
 
  Ú R A D N Ý     V E S T N Í K 

 
                                        Obce  Báčsky  Petrovec 
 
 
 
Číslo: 2                                       Báčsky Petrovec                              Ročné predplatné 
Ročník: XLIII       06.  apríla 2007                               4.400,00.- dinárov 
 
 
 

O    B    S    A    H 
 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
28. - Program práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na rok 2007, 
 
29. - Uznesenie o odsúhlasení Listu o zámeroch obcí o spoločnom spravovaní 

odpadu a zásadného Plánu aktivít  nadviazania regionálneho systému 
spravovania odpadu, 

 
30. - Uznesenie o vykonávaní externej revízie Záverečného účtu rozpočtu Obce 

Báčsky Petrovec pre rok 2006, 
 
31. -  Uznesenie o lokálnych komunálnych poplatkoch,  
 
32. -  Rozhodnutie o vymenovaní predstaviteľa Obce Báčsky Petrovec do 

pracovného tímu pre realizáciu aktivít nadviazania regionálneho systému 
spravovania odpadu, 

 
33. - Rozhodnutie o vymenovaní člena Komisie pre uskutočnenie postupu 

komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec -  k.o. Maglić, 
 
34. - Rozhodnutie  o  uvoľnení  z  funkcie  člena  Správnej  rady VKP Progres 

Báčsky  Petrovec, 
 
35. - Rozhodnutie o uvoľnení úradujúceho riaditeľa ustanovizne Informačné  

stredisko  Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci, 
 
36. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúceho riaditeľa ustanovizne Informačné 

stredisko  Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,  
 



II.    PREDSEDA  OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
37. -  Rozhodnutie o rozvrhnutí rozpočtových prostriedkov určených pre šport, 
 
38. - Rozhodnutie o rozvrhnutí rozpočtových prostriedkov určených pre oblasť 

kultúry, 
 
39. - Rozhodnutie o rozvrhnutí rozpočtových prostriedkov určených pre 

financovanie činnosti mimovládnych organizácií, 
 
40. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k cenám komunálnych služieb VKP 

Progres Báčsky Petrovec.  
 
 



 
    28. 
 
 Podľa článku 20 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, č. 5/2002  a 9/2004) a článku 70 odsek 1 Rokovacieho poriadku 
Zhromaždenia obce  Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
7/2004),  Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XXVII. zasadnutí, ktoré sa 
konalo  26. 03. 2007,  v y n i e s l o 
 
 

P R O G R A M    P R Á C E  
ZHROMAŽDENIA  OBCE  BÁČSKY  PETROVEC  

NA  ROK   2 0 0 7 
 

I. 
 
 Pri vynášaní Programu práce na rok 2007 Zhromaždenie obce Báčsky 
Petrovec vychádza  z nasledujúcich faktov: 
 
- že sa práca Zhromždenia obce v bežnom roku usmerní na základné otázky 

spoločenského života a práce  občanov v obci, v rámci prác lokálnej samosprávy, 
- že  prostredníctvom svojich aktivít Zhromaždenie obce  priamo uskutočňuje 

ústavné a zákonné predpoklady o lokálnej samospráve, s prioritami konkrétne 
riešiť aktuálne otázky z komunálnej oblasti a iných oblastí priameho  záujmu pre 
občanov obce, 

- že sa do práce  Zhromaždenia obce zapoja aj iné otázky a materiály,  pre ktoré by 
bolo potrebné zo strany Zhromaždenia obce podnikať  konkrétne opatrenia  a 
aktivity v uskutoňovaní aktuálnych úloh, vyplývajúcich z  bežných potrieb v 
praxi, 

- že sa určitými aktivitami  Zhromaždenia obce, predsedu obce a iných obecných  
orgánov zabezpečuje uplatňovanie zákona, iných predpisov a normatívnych aktov, 
ktorých uskutočňovanie je zverené obci, ako i realizácia  predpisov a 
normatívnych aktov obce, 

- že sa budú konať zákonom určené  práce a úlohy na uplatňovaní ustanovení  
Zákona o lokálnej samospráve, Zákona o rozpočtovom systéme a iných zákonov, 
ktorých novinky vplývajú na nový spôsob  a objem ich realizácie, dozoru a 
kontroly. 

II. 
 
 Práca Zhromaždenia obce v uskutočňovaní programových úloh si vyžiada 
adekvátnu koordináciu a spoluprácu predstaviteľov občanov – výborníkov 
Zhromaždenia obce a predsedu obce ako  nositeľov výkonnej funkcie obce a Obecnej 
rady ako orgánu, ktorý zlaďuje uskutočňovanie  oboch týchto funkcií v obci. 
 
 Osobitné úlohy a zodpovednosti  majú  Obecná  správa ako jednotná služba a  
iné  orgány obce, resp. verejné služby ako spracovatelia  jednotlivých  úloh. Ich 
záväzok je načas pripraviť potrebné materiály ako pre predsedu obce a Obecnú radu 
ako navrhovateľov, tak i pre  Zhromaždenie obce, ktoré posudzuje, resp. rozhoduje o 
jednotlivých otázkach.  

