báčsky Petrovec 
 
                P R E D S E D A  

ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                         Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  135.  
 

Podľa článkov 34  bod 22 Štatútu  Obce Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014)  Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na   svojom  
V.  zasadnutí,  ktoré  sa konalo 08.09.2016,   v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
 

O POSKYTNUTÍ  SÚHLASU 
  K PLÁNU A PROGRAMU PRÁCE 

MÚZEA VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV NA ROK 2016 
 
 

I. 
 
 P o s k y t u j e  s a   s ú h l a s  k  Plánu a programu práce  Múzea vojvodinských 
Slovákov  na   rok 2016, ktorý schválila Správna rada Múzea  vojvodinských Slovákov  na 
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  05.02.2016. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo: 011-102/2016-02 
Dňa: 08.09.2016 
Báčsky Petrovec 
                 P R E D S E D A 
                                                     ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                     Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  136. 
 Podľa článku 6 Uznesenia o založení Rady pre verejnú bezpečnosť Obce Báčsky 
Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 10/2010), Zhromaždenie obce Báčsky 
Petrovec na svojom V. zasadnutí, ktoré sa konalo 08.09.2016, v y n i e s l o  
 

R  O Z  H  O  D  N  U T  I E 
 

O DRUHÝCH ZMENÁCH  ROZHODNUTIA O VOĽBE   
PREDSEDU A ČLENOV RADY PRE VEREJNÚ BEZPEČNOSŤ  

OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 

Článok 1 
 

  V článku 1 Rozhodnutia o voľbe  predsedu a členov  Rady pre verejnú bezpečnosť 
Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 3/2013) ktoré   vynieslo 
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom X. zasadnutí, ktoré sa konalo 27.03.2013, 
konajú sa nasledujúce zmeny:  
 

- v odseku 2 bod 1 slová „Pavel Marčok“ sa nahrádzajú slovami „Srđana Simić“; 
 

- v odseku 3 bod 1  slová „Rajko Perić“  sa nahrádzajú slovami „Ján Šuľan“; 
 

- v odseku 2  bod 6 slová  „Aleksandra Arsenin, riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu 
Obce Báčsky Petrovec“ sa nahrádza  slovami „Rastislav Labát, predstaviteľ Strediska 
pre  sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec“; 

 
- v  odseku 2 bod 9 slová „Ján Brna,  predstaviteľ vzdelávacej ustanovizne“  sa 

nahrádzajú slovami „ Vlasta Werleová, predstaviteľka vzdelávaej ustanovizne“; 
 

- v odseku 2 sa pridáva nový bod:  
 

„12. Rajko Perić, predstaviteľ Rady Miestneho spoločenstva Maglić“. 
 

Článok 2 
 

 Rozhodnutie nadobúda platnosť dňom  vynesenia a uverejní sa v Úradnom vestníku 
Obce Báčsky Petrovec.  
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 

 
Číslo:  011-103/2016-02 
Dňa:  08.09.2016 
Báčsky Petrovec                                                                          P R E D S E D A  
                                                           ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                   Dr. Jan Šuľan, v.r.  
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    137. 
 
 Podľa článku  34 odsek 2 Zákona o kultúre (Úradný vestník Republiky Srbsko, číslo 
72/2009)  a článku 34 bod 10 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník obce Báčsky 
Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom V. zasadnutí, ktoré sa 
konalo 08.09.2016,  v y n i e s l o  
 
 

R  O Z  H O D  N  U T  I E 
 

O VYMENOVANÍ  ÚRADUJÚCEJ  RIADITEĽKY SLOVENSKÉHO  
VOJVODINSKÉHO  DIVADLA V BÁČSKOM  PETROVCI 

 
 

I. 
 

 Jaňa Urbanček Fejzulahi, doktor medicíny  z   Báčskeho  Petrovca,  Ulica   lesná 
číslo 5,  v y m e n ú v a   s a   za  úradujúcu  riaditeľku Slovenského vojvodinského divadla v 
Báčskom Petrovci  od 08.09.2016 po návrat riaditeľky  Slovenského vojvodinského divadla 
v Báčskom Petrovci Viery Krtovskej z materskej dovolenky. 
 
 

II. 
 

 Proti tomuto rozhodnutiu možno podať sťažnosť Základnému súdu v Novom Sade.  
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 

 
 
Číslo:  011-104/2016-02 
Dňa:  08.09.2016 
Báčsky Petrovec                                                                          P R E D S E D A  
                                                           ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                  Dr. Ján Šuľan, v.r.  
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138. 
 
 Podľa článku 130 odsek 3 Zákona o zdravotnej ochrane (Úradný vestník RS, č. 
107/2005, 72/2009 – iný zákon,  88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – iný zákon 
a  93/2014),  článku  32 bod 9 Zákona o lokálnej  samospráve  (Úradný  vestník  RS, č. 
129/2007)  a  článku  34  bod  10  Štatútu  Obce  Báčsky  Petrovec  - prečistený text (Úradný  
vestník  Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014),  Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom 
V. zasadnutí,  ktoré sa  konalo dňa  08. 09. 2016,  v y n i e s l o 
 
 

R  O Z  H  O D  N  U  T  I E 
 

O ODVOLANÍ  ČLENOV  SPRÁVNEJ RADY 
 ZDRAVOTNÍCKEJ  USTANOVIZNE DOM ZDRAVIA 

 BÁČSKY PETROVEC,   BÁČSKY  PETROVEC 
 
 

I. 
 