III. 
 
 V roku 2007 Zhromaždenie obce bude posudzovať, resp. rozhodovať o 
nasledujúcich otázkach, rozvrhnutých do polrokov: 
 
 



 
 I.    P O L R O K 
 
 
1.   Vynesenie Programu  práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec  
      na rok 2007. 

Spracovateľ: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec - Služba pre práce   
                        Zhromaždenia obce  a predpisy. 
Navrhovateľ:   predseda Zhromaždenia obce. 

 
2.   Vynesenie  rozhodnutia o voľby predsedu Zhromaždenia obce  
       Báčsky Petrovec. 

Spracovateľ:  Obecná správa Obce Báčsky Petrovec - Služba pre práce   
Zhromaždenia obce  a predpisy. 

Navrhovateľ: výbornící ZO. 
 
3.   Posudzovanie materiálov o dianiach v oblasti kultúry, o manifestáciách 
      uskutočnených na území Obce Báčsky Petrovec a o práci organizácií 
      a spolkov v oblasti kultúry v roku  2006.  

Spracovateľ: Obecná  správa  Obce  Báčsky  Petrovec   -  Oddelenie   pre  
všeobecnú správu, spoločenské služby a všeobecné spoločné 
úkony v spolupráci s organizáciami a  spolkami v oblasti 
kultúry a MSJ. 

 Navrhovateľ: predseda obce. 
 
4.  Informácia o stave  a  aktivitách v oblasti športu a fyzickej kultúry na  
     území Obce Báčsky  v roku 2006. 
 Spracovateľ:  Obecná   správa  Obce   Báčsky   Petrovec  -   Oddelenie   pre  

všeobecnú správu, spoločenské služby  a  všeobecné spoločné 
úkony, organizácie v oblasti  športu  a fyzickej kultúry  
a miestne spoločenstvá z územia obce. 

 Navrhovateľ:  predseda obce. 
 
5.   Aktuálne otázky v oblasti školstva a zdravotnej  ochrany na území  Obce  
      Báčsky Petrovec. 
 Spracovateľ:  Obecná   správa  Obce   Báčsky   Petrovec  -   Oddelenie   pre  

všeobecnú správu, spoločenské služby  a  všeobecné spoločné 
úkony a ustanovizne v oblasti vzdelávania a zdravotnej 
ochrany. 

 Navrhovateľ:  predseda obce. 
 
 
6.   Poskytovanie súhlasu k štatútom, resp. k novelizácii štatútov a k iným  
      normatívnym   aktom ustanovizní, verejných služieb, verejných podnikov  
      a iných  organizácií z príslušnosti  obce  (počas roka podľa potreby). 

Spracovateľ:  Obecná správa Obce Báčsky Petrovec. 
Navrhovateľ:  predseda obce. 

 
 
7. Vymenovanie  a uvoľnenie  členov   správnych   a   dozorných   rád,  

tiež ustanovenie a  uvoľnenie riaditeľov ustanovizní, verejných služieb,  
      verejných  podnikov a iných  organizácií,   ktorých  zakladateľ   je  
      Zhromaždenie  obce  (počas roka podľa potreby). 

Spracovateľ:   Obecná správa Báčsky Petrovec. 
Navrhovateľ:   predseda obce. 



 
8.   Majetkovo-právne predmety  (počas roka podľa potreby). 

Spracovateľ: Direkcia pre stavebný pozemok, cestné  hospodárstvo  
a komunálne  činnosti Obce Báčsky Petrovec, Obecná správa   
Obce Báčsky Petrovec - Oddelenie pre rozpočet a financie  
a miestne spoločenstvá na území obce.  

Navrhovateľ:  predseda obce. 
 

 
9.   Posudzovanie  ročných  správ  o práci  a finančnom  hospodárení v roku 2006 
      a programov práce na rok 2007 ustanovizní, verejných služieb, verejných 
      podnikov a iných orgánizácií, ktorých zakladateľ je Zhromaždenie obce, a to: 

a) VP Progres Báčsky Petrovec a KSP Komunalac Maglić 
b) Direkcie pre stavebný pozemok, cestné hospodárstvo a komunálne 

činnosti Obce Báčsky Petrovec, 
c) Informačného strediska Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci 
d) Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci, 
e) Obecnej knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci, 
f) Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec v Báčskom 

Petrovci, 
g) Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec v Báčskom 

Petrovci 
h) Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec. 
Spracovateľ:  ustanovizne,   verejné služby, verejné podniky a organizácie, 

ktorých zakladateľ je ZO Báčsky Petrovec. 
Navrhovateľ: predseda obce. 

 
 
10.  Posudzovanie správ o práci v roku 2006, a to: 

1. Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec, 
2. Obecného verejného právneho zastupiteľstva Obce Báčsky Petrovec. 
Spracovateľ: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – organizačné jednotky   

a orgán obce. 
Navrhovateľ: predseda obce. 