 O d v o l á v a j ú   s a   z   funkcie  členov   Správnej  rady Zdravotníckej 
ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec: 
 

- ONDREJ  FEKETE, výborník  z Hložian, Maršala  Tita 90 
(predstaviteľ lokálnej samosprávy),  

- Dr. LJUBICA  VUČIĆEVIĆ   z Maglića, Ćirpanova 30 
(predstaviteľka lokálnej samosprávy), 

- KATARÍNA  ZORŇANOVÁ, výborníčka z  Kulpína, I.L.Ribara 10 
(predstaviteľka lokálnej samosprávy), 

- VESNA  ZAHORCOVA z Pivnice, Masarykova 97 (predstaviteľka 
zamestnancov v zdravotníckej ustanovizni), 

- Dr. JAROSLAV  DANKO z Báčskeho Petrovca, Partizánska 68 
(predstaviteľ zamestnancov v zdravotníckej ustanovizni).  

 
II. 

 
 Toto rozhodnutie  sa  uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-105/2016-02 
Dňa:  08. 09. 2015 
Báčsky Petrovec            P R E D S E D A  
                                                              ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                      Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  139. 
 
 Podľa článku 130 odsek 3 Zákona o zdravotnej ochrane (Úradný vestník RS, č. 
107/2005, 72/2009 – iný zákon,  88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – iný zákon 
a  93/2014),  článku  32 bod 9 Zákona o lokálnej  samospráve  (Úradný  vestník  RS, č. 
129/2007)  a  článku  34  bod  10  Štatútu  Obce  Báčsky  Petrovec  - prečistený text (Úradný  
vestník  Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014),  Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom 
V. zasadnutí,  ktoré sa  konalo dňa  08. 09. 2016,  v y n i e s l o 
 
 

R  O Z  H  O D  N  U  T  I E 
 

O VYMENOVANÍ  NOVÝCH  ČLENOV  SPRÁVNEJ RADY 
 ZDRAVOTNÍCKEJ  USTANOVIZNE DOM ZDRAVIA 

 BÁČSKY PETROVEC,   BÁČSKY  PETROVEC 
 

I. 
 

Do Správnej  rady Zdravotníckej ustanovizne  Dom zdravia  Báčsky Petrovec, Báčsky 
Petrovec,  s a   v y m e n ú v a j ú : 
 

- SAMUEL  ŠUĽAN z Báčskeho Petrovca,  Svätoplukova  10 
(predstaviteľ lokálnej samosprávy) – za predsedu,  

- JAROSLAV  LEPÓRIS z Báčskeho Petrovca, Sládkovičova 13 
(predstaviteľ lokálnej samosprávy), 

- IGOR  BALÁŽ z Báčskeho Petrovca, Kuzmániova 25 (predstaviteľ 
lokálnej samosprávy), 

- Dr. TIHOMIR ĆETKOVIĆ z  Maglića, Ćirpanova 44 (predstaviteľ 
zamestnancov v zdravotníckej ustanovizni), 

- ZUZANA  KULÍKOVA,  dipl. farmaceutka z Báčskeho Petrovca, JĽA 
47  (predstaviteľka zamestnancov v zdravotníckej ustanovizni).  

 
II. 

 
 Toto rozhodnutie  sa  uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-106/2016-02 
Dňa:  08. 09. 2015 
Báčsky Petrovec            P R E D S E D A  
                                                              ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                      Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  140. 
 
 Podľa článku 130 odsek 3 Zákona o zdravotnej ochrane (Úradný vestník RS, č. 
107/2005, 72/2009 – iný zákon,  88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – iný zákon 
a  93/2014),  článku  32 bod 9 Zákona o lokálnej  samospráve  (Úradný  vestník  RS, č. 
129/2007)  a  článku  34  bod  10  Štatútu  Obce  Báčsky  Petrovec  - prečistený text (Úradný  
vestník  Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014),  Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom 
V. zasadnutí,  ktoré sa  konalo dňa  08. 09. 2016,  v y n i e s l o 
 
 

R  O Z  H  O D  N  U  T  I E 
 

O ODVOLANÍ  ČLENOV  DOZORNEJ  RADY 
 ZDRAVOTNÍCKEJ  USTANOVIZNE DOM ZDRAVIA 

 BÁČSKY PETROVEC,   BÁČSKY  PETROVEC 
 
 

I. 
 
 O d v o l á v a j ú   s a   z   funkcie  členov   Dozornej  rady Zdravotníckej 
ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec: 
 

- Dr. JOVANA  ŠMANJA   z nového Sadu,  Balzakova 23 
(predstaviteľka zamestnancov v zdravotníckej ustanovizni), 
 

- KATARÍNA  DOBRÍKOVÁ  z Hložian,  Masarykova 8 
(predstaviteľka lokálnej samosprávy), 

 
- MILAN  POPOVICKI  z Kulpína,  Radnička 12 (predstaviteľ lokálnej 

samosprávy).   
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-107/2016-02 
Dňa:  08. 09. 2015 
Báčsky Petrovec            P R E D S E D A  
                                                              ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                      Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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141. 
 
 Podľa článku 130 odsek 3 Zákona o zdravotnej ochrane (Úradný vestník RS, č. 
107/2005, 72/2009 – iný zákon,  88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – iný zákon 
a  93/2014),  článku  32 bod 9 Zákona o lokálnej  samospráve  (Úradný  vestník  RS, č. 
129/2007)  a  článku  34  bod  10  Štatútu  Obce  Báčsky  Petrovec  - prečistený text (Úradný  
vestník  Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014),  Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom 
V. zasadnutí,  ktoré sa  konalo dňa  08. 09. 2016,  v y n i e s l o 
 
 

R  O Z  H  O D  N  U  T  I E 
 

O VYMENOVANÍ  NOVÝCH  ČLENOV  DOZORNEJ RADY 
 ZDRAVOTNÍCKEJ  USTANOVIZNE DOM ZDRAVIA 

 BÁČSKY PETROVEC,   BÁČSKY  PETROVEC 
 

 
I. 

 
Do Dozornej  rady Zdravotníckej ustanovizne  Dom zdravia  Báčsky Petrovec, 

Báčsky Petrovec,  s a   v y m e n ú v a j ú : 
 

- Dr. TATIANA VUJAČIĆ z Báčskeho Petrovca, Leninova 14 
(predstaviteľka lokálnej samosprávy) – za predsedníčku, 
 

- BOGDANA  KOBILAROV  z Báčskeho Petrovca, Svätoplukova 2a 
(predstaviteľka lokálnej samosprávy), 

 
- Dr. JOVANA  ŠMANJA z Nového Sadu, Balzakova 23 (predstaviteľka 

zamestnancov v zdravotníckej ustanovizni). 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-108/2016-02 
Dňa:  08. 09. 2015 
Báčsky Petrovec             P R E D S E D A  
                                                              ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                      Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  142. 
 
 Podľa  článku 34 bod 10 Štatútu Obce Báčsky Petrovec  (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č.  1/2014 – prečistený text) Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na 
svojom V.  zasadnutí, ktoré sa konalo  08.09.2016,  v y n i e s l o 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
O VYMENOVANÍ PREDSTAVITEĽOV OBCE BÁČSKY PETROVEC DO 
ZHROMAŽDENIA S.R.O.  POSLOVNI I INOVATIVNI CENTAR BAČKI 
PETROVAC – PODNIKATEĽSKÉ A INOVAČNÉ  CENTRUM BÁČSKY 

PETROVEC – BUSINESS & INNOVATION CENTRE BAČKI PETROVAC, 
BÁČSKY PETROVEC 

 
I. 
 

 Obec Báčsky Petrovec ako jeden zo zakladateľov s.r.o. Poslovni i inovativni centar 
Bački Petrovac – Podnikateľské a inovačné  centrum Báčsky Petrovec – Business & 
Innovation centre Bački Petrovac, Báčsky Petrovec má právo vymenovať predstaviteľov do 
zhromaždenia tejto spoločnosti.  

II. 
 

 Do zhromaždenia d.o.o. s.r.o. Poslovni i inovativni centar Bački Petrovac – 
Podnikateľské a inovačné  centrum Báčsky Petrovec – Business & Innovation centre Bački 
Petrovac, Báčsky Petrovec ako  predstavitelia Obce Báčsky Petrovec  sa vymenúvajú: 
 

1. SRĐAN  SIMIĆ , predseda Obce Báčsky Petrovec, 
2. MILAN  ANUŠIAK,  člen Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec. 

 
III. 

 
 Vynesením tohto  rozhodnutia  stráca platnosť rozhodnutie č. 011-72/2009-02 
z 28.08.2009.  
 

IV. 
 

 Toto  rozhodnutie  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:  011-109/2016-02 
Dňa:  08. 09. 2015 
Báčsky Petrovec            P R E D S E D A  
                                                              ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                      Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  143. 
 
 Podľa článkov  34 a 35 a  článku 39 odsek 6 Zákona o turistike (Úradný vestník 
Republiky Srbsko, č. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – iný zákon, 93/2012 a 84/2015),  článku 32  
bod 6 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník Republiky Srbsko,  č. 129/2007)   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 V.  zasadnutí, 
ktoré sa konalo 08. 09. 2016,  v y n i e s l o  
 
 

R  O Z  H  O D  N U T  I E 
 

O DOPLNENÍ ROZHODNUTIA 
O VYMENOVANÍ ČLENOV SPRÁVNEJ  RADY  

TURISTICKEJ ORGANIZÁCIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 

I. 
 
 Týmto rozhodnutím sa dopĺňa Rozhodnutie Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec 
o vymenovaní členov Správnej rady Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec, číslo 
011-83/2016-02  z 19.07.2016 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.13/2016) – (v 
ďalšom texte: rozhodnutie).  
 

II. 
 

Stať II. rozhodnutia  sa dopĺňa tak, že  alinea 1 znie:  
 
- „Dragan Dražić  z Báčskeho Petrovca, Národnej revolúcie č. 1 – predsedu 

Správnej rady“. 
 

III. 
 