 
 
11.  Posudzovanie  Správy  o práci  v roku 2006   MVV  Republiky  Srbsko,  
       Policajnej správy v Novom Sade,   Policajnej  stanice  v Báčskom  
       Petrovci so zreteľom na stav v Obci Báčsky Petrovec. 

Spracovateľ:  MVV RS,   PS Nový Sad, PS v Báčskom Petrovci .   
Navrhovateľ: predseda obce . 

 
 
12.  Posudzovanie aktuálnych otázok z oblasti sociálnej ochrany na území  
       Obce  Báčsky Petrovec. 

Spracovateľ:  Stredisko pre sociálnu prácu Obce  Báčsky Petrovec. 
Navrhovateľ:  predseda obce. 

 
 
13.  Vynesenie Rozhodnutia o voľbe členov  Rady pre rozvoj a ochranu  
        lokálnej  samosprávy. 

Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Služba pre práce  
Zhromaždenia obce a predpisy. 

            Navrhovateľ:   predseda Zhromaždenia obce. 
 



14.   Posudzovanie Uznesenia o utvorení Rady pre sledovanie  uplatňovania         
        Etického kódexu správania sa  funkcionárov obce.  

Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Služba pre práce  
Zhromaždenia obce a predpisy. 

            Navrhovateľ:   predseda Zhromaždenia obce. 
 
 
15.  Vynesenie Protokolu o postupe prijímania odovzdávania funkcie a úradných  
        aktov 
    Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Služba pre práce  

Zhromaždenia obce a predpisy a Komisia pre štatutárne otázky, 
organizáciu a normatívne akty ZO. 

            Navrhovateľ:   predseda Zhromaždenia obce. 
 
 
16.  Posudzovanie aktuálnych otázok z oblasti ochrany a zveľadenia životného  
       prostredia a vynesenie  potrebných normatávnych  aktov. 

Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie  pre  
hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné  
úkony.  

            Navrhovateľ:   predseda obce. 
 
 
17.  Posudzovanie  informácií o práci a aktivitách miestnych spoločenstiev na  
       území Obce Báčsky Petrovec v roku 2006. 
 Spracovateľ: miestne spoločenstvá z územia Obce Báčsky Petrovec. 
 Navrhovateľ: predseda obce.  
 
 
18.  Vynesenie Programu  úpravy stavebného pozemku a údržba objektov  
        a  zariadení na rok  2007  v  osadách  Obce  Báčsky  Petrovec  so  
        sprievodnými aktmi na ich  realizáciu. 

Spracovateľ:  Direkcia pre stavebný pozemok, cestné hospodárstvo  
                                    a komunálne činnosti Obce Báčsky Petrovec 

Navrhovateľ: predseda obce. 
 
 
19.  Posudzovanie a vynesenie uznesení z oblasti územného a urbanistického  
       plánovania (počas celého roka) 

Spracovateľ:    Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie pre  
hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné 
úkony,  Komisia pre plány pre Obec Báčsky Petrovec, Ústav 
pre urbanizmus APV. 

 Navrhovateľ:   predseda obce. 
 
 

II. P O L R O K  
 
 
20.  Posudzovanie Informácie o realizácii investícií osobitného významu pre  
       Obec Báčsky Petrovec: 

-   plynofikáciav osadách obce, 
  -   kanalizácia v osadách obce, 
  -   výstavba teleocvične v Kulpíne, 
  -   výstavba športovo-rekreačného strediska v Maglići, 



  -   výstavba objektu PU Včielka  Báčsky Petrovec v Báčskom  
    Petrovci. 

Spracovateľ:    nositelia jednotlivých investícií  a Direkcia pre stavebný  
pozemok, cestné hospodárstvo a komunálne činnosti Obce  
Báčsky Petrovec. 

 Navrhovateľ:  predseda obce. 
 
 
21.  a)  Posudzovanie aktuálnych otázok v súvislosti so stavom vodovodu a 
            kanalizácie v osadách  Obce Báčsky Petrovec, 
       b) Začatie aktivít ohľadom  vynesenia  Uznesenia o používaní kanalizácie. 

Spracovateľ: VKP Progres Báčsky Petrovec, KSP Komunalac Maglić, S.r.o. 
Gloakvalis Hložany a Direkcia pre stavebný pozemok, cestné 
hospodárstvo a komunálne činnosti Obce Báčsky Petrovec. 

Navrhovateľ: predseda obce. 
 
 
22.  Posudzovanie  aktuálnych  otázok z oblasti poľnohospodárstva  (počas  
       roka a   podľa   doby  a  dymaniky  vykonávania  jednotlivých  prác  v  
        poľnohospodárstve): 

a) informácia o aktuálnych problémoch jarnej sejby, 
b) informácia o aktuálnych otázkach súvisiacich s prípravou 

uskutočňovania  žatvy, 
c) informácia o uskladnení jesenných plodín, príprava na jesennú 

sejbu a iné otázky týkajúce sa týchto prác, 
Spracovateľ: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec - Oddelenie pre 

hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné 
úkony. 

Navrhovateľ: predseda obce. 
 