 Toto rozhodnutie  nadobúda platnosť dňom vynesenia a uverejní sa  v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-110/2016-02 
Dňa:  08. 09. 2016 
Báčsky Petrovec                P R E D S E D A 
          ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                             Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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144. 
 
 Podľa článkov  34 a 35 a  článku 39 odsek 6 Zákona o turistike (Úradný vestník 
Republiky Srbsko, č. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – iný zákon, 93/2012 a 84/2015),  článku 32  
bod 6 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník Republiky Srbsko,  č. 129/2007)   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 V.  zasadnutí, 
ktoré sa konalo 08. 09. 2016,  v y n i e s l o  
 
 

R  O Z  H  O D  N U T  I E 
 

O DOPLNENÍ ROZHODNUTIA 
O VYMENOVANÍ ČLENOV DOZORNEJ RADY  

TURISTICKEJ ORGANIZÁCIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 

I. 
 
 Týmto rozhodnutím sa dopĺňa Rozhodnutie Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec 
o vymenovaní členov Dozornej  rady  Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec, číslo 
011-81/2016-02 z 19.07.2016 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.13/2016) – (v 
ďalšom texte: rozhodnutie).  
 

II. 
 

Stať II. rozhodnutia  sa dopĺňa tak, že  alinea 1 znie:  
 
- „Predrag Bojanić  z  Maglića,  Iva Lolu Ribara 30 (člen  Obecnej rady) – za 

predsedu Dozornej rady“. 
 

III. 
 
 Toto rozhodnutie  nadobúda platnosť dňom vynesenia a uverejní sa  v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-111/2016-02 
Dňa:  08. 09. 2016 
Báčsky Petrovec                P R E D S E D A 
          ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                             Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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 145. 
 
Republika  Srbsko 
Obec Báčsky Petrovec 
Obecná správa 
Odborná Komisia pre vypracovanie Ročných  
programov  ochrany, úpravy a používania  
poľnohospodárskeho pozemku  
v Obci Báčsky Petrovec 
Číslo: 320-5-9/2016 
Dátum: 24.08.2016 
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 2017   
 
 
 V súlade so Zákonom o poľnohospodárskom pozemku (Úradný vestník RS, č. 62/06, 
65/08 – iný zákon, 41/09 a 112/2015), odborná Komisia pre vypracovanie Ročných 
programov ochrany, úpravy a používania  poľnohospodárskeho pozemku v Obci  Báčsky 
Petrovec Obec Báčsky Petrovec vypisuje  verejnú výzvu  všetkým  fyzickým a právnickým  
osobám, ktorou oboznamuje: 

- majiteľov systémov pre zavlažovanie a odvodňovanie, rybníkov, poľnohospodárskych  
objektov, skleníkov, fóliovníkov a viacročných rodiacich ovocných sadov 
a vinohradov, nachádzajúcich sa na  poľnohospodárskom  pozemku v štátnom 
vlastníctve,  ktorí sú  zapísaní do  Registra poľnohospodárskych domácností a majú 
aktívny status najmenej tri roky (v ďalšom texte: infraštruktúra) a  

- majiteľov domácich zvierat, ktorí sú i majitelia, resp. nájomcovia objektov  pre chov 
tých zvierat na území  jednotky lokálnej samosprávy, na ktorej sa uskutočňuje právo 
prednostného prenájmu a ktorí sú  zapísaní do  Registra poľnohospodárskych 
domácností a majú aktívny status najmenej jeden rok  (v ďalšom texte: dobytkárstvo), 

 
aby doručili potrebnú dokumentáciu kvôli preukázaniu práva na prednostný 
prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území Obce Báčsky 
Petrovec na rok 2017  do  31. októbra 2016. 
 

DOKUMENTÁCIA NA PREUKÁZANIE PRÁVA 
NA  PREDNOSTNÝ PRENÁJOM 

 
 I.  Potrebnú dokumentáciu pre uskutočnenie práva na prednostný prenájom na 
základe vlastníctva k infraštruktúre, tvorí:  
 
 1.  Žiadosť  o  priznanie  práva  na prednostný prenájom na základe vlastníctva         
                 k infraštruktúre, podpísaná zo strany fyzickej, resp.  zodpovednej osoby  

     v právnickej osobe (podáva žiadateľ); 
 
2.  Dôkaz o vlastníctve k infraštruktúre: 
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a) výpis z úradnej evidencie o nehnuteľnosti  k infraštruktúre, ktorá je zaknihovaná do 
úradnej evidencii o nehnuteľnosti (zabezpečuje  jednotka lokálnej   samosprávy), 
a/alebo 

b) súpisnú listinu a účtovnú dokumentáciu  podpísanú a overenú v súlade so Zákonom 
o účtovníctve pre právnickú osobu, pre infraštruktúru, ktorá nie je  zaknihovaná do 
verejnej evidencie o nehnuteľnosti (podáva žiadateľ) a/alebo 

c) súhlas / povolenie Ministerstva príslušného pre  práce poľnohospodárstva k 
investičným vkladom  pre infraštruktúru, ktorá bola postavená po júli  roku 2006, 
resp.  kúpnu zmluvu fyzickej osoby (žiadateľa) s právnickou osobou, ktorá  postavila 
infraštruktúru  v súlade  s vtedy platnými predpismi (podáva žiadateľ). 
 

      3.   Zápisnica Republikovej poľnohospodárskej inšpekcie  (podáva žiadateľ). 
   
(Poznámka: Všetky zainteresované osoby o uskutočnenie práva na prednostný prenájom na 
základe vlastníctva k infraštruktúre, sú povinné načas a najneskoršie do 1. septembra 2016 
podať žiadosť Republikovej poľnohospodárskej inšpekcii o odchod do terénu kvôli zisteniu 
faktického stavu. Zápisnica je súčasťou dokumentácie, ktorá sa doručuje od 31. októbra 2016 
a záväzne  obsahuje presne uvedené všetky  katastrálne parcely alebo časti parciel, na 
ktorých je zistené  funkčnosť systémov pre zavlažovanie a odvodňovanie, rybníkov, 
poľnohospodárskych  objektov, skleníkov, fóliovníkov a viacročných rodiacich ovocných 
sadov a vinohradov). 
 
 4.  Dôkaz,  že  je  žiadateľ nositeľ alebo člen  registrovanej poľnohospodárskej   

     domácnosti v aktívnom statuse najmenej tri roky (zabezpečuje  jednotka lokálnej    
     samosprávy). 

 
 II.  Potrebnú dokumentáciu pre uskutočnenie práva na prednostný prenájom na 
základe  dobytkárstva, tvorí: 
 

1) žiadosť o priznanie práv na prednostný prenájom na základe  dobytkárstva, 
podpísaná zo strany fyzickej osoby, resp. zodpovednej osoby v právnickej osobe 
(podáva žiadateľ); 
 

2) dôkaz,  že je žiadateľ nositeľ alebo člen  registrovanej poľnohospodárskej   
domácnosti v aktívnom statuse najmenej tri roky (zabezpečuje  jednotka lokálnej    
samosprávy); 
 

3) dôkaz, že je právnická alebo fyzická osoba majiteľ domácich zvierat a majiteľ, 
resp. nájomca objektu pre chov tých zvierat s určeným počtom  dobytčích 
jednotiek: 
a) potvrdenie o počte dobytčích jednotiek, ktoré vydáva Inštitút pre  dobytkárstvo 

Belehrad – Zemun (vyjmúc koní, pre ktoré potvrdenie vydáva  
Poľnohospodárska fakulta Belehrad – Zemun), resp. pre územie AP Vojvodiny 
je to Poľnohospodárska fakulta Nový Sad – Department pre dobytkárstvo – 
pre  registrovanú poľnohospodársku domácnosť v systéme evidovania 
a označenia (podáva žiadateľ); 

b) zápisnica  republikového veterinárneho inšpektora -  pre  registrovanú 
poľnohospodársku domácnosť, ktorá nie je v systéme evidovania 
a označenia (podáva žiadateľ); 
(Poznámka: Republikový veterinárny inšpektor zápisnične určuje počet 
dobytčích jednotiek, ktoré vyúčtuje na základe daného stavu, resp. dokladu 
o predaji, odovzdaní do bitúnku a vyvezení zvierat). 



    Strana 45 z 52       09. septembra  2016      ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČ SKY  PETROVEC    Č íslo  14 
 

4) Zmluvy o prenájme poľnohospodárskeho pozemku uzavreté s inými osobami  
ohľadom pozemku, ktoré sa nachádza na území jednotky  lokálnej samosprávy, na 
ktorej sa podáva žiadosť a ktoré sú overené zo strany príslušného orgánu (podáva 
žiadateľ). 
 

5) Vyhláška žiadateľa, ktorou sa dáva súhlas k vykonaniu previerky údajov 
u príslušných orgánov, ktoré sú nevyhnuté na realizáciu verejnej výzvy. 
 

6) Vyhlášku žiadateľa podpísanú zo strany fyzickej osoby, resp.  zodpovednej osoby 
v právnickej osobe, podanú pod trestnou a materiálnou zodpovednosťou, ktorá 
obsahuje:  
- vyhlášku, že  podal všetky dôkazy, ktoré sa vzťahujú na prenájom  
poľnohospodárskeho pozemku na území  lokálnej samosprávy, na ktorej  podal 
žiadosť, 
-  vyhlášku akú plochu poľnohospodárskeho pozemku má vo svojom vlastníctve 
na území lokálnej samosprávy, na ktorej sa podáva žiadosť; 
-  zoznam spojených osôb a plochu poľnohospodárskeho pozemku, ktorú tie osoby 
majú vo vlastníctve na území  jednotky lokálnej samosprávy, na ktorej sa podáva 
žiadosť.  

 
(Poznámka: pri fyzických osobách  spojené osoby sú: dedo, babka, matka, otec, deti, 
manžel, manželka, osvojenec, nemanželský partner, ak majú bydlisko na tej istej adrese; pri 
fyzických osobách  spojené osoby sú: právnická osoba a/alebo fyzická osoba, ktorá má 
najmenej 25% účasti v kapitáli (akcií, podielu alebo hlasov). 
 

7) Potvrdenie z verejnej evidencie o nehnuteľnostiach, ktorými sa dokazuje celková 
plocha poľnohospodárskeho pozemku, ktorú má žiadateľ vo vlastníctve na území 
jednotky lokálnej samosprávy, na ktorej sa podáva žiadosť (zabezpečuje jednotka 
lokálnej samosprávy). 
 