 
23.  Informácia o výchovno-vzdelávacej práci Predškolskej ustanovizne  Včielka  
       Báčsky Petrovec v školskom roku 2006/2007,  posudzovanie  a poskytovanie 
       súhlasu k jej  Programu práce na školský rok 2007/2008. 

Spracovateľ:    Predškolská ustanovizeň Včielka Báčsky Petrovec a Obecná  
správa Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie pre všeobecnú  
správu, spoločenské služby a všeobecné spoločné úkony. 

 Navrhovateľ:   predseda obce. 
 
 
24. Informácia o výchovno-vzdelávacej práci základných škôl z územia Obce 
      Báčsky Petrovec  a  Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom Báčsky 
      Petrovec pre školský rok 2006/2007. 

Spracovateľ:   základné školy z územia Obce Báčsky Petrovec a Gymnázium  
Jána Kollára so žiackym domovom Báčsky Petrovec a Obecná 
správa Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie pre všeobecnú 
správu, spoločenské činnosti a všeobecné spoločné úkony. 

 Navrhovateľ:   predseda obce. 
 
25.  Vynesenie  Uznesenia o udelení Ceny Obce Báčsky Petrovec  a  Osobitného  
       verejného  uznania  Obce  Báčsky  Petrovec na rok 2007. 
 Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Služba pre práce  

Zhromaždenia obce a predpisy. 
Navrhovateľ: Komisia pre udelenie Ceny obce  a Osobitného verejného 

uznenia Obce Báčsky Petrovec. 



 
26. Vynesenie rozhodnutí v súvislosti so zánikom mandátov jednotlivých  
       výborníkov ZO a verifikácia  mandátov novozvolených výborníkov (počas  
      roka podľa potreby) 

Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec - Služba pre práce  
Zhromaždenia obce a predpisy  

 Navrhovateľ:  Obecná volebná komisia a Mandátno-imunitná komisia ZO. 
 
 
27.  Posudzovanie  otázky  komasácie  v  Obci  Báčsky  Petrovec  a  vynesenie 
       konkrétnych  uznesení,  keď  ide o komasáciu. 

Spracovateľ:    Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie  pre   
hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné  
úkony,  Oddelenie  pre rozpočet  a  financie,   miestne  
spoločenstvá z územia obce  a Komisia  pre uskutočnenie  
komasácie pozemkov v  Obci Báčsky Petrovec pre konkrétnu  
k.o. 

 Navrhovateľ:   predseda obce. 
 
 
28.  Vynesenie uznesení: 
        a)  o záverečnom  účte rozpočtu Obce Báčsky Petrovec pre rok 2006, 
        b)  o novelizácii Uznenesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec  na rok 2007,  
        c)  o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2008. 
 Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Odelenie pre  rozpočet  

a financie. 
Navrhovateľ: predseda obce. 

 
 
29.   Posudzovanie  Informácie  o uskutočňovaní  privatizácie  a vlastníckej   
        transformácie na  území Obce Báčsky Petrovec. 

Spracovateľ:   Obecná správa Báčsky Petrovec - Oddelenie pre hospodárstvo,  
urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony a Komisia 
pre sledovanie procesu privatizácie v Obci Báčsky Petrovec. 

 Navrhovateľ: predseda obce. 
 
 
30.  Posudzovanie  Informácie  v súvislosti   s postupom   prenajímania  
       poľnohospodárskeho  pozemku v štátnom vlastníctve  na  území Obce   
       Báčsky Petrovec. 

Spracovateľ:   Obecná  správa  Obce  Báčsky  Petrovec  –  Oddelenie pre  
hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné 
úkony a  Komisia pre vypracovanie Ročného programu 
ochrany, zveľadenia a  používania poľnohospodárskeho 
pozemku v Obci Báčsky Petrovec. 

 Navrhovateľ:   predseda obce. 
 
 
31.  Posudzovanie Informácie o stave a  aktuálnych problémoch  remeselníctva,  
       resp. súkromného podnikateľstva v Obci Báčsky Petrovec. 

Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie pre  
hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné  
úkony. 

 Navrhovateľ:  predseda obce. 
 



32.  Posudzovanie návrhu a vynesenie: 
 a) Uznesenia o nekategorovaných cestách, 
 b) predpisov o regulovaní podmienok a spôsobe zverenia vykonávať  

    komunálne činnosti na základe verejého súbehu. 
Spracovateľ:   Obecná správa Obce  Báčsky Petrovec – Oddelenie pre  

hospodárstvo, urganizmus, komunálno-bytové a inšpekčné 
úkony a Direkcia pre stavebný pozemok, cestné hospodárstvo 
a komunálne činnosti Obce Báčsky Petrovec. 

 Navrhovateľ: predseda obce. 
 
33.  Normatívne  regulovanie  oblasti  odvádzania odpadových vôd (kanalizácia)   
       na území Obce Báčsky Petrovec. 

Spracovateľ: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie pre  
hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné  
úkony, miestne  spoločenstvá, VKP Progres Báčsky Petrovec, 
KSP Komunalac Maglić, Gloakvalis, s.r.o. Hložany a Direkcia 
pre stavebný pozemok, cestné hospodárstvo a komunálne 
činnosti Obce Báčsky Petrovec. 