8) Potvrdenie z verejnej evidencie o nehnuteľnostiach, ktorými sa dokazuje celková 
plocha poľnohospodárskeho pozemku, ktorý je vo vlastníctve spojených osôb  so 
žiadateľom (zabezpečuje jednotka lokálnej samosprávy po nahliadnutí do 
zoznamu tých osôb z vyhlášky z bodu 6,  ktoré podáva žiadateľ). 

 
 Všetky obmedzenia z článku 64a odsek 17 Zákona o poľnohospodárskom  pozemku 
(zmluva s inými osobami, vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku, vlastníctvo 
poľnohospodárskeho pozemku spojených osôb, prenájom poľnohospodárskeho pozemku 
v štátnom vlastníctve) sa  vzťahujú na územie jednotky  lokálnej samosprávy, kde sa 
nachádza  objekt, resp. zvieratá.  
 
 Dokumentáciu z časti I. body 2 a 4, resp. z časti II.  body 2,7 a 8 jednotka lokálnej 
samosprávy  zabezpečuje najneskoršie do 30. novembra 2016. 
 
 Pripomíname, že pri osobách, ktoré spĺňajú  podmienky na uskutočnenie práva  
prednostného prenájmu na základe dobytkárstva, v súlade s touto verejnou výzvou, 
stanovenie  poľnohospodárskeho pozemku v štátnom  vlastníctve v Ročnom  programe 
ochrany, úpravy a používania poľnohospodárskeho pozemku sa koná na spôsob, že sa plocha, 
ktorá im je  určená podľa počtu  dobytčích jednotiek,   znižuje o plochu poľnohospodárskeho  
pozemku, v súlade s článkom 64a odsek 17 Zákona o poľnohospodárskom pozemku (Úradný 
vestník RS, číslo 62/06, 65/08 – iný zákon, 41/09 a 112/2015).  
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Všetka dokumentácia, ktorá sa doručuje v súlade  s touto verejnou výzvou, musí 
znieť na tú istú právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá môže byť nositeľ alebo člen 
registrovanej poľnohospodárskej domácnosti a musí byť  overená a podpísaná zo strany 
príslušného orgánu, ktorý vydáva  doklad. 

 
Ak je  právnická alebo fyzická osoba majiteľ viacej druhov zvierat, pre každý 

druh zvierat sa doručuje osobitné potvrdenie, resp. zápisnica z časti II. bod 3. 
 
 Pre obdobie prenájmu, ktoré  je dlhšie ako jeden rok, vedľa platenia nájomného za 
prvý rok prenájmu, kvôli uzavretiu Zmluvy o prenájme, potrebné je doručiť   zabezpečovacie 
platobné prostriedky, ktoré  môžu byť: záruka  podnikateľskej banky vo výške ročného  
nájmu poľnohospodárskeho pozemku alebo zmluva o záruke medzi Ministerstvom ako 
veriteľom  a právnickou osobou ako  ručiteľa alebo  dôkaz o zaplatení  depozitu vo výške  
jedného ročného  nájomného ako  zabezpečovací platobný prostriedok nájomného a ktorý sa 
v prípade  riadnej platby   bude počítať  ako zaplatené nájomné za posledný rok  prenájmu.  
 
 Ak  pre katastrálne parcely, ktoré sú určené osobám na základe prednostného práva 
prenájmu,  dôjde k zmene plochy na základe hociktorého zákonného podkladu, ďalší  postup 
prenájmu  poľnohospodárskeho pozemku na základe práva prednostného prenájmu sa 
uskutoční iba pre tak určenú plochu pozemku.  
 
 Tlačivo žiadosti sa môže 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 stiahnuť z webovej stránky www.backipetrovac.rs  
 
 Lehota na doručenie žiadosti a potrebnej dokumentácie na základe tejto verejnej 
výzvy je  31. októbra 2016. Žiadosť doručená po uplynutí dátumu určeného v tejto  verejnej 
výzve bude sa považovať za načas nedoručenú a komisia  ju vráti  žiadateľovi neotvorenú.  
 
 Žiadosť s potrebnou dokumentáciou sa podáva priamo na podateľni alebo poštou, 
v uzavretej obálke s vyznačením na prednej strane:  Žiadosť o uskutočnenie  práva na 
prednostný prenájom na základe vlastníctva k infraštruktúre na rok 2017  alebo  Žiadosť 
o uskutočnenie  práva  na prednostný prenájom na základe dobytkárstva na  rok 2017,  pre  
odbornú Komisiu pre vypracovanie Ročných programov ochrany, úpravy a používania 
poľnohospodárskeho pozemku v Obci Báčsky Petrovec, pre územie Obce Báčsky Petrovec, 
na adresu: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova č. 6.  Na druhú stranu obálky 
treba uviesť názov/meno a priezvisko  žiadateľa.  
 
 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, Ul. Kollárova  č. 6,  na prízemí,  kancelária číslo 2. 
 
 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. 
 
 

http://www.backipetrovac.rs/
mailto:jovankovic@backipetrovac.rs
http://www.backipetrovac.rs/
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  146. 
 
 Podľa článku 56 odsek 1 Zákona o lokálnej  samospráve  (Úradný vestník Republiky 
Srbsko, číslo 129/2007 a 83/2014 – iný zákon),  článku 96 odsek 1 Štatútu Obce Báčsky 
Petrovec - prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec,  číslo 12/2014) a článku 48 
odsek  1 Rokovacieho poriadku Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec  (Úradný vestník  Obce 
Báčsky  Petrovec, číslo 1/2009, 9/2010 a 8/2011), po posúdení správy o uskutočnenom 
verejnom ozname pre ustanovenie náčelníka Obecnej správy Obce  Báčsky Petrovec, Obecná 
rada Obce Báčsky Petrovec na svojom IV. zasadnutí, ktoré sa konalo 28.07.2016, 
jednohlasne vyniesla 
 

R  O Z  H  O D  N  U T  I E 
 

O  USTANOVANÍ   NÁČELNÍČKY  OBECNEJ  SPRÁVY  
OBCE  BÁČSKY PETROVEC 

 
 

I. 
 

 MILINA LABÁTOVÁ, diplomovaná právnička s bydliskom v Báčskom Petrovci,  
Ulica kvetná číslo 1,  u s t a n o v u j e  s a   za  náčelníčku Obecnej správy Obce Báčsky 
Petrovec  na  obdobie piatich rokov počnúc odo dňa vynesenia tohto rozhodnutia.  
 

II. 
 

 Odovzdanie a prevzatie funkcie medzi vedúcim, ktorý vykonával funkciu náčelníka 
Obecnej správy a novoustanovenou náčelníčkou Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec 
vykoná sa na spôsob, podľa postupu a v lehote určenej ustanoveniami Protokolu o postupe 
odovzdania a prevzatia funkcie a úradných aktov (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
4/2007). 
 

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

 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ  RADA 
 
 

Číslo: 016-04/241-2016 
Dňa: 28. 07. 2016 
Báčsky Petrovec           P R E D S E D A  
             OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
                          Srđan Simić,  v.r. 
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  147. 
 
 Podľa článku 56 odsek 9 Zákona o lokálnej  samospráve  (Úradný vestník Republiky 
Srbsko, číslo 129/2007 a 83/2014 – iný zákon),  článku 3 a článku 4 uznesenia o novelizácii 
Uznesenia o Obecnej rade Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
2/2012, 3/2016 a 13/2016) a po posúdení návrhu predsedu obce na  určenie člena Obecnej 
rady Obce Báčsky Petrovec v stálom pracovnom pomere v Obci Báčsky Petrovec,  Obecná 
rada Obce Báčsky Petrovec na svojom IV. zasadnutí, ktoré sa konalo 28.07.2016, 
jednohlasne vyniesla 
 

R  O Z  H  O D  N  U T  I E 
 

O URČENÍ ČLENA OBECNEJ RADY OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
V STÁLOM PRACOVNOM POMERE 

 
 

I. 
 

 RADOMIR  ZOTOVIĆ  s  bydliskom  v  Maglići, Ulica  Đuru  Salaja  číslo  17, 
člen Obecnej rady Obce  Báčsky Petrovec poverený  pre lokálny  ekonomický rozvoj obce, 
do funkcie ktorej bol  zvolený  rozhodnutím Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, č. 011-
30/2016-02 z  09.06.2016,  nastupuje  do stáleho  pracovného  pomeru  v Obci  Báčsky 
Petrovec na obdobie 4 rokov, resp.  do  uplynutia  mandátu, počnúc odo dňa vynesenia tohto 
rozhodnutia.  
 
 

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

 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ  RADA 
 
 

Číslo: 016-04/240-2016 
Dňa: 28. 07. 2016 
Báčsky Petrovec           P R E D S E D A  
             OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
                          Srđan Simić,  v.r. 
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148. 
  
 Podľa článku 69 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – 
iný zákon a 103/2015)  a  článku 14  Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 
2016 (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 9a/2015) po posúdení návrhu Rozhodnutia 
o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na 
svojom 5. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 31. 08. 2016,  jednohlasne vyniesla  nasledujúce 

 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E 
 

O POUŽITÍ  PROSTRIEDKOV BEŽNEJ ROZPOČTOVEJ  REZERVY 
 

 
 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na 
rok 2016   oddiel 4  kapitola 01 - Obecná správa,  program 4 –,  programová aktivita 0602-
0010 – Rezervy,   pozícia 125,   ekonomická  klasifikácia  499 - Bežná  rozpočtová rezerva   
p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  v sume  55.000,00 dinárov na  zvýšenie  
apropriácie  v oddiele 4,  kapitola  12 – VP Direkcija  za izgradnju Bački Petrovac,  program 
2 – Komunálna činnosť, aktivita  0601-0014 – Iné komunálne služby,  pozícia 235, 
ekonomická  klasifikácia 424 – Špecializované  služby, v dôsledku zabezpečovania 
prostriedkov pre  uskutočnenie  programu kontroly zníženia opustených psov a mačiek na 
území Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
   2. Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 
 

Číslo: 016-4/266-2016 
Dátum: 31.08.2016 
Báčsky Petrovec       PREDSEDA OBCE 
       
                      Srđan Simić, v.r. 
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 149. 
 