Navrhovateľ: predseda obce. 
 
34.  Zlaďovanie Štatútu Obce Báčsky Petrovec  v  súvislosti  so  záväzkami,  resp.        
       potrebami v uplatnení nových  zákonných ustanovení o lokálnej samospráve. 

Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Služba pre práce  
Zhromaždenia obce a predpisy  

Navrhovateľ:   predseda Zhromaždenia obce  a Komisia pre štatutárne otázky,  
organizáciu a normatívne akty ZO. 

 
35.  Vynesenie nového Rokovacieho poriadku Zhromaždenia obce Báčsky  
        Petrovec. 

Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Služba pre práce  
Zhromaždenia obce a predpisy  

Navrhovateľ:   predseda Zhromaždenia obce  a Komisia pre štatutárne otázky,  
organizáciu a normatívne akty ZO. 

 
IV. 

 
 Vedľa otázok, stanovených týmto programom, Zhromaždenie obce na svojich 
zasadnutiach bude posudzovat aj iné otázky, ktoré navrhnú oprávnení navrhovatelia.  
 

V. 
 
 Program  práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na rok 2007  sa zverejní 
v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
Číslo: 011-29/2007-02 
Dňa: 27. 03. 2007 
Báčsky  Petrovec                                                               ZÁSTUPCA PREDSEDU  

       ZHROMAŽDENIA OBCE 
                        Dipl.Ing. Juraj Červenák, v.r. 



    29. 
 Podľa článku 20 odsek 1 bod 5 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník 
Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2002 i 9/2004), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na 
svojom XXVII. zasadnutí, ktoré sa konalo 27. 03. 2007,   v y n i e s l o   
 
 

U Z  N  E  S  E  N  I  E   
O  ODSÚHLASENÍ  LISTU O  ZÁMEROCH OBCÍ O SPOLOČNOM  

SPRAVOVANÍ ODPADU A  ZÁSADNÉHO PLÁNU AKTIVÍT NADVIAZANIA 
REGIONÁLNEHO  SYSTÉMU  SPRAVOVANIA ODPADU 

 
 

I. 
 
 
 A k c e p t u j e   s a   List o zámeroch obcí o spoločnom spravovaní odpadu  a 
zásadný Plán aktivít  nadviazania  regionálneho systému spravovania  odpadu, do 
realizácie  ktorého   sú zapojené obce Báčska Palanka, Báčsky Petovec, Beočín, Žabalj, 
Nový Sad, Temerín a Vrbas. 
 
 Oprávňuje  sa predseda Obce Báčsky Petrovec na to, aby podpísal List 
o zámeroch obcí o spoločnom  spravovaní odpadu  v  návrhu,  ktorý  je  ponúknutý. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna  pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 
Číslo: 011-26/2007-02 
Dňa: 27.03.2007 
Báčsky Petrovec      ZÁSTUPCA  PREDSEDU 
                  ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                  Dipl.Ing. Juraj Červenak, v.r 

 
 
 
 



    30. 
 Podľa článku 80 odsek 2 Zákona o rozpočtovom systéme  (Službeni glasnik RS, 
č. 9/2002, 87/2002, 61/2005 – iný zákon , 66/2005, 101/2005 – iný zákon, 62/2006 – iný 
zákon, 63/2006 – oprava iného zákona, 85/2006 a 86/2006 – oprava)  a  podľa článku 20 
odsek 1 bod 5 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
5/2002 a 9/2004),  Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XXVII. zasadnutí, 
ktoré sa konalo dňa  27.03.2007,  v y n i e s l o  
 
 

U Z N  E  S  E  N  I E 
 

O  VYKONÁVANÍ  EXTERNEJ  REVÍZIE  ZÁVEREČNÉHO  ÚČTU 
ROZPOČTU OBCE BÁČSKY PETROVEC PRE ROK 2006 

 
I. 

 
 Za účelom vykonávania exterenej revízie  Záverečného účtu rozpočtu Obce 
Báčsky Petrovec pre rok  2006, angažuje sa externý revízor so zodpovedajúcimi 
kvalifikáciami. 
 

II. 
 
 V súlade s  ustanoveniami Zákona o verejných zaobstaraniach  (Službeni  glasnik 
RS, č. 39/2002, 43/2003 – iný zákon a 55/2004), za angažovanie  revízora pre 
vykonávanie externej revízie Záverečného účtu rozpočtu Obce Báčsky Petrovec pre rok 
2006, uskutoční sa adekvátny postup verejného zaobstarania malej hodnoty.  
 

III. 
 
 Zaväzuje sa Obecná správa Obce Báčsky Petrovec, Oddelenie pre rozpočet 
a financie, že Zhromaždeniu obce Báčsky Petrovec pri vynesení Záverečného účtu 
rozpočtu Obce Báčsky Petrovec pre rok 2006 podá aj správu o vykonanej externej revízii 
tohto účtu.  