 Podľa článku 8 odsek 2 Zákona o bezpečnosti  cestnej premávky (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 Štatútu Obce Báčsky Petrovec – prečistený text  
(Úradný vestník  obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na 
svojom 6. zasadnutí, ktoré sa konalo 05.09.2016,  vyniesla nasledujúce 
 

R  O  Z  H  O  D  N  U T  I E 
 

O ZALOŽENÍ  RADY PRE BEZPEČNOSŤ CESTNEJ  PREMÁVKY  
NA ÚZEMÍ  OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
Článok 1 

 
 Zakladá sa Rada pre bezpečnosť cestnej premávky na území Obce Báčsky Petrovec (v 
ďalšom texte: rada) s cieľom uskutočnenia spolupráce a zladeného vykonávania  prác vo 
funkcii zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky ako i iniciovanie  a sledovanie  preventívno-
promočných a iných aktivít v oblasti  cestnej premávky na území Obce Báčsky Petrovec.  
 

Článok 2 
 

 Rada má siedmich členov. 
  

Do rady sa vymenúvajú: 
1. Srđan Simić, predseda Obce Báčsky Petrovec, predseda rady,  
2. Vukašin Ivanišević, dipl. policajný dôstojník, náčelník Policajnej stanice Báčsky 

Petrovec,  
3. Jaroslav Lekár, profesor techniky a dipl. inžinier poľnohospodárstva, 

predstaviteľ ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, 
4. Miroslav Častven, stavebný inžinier, predstaviteľ VP Direkcija za izgradnju 

Bački Petrovac,  
5. Nebojša Stojisavljević, dipl.  dopravný inžinier, predstaviteľ VP Direkcija za 

izgradnju Bački Petrovac, 
6. Dr. Anna Boldocki Ilić,  predstaviteľka Domu zdravia v Báčskom Petrovci,  
7. Jasna Šprochová,  námestníčka predsedu pre komunálne činnosti Obce Báčsky 

Petrovec.  
 

Článok 3 
 

 Úlohy rady sú: 
• uskutočnenie spolupráce s Agentúrou pre bezpečnosť cestnej premávky v republike, 

s komisiami a  radami pre bezpečnosť cestnej premávky susedných  miest a obcí, 
s orgánmi a organizáciami z oblasti bezpečnosti cestnej premávky, združeniami 
občanov ako i zlaďovanie prác vo funkcii zlepšenia bezpečnosti  cestnej premávky na 
území Obce Báčsky Petrovec, 

• iniciovanie a sledovanie preventívno-promočných a iných aktivít v oblasti  
bezpečnosti cestnej premávky na území Obce Báčsky Petrovec, 

• výkon pravidelných  analýz stavu bezpečnosti cestnej premávky na území Obce 
Báčsky Petrovec, zozbieraním informácii od najdôležitejších inštitúcií a verejnosti, 
ktoré sa môžu použiť pri definovaní podstatných  problémov, ktoré  vplývajú na 
bezpečnosť občanov, pocit istoty a kvalitu života, 
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• určovanie návrhu obecnej stratégie a ročného plánu bezpečnosti  cestnej premávky 
v súlade so zákonom, 

• vynesenie  návrhov a záverov o spôsobe trovenia finančných  prostriedkov 
z účtovaných pokút za dopravná priestupky,  

• zlepšenie všeobecnej bezpečnosti  cestnej premávky na území Obce Báčsky Petrovec 
a edukácia účastníkov v cestnej premávke, rozvoj dopravnej výchovy a vzdelávania 
v predškolských ustanovizniach, školách a iných špecializovaných organizáciách 
v obci,  

• podnecovanie  vydávania dopravno-preventívnych  publikácií, filmov a pod, 
• poskytnutie  mienok a návrhov na opatrenia pre technické regulovanie cestnej 

premávky na území Obce Báčsky Petrovec a zlepšenie bezpečnosti všetkých 
účastníkov  cestnej premávky, 

• vykonávanie aj iných prác v záujme bezpečnosti  cestnej  premávky na území Obce 
Báčsky Petrovec. 

Článok 4 
 

 Pre vykonávanie  prác z článku 3 tohto rozhodnutia rada môže navrhnúť Obecnej rade 
Obce Báčsky Petrovec angažovanie odborných pracovných skupín. 
 

Článok 5 
 

 Odborné a administratívne  úkony pre potreby rady  bude konať Obecná správa, 
Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony.  
 

Článok 6 
 

 Za prácu v rade predseda rady a členovia rady prijímajú úhradu, ktorá sa určuje 
Programom  používania prostriedkov pre  financovanie zlepšenia bezpečnosti cestnej 
premávky na území Obce Báčsky Petrovec.  
 

Článok 7 
 

 Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom vynesenia a uverejní sa v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec.  

Článok 8 
 

 Uplatnením tohto rozhodnutia stráca  platnosť Rozhodnutie o založení Komisie pre 
bezpečnosť dopravy na cestách na území  Obce Báčsky Petrovec, číslo 016-4/304-2015  z  
21.12.2015. 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ  RADA 
 
 

Číslo: 016-04/274-2016  
Dňa: 05. 09. 2016            PREDSEDA OBCE 
Báčsky Petrovec                                 
                Srđan Simić,  v.r. 
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