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

Republika Srbsko 
Autonómna  pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
Číslo: 011-28/2007-02 
Dňa: 27.03.2007 
Báčsky Petrovec      ZÁSTUPCA  PREDSEDU 
                  ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                  Dipl.Ing. Juraj Červenak, v.r 



     31. 
 Podľa článku 11 a článku 18 Zákona o financovaní lokálnej samosprávy (Službeni 
glasnik RS, č. 62/06), článku 20 bod 13  a článku 94  Štatútu Obce  Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 5/02 a 9/04), Zhromaždenie obce  Báčsky 
Petrovec na XXVII. zasadnutí, ktoré sa konalo 27.03.2007,  v y n i e s l o  
 
 

U Z N  E  S E  N  I  E   
 

O LOKÁLNYCH KOMUNÁLNYCH  POPLATKOCH 
 

Článok 1 
 
 Týmto  uznesením  uvádzajú sa  lokálne  komunálne  poplatky,  ktoré sa platia  za 
užívanie práv, vecí a služieb na území  Obce Báčsky Petrovec a určujú sa poplatníci, 
výška,  zľavy, lehoty a spôsob platby lokálnych  komunálnych  poplatkov. 
 

Článok 2 
 
 Poplatník  lokálnych komunálnych poplatkov je užívateľ práv, vecí  alebo  
služieb, za užívanie ktorých  je predpísané platenie lokálneho komunálneho poplatku.  
 Poplatková povinnosť z odseku 1 tohto článku  vzniká dňom začiatku užívania 
práv, vecí alebo služieb, za užívanie ktorých  je  predpísané platenie  lokálneho 
komunálneho  poplatku a trvá kým  trvá užívanie práv, vecí a služieb. 
 

Článok 3 
 
 Poplatník  lokálneho komunálneho poplatku je povinný pred užívaním práv, vecí 
alebo služieb, za užívanie ktorých je predpísané platenie lokálneho komunálneho 
poplatku, zabezpečiť rozhodnutie Obecnej správy – Oddelenia pre urbanizmus, 
komunálno - bytové a  inšpekčné úkony, okrem poplatníkov pre lokálny komunálny 
poplatok  z článku 5  bod 1., 3.  a  5. tohto uznesenia.  
 

Článok 4 
 
 Lokálne komunálne poplatky za užívanie  práv,  predmetov a vecí neplatia  štátne 
orgány a organizácie, orgány a organizácie  územnej autonómie a jednotky lokálnej 
samosprávy.  
 

Článok 5 
 
 Lokálne komunálne poplatky sa  uvádzajú  pre: 

1. Vyvesenie  firmy na prevádzkovom priestore; 
2. Vyvesenie a vypisovanie firmy  mimo prevádzkového priestoru na objektoch 

a miestach, ktoré patria jednotke lokálnej samosprávy (cesty, chodníky, zelené 
plochy, telefónne stĺpy a pod.); 

3. vlastnenie  motorových  cestných  a prívesných vozidiel okrem  
poľnohospodárskych vozidiel a strojov; 

4. používanie vitrín za účelom  vystavovania tovaru mimo  prevádzkových 
miestností, 



5. vlastnenie a  používanie člnov a plavidiel, okrem člnov, ktoré používajú 
organizácie, ktoré konajú  údržbu a vyznačujú   plavebné cesty; 

6. vlastnenie reštaurácií a iných pohostinských a zábavných objektov na vode; 
7. používanie priestoru na verejných  plochách alebo pred prevádzkovými 

miestnosťami, okrem predaja tlače, kníh a iných publikácií, výrobkov starých 
a umeleckých remesiel a domáckej výroby; 

8. vlastnenie rôznych prostriedkov pre hry („zábavné hry“); 
9. vlastnenie hudobných zariadení a  usporiadanie hudobných programov 

v pohostinských objektoch; 
10. používanie raklamných panelov; 
11. používanie  voľných plôch pre  kempingy, postavovanie stanov  alebo iných 

objektov dočasného použitia; 
12. používanie pobrežia na podnikateľské a iné účely; 
13. zabratie verejných plôch stavebným materiálom a za účelom vykonávania 

stavebných prác. 
 

Článok 6 
 
 Firma v zmysle  tohto uznesenie je každý vyznačený názov alebo meno, ktoré 
poukazuje na to, že právnická alebo fyzická osoba  vykonáva určitú činnnosť. 
 Ak sa na jednom prevádzkovom objekte nachádza  viacej vývesných  firemných 
tabúľ toho istého  poplatníka, poplatok sa platí iba pre jednu firmu.  
 Ak sa  firma nachádza  mimo prevádzkového objektu za každé také vyvesenie  
firmy  platí sa poplatok. 
 

Článok 7 
 
 Prostriedky, ktoré sa uskutočnia  uberaním lokálnych komunálnych  poplatkov sú 
základné príjmy rozpočtu obce. 
 

Článok 8 
 
 Určovanie, uberanie a práce kontroly uberania lokálnych komunálnych  poplatkov 
podľa položiek 1., 2.,  4., 5., 6., 7a.), 7b.), 8. a 10. koná Obecná správa  - Oddelenie pre 
rozpočet a financie. 
 Výnimočne v  roku 2007 určovanie, uberanie  a  práce  kontroly uberania 
lokálnych   komunálnych  poplatkov podľa položiek  1., 2.,  4., 5., 6., 7a.), 7b.), 8. a 10. 
bude konať  Ministerstvo financií -  Daňová správa, Regionálne  stredisko Nový Sad, 
Expozitúra Báčsky Petrovec, podľa Dohody o podnikateľsko-technickej spolupráci 
uzavretej  s Obcou Báčsky Petrovec. 
 Určovanie a uberanie lokálnych komunálnych poplatkov podľa iných položiek 
koná Obecná správa – Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmu, komunálno-bytové 
a inšpekčné úkony. 

Článok 9 
 
 Sadzobníkom, ktorý je súčasťou tohto uznesenia, určujú sa lokálne komunálne  
poplatky v rozličných výškach, v závislosti  od druhu činnosti, plochy a technicko- 
použiteľných charakteristík objektov podľa zón, v ktorých sa nachádzajú objekty, veci 
alebo  poskytujú služby, pre  ktoré sa platia  poplatky. 
 



Článok 10 
 
 Lokálne komunálne  poplatky podľa jednotlivých  položiek môžu sa určiť 
v rozličnej výške podľa zón, v ktorých sa nachádzajú objekty, plochy, resp. veci alebo 
konajú služby, a to: 
 

I. zóna .............. osada BÁČSKY  PETROVEC, 
II. zóna .............. osady  HLOŽANY, KULPÍN  a  MAGLIĆ (s možnosťou,  

      aby sa aj  v BÁČSKOM  PETROVCI určila táto zóna).  
 
 

Článok 11 
 
 Poplatníci sú povinní  vzniknutý podklad za  platenie  poplatku, pred začiatkom 
užívania práv, vecí a služieb,  za záväzky podľa  položky 1 sadzobníka, prihlásiť Obecnej 
správe Obce Báčsky Petrovec – Oddeleniu pre rozpočet a financie (v ďalšom texte: 
príslušný orgán), resp v roku 2007 Ministerstvu financií – Daňovej správe, Regionálnemu 
stredisku Nový Sad, Expozitúre  Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: príslušný daňový  
orgán).  
 
 Poplatníci,  ktorí užívajú práva  z  položky 1 sadzobníka   a  nevykonali si   
záväzok  jeho prihlásenia príslušnému  daňovému orgánu, sú povinní tento záväzok 
realizovať najneskoršie v lehote  15 dní odo dňa uplatnenia tohto uznesenia 
 

Článok 12 
 
 Poplatníci  sú povinní príslušnému  orgánu, resp. príslušnému daňovému orgánu 
prihlásiť každú zmenu v zmysle užívania práv, vecí a služieb podľa položky 1 sadzobníka 
z tohto uznesenia a najneskoršie 15  po  vzniknutej zmene. 
 

Článok 13 
 
 Kaď ide o spôsob  určovania lokálneho komunálneho poplatku,  vyúčtovanie 
zastaralosti, uberanie, lehoty platenia, vyúčtovanie úrokov, vedenie priestupkového 
konania a iné, čo nie je predpísané týmto  uznesením, uplatňujú sa ustanovenia Zákona 
o daňovom  postupe a daňovej administrácii.  
 

Článok 14 
 
 Výška lokálnych komunálnych poplatkov určená týmto uznesením  zlaďuje sa 
s aktom  predsedu obce  úmerne rastu cien v malom,  podľa  úradne  zverejnených  
údajov  orgánu príslušného pre práce štatistiky. 
 

Článok 15 
 
 Dozor nad uskutočnením  tohto uznesenia v zmysle spôsobu užívania  a záväzkov  
prihlasovania  užívania práv, vecí a služieb z tohto uznesenia  zo strany  poplatníkov  
bude konať  komunálny  inšpektor.  



 Oprávňuje sa komunálny  inšpektor, že v prípade  narušenia ustanovení z článku 
16 tohto uznesenia prihlášky za  začatie priestupkového konania  podáva  príslušnému 
orgánu, resp.  príslušnému daňovému orgánu.  
 

Článok 16 
 
 Paňažným trestom vo výške 5.000,00 až 500.000,00  dinárov  potrestá sa  
poplatník – právnická osoba ak v stanovenej lehote  neprihlási  jestvovanie  podkladu pre  
platenie poplatku.  
 Peňažným  tresrom  vo výške 250,00 až 25.000,00 dinárov  potrestá sa za 
piestupok z odseku 1 tohto článku zodpovedná osoba ako právnická osoba.  
 Peňažným trestom vo výške 2.500,00 až 250.000,00 dinárov potrestá sa za 
priestupok z odseku 1 tohto článku poplatník – súkromný podnikateľ, majiteľ dielne.  
 Paňažným  trestom vo výške 250,00 až 25.000,00 dinárov potrestá sa za 
priestupok z odseku 1 tohto článku poplatník – občan. 
 

Článok 17 
 
 Dňom uplatnenia tohto uznesenia stráca platnosť  Uznesenie o lokálnych 
komunálnych poplatkoch (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  1/2000, 2/2000, 
5/2006 a 6/2006). 
 

Článok 18 
 
 Toto  uznesenie nadobúda platnosť  ôsmym dňom   odo dňa zverejnenia 
v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-34/2007-02 
Dňa: 27.03.2007 
Báčsky Petrovec 
        ZÁSTUPCA  PREDSEDU 
                   ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
        Dipl.Ing. Juraj Červenák, v.r.       
 
 
 
 
 
 
 
 



S A D Z O B N Í K 
 

Položka 1 
 
 Za  vyvesenie firmy na prevádzkovom priestore, okrem vyvesenia názvov 
štátnych orgánov, orgánov územnej autonómie a lokálnej  samosprávy, určuje sa lokálny 
komunálny poplatok: 
 

1. Podniky v oblasti hospodárstva rozvrhujú sa  podľa Zákona  o účtovníctve, a to: 
-   malé  právnické osoby (do 50 zamestnaných) ................. 5.400,00 dinárov 
-   stredné právnické  osoby (50 až 250 zamestnaných) ..... 10.190,00 dinárov 

          -   veľké právnické osoby (ponad 250 zamestnaných) ....... 17.770,00 dinárov 
 
      PODNIKATEĽSKÉ  JEDNOTKY 
         -  prevádzkové, výrobné a podnikateľské jednotky .............. 5.490,00 dinárov 
         -. obchodné domy.................................................................. 4.830,00 dinárov 
         -  samoobsluhy  a predajne  .................................................. 3.530,00 dinárov 
         -  skládky a sklady ................................................................ 5.880,00 dinárov 
         -  hotely i motely .................................................................. 4.830,00 dinárov 
         -  kaviarne, reštaurácie, bufety ............................................. 3.530,00 dinárov 
         -  výkupné  stanice ............................................................... 2.480,00 dinárov 
         -  stánky ................................................................................ 2.480,00 dinárov 
         -  benzínové  čerpadlá ........................................................ 15.680,00 dinárov 
         -  servisy i dielne .................................................................. 3.530,00 dinárov 
         -  bytové a remeselnícke družstvá ........................................ 3.530,00 dinárov 
         -  iné ..................................................................................... 3.530,00 dinárov 
 

2. Banky, poisťovne, lotérie: 
-  podnikateľské jednotky ……………………………….. 22.730,00 dinárov 
-  expozitúry ……………………………………………... 11.760,00 dinárov 
-  pobočky lotérie ………………………………………...   7.580,00 dinárov 

 
3. Iné ………………………………………………………...   3.530,00 dinárov 

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

pohostinskú, obchodnú, prepravnú, advokátsku,  lekárenskú, 
autotaxikársku, stomatologickú činnosť ………….………   2.870,00 dinárov 

 
5. Iné neuvedené činnosti ……………………………….......   1.570,00 dinárov 

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



Prihláška z predošlého  odseku tohto článku  má obsahovať: 
 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. PRACOVNÉ  VOZIDLÁ,   ŠPECIÁLNE    ADAPTOVANÉ   NA    PREPRAVU  
DIELNÍ A REKVIZÍT PRE CEZPOĽNÉ  ZÁBAVNÉ DIELNE A 
ATESTOVANÉ ŠPECIÁLNE VOZIDLÁ NA PREPRAVU  VČIEL BEZ 
OHľADU  NA  NOSNOSŤ A  HMOTNOSŤ 
        -  za každé vozidlo …………………………………… 130,00   dinárov 

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

        prepravu určitého nákladu podľa nosnosti 
     4.1.1.      do 3 ton za každú tonu ……………………………….  243,00   dinárov 
     4.1.2.      ponad 3 tony až 8 ton  
                    -  základná úhrada ……………………………………  780,00  dinárov 
         -  za každú tonu ponad 3 tony až  8 ton ……………...  290,00  dinárov 
      4.1.3.     ponad 8 až 10 ton 
         -  základná úhrada ………………………………...... 2.190,00  dinárov 
         -  za každú tonu ponad 8 až  10 ton …………….......     330,00  dinárov 
      4.1.4.     ponad 10 ton 
                    -  základná úhrada …………………………………..  2.870,00  dinárov 
         -  za každú tonu ponad  10  ton .................................   330,00  dinárov 



      4.2.        Osobné vlečky, autobusy, po každom 
                    registrovanom sedadle ..............................................     50,00  dinárov 

4.3. Pracovné a plato vlečky, po každej vlečky 
bez ohľadu  na jej hmotnosť ....................................      80,00  dinárov 

 
      5.     VLEČNÉ  VOZIDLÁ PODĽA SILY MOTORA 
      5.1.        Traktory 
      5.1.1.      do  18 kv .................................................................       50,00  dinárov 
      5.1.2.      ponad 18 kv  až  29 kv ...........................................      130,00  dinárov 
      5.1.3.      ponad  29 kv až  46 kv ...........................................      160,00  dinárov 
      5.1.4.      ponad  46 kv ..........................................................       200,00  dinárov 
      5.2.        Ťažké nákladné autá 
      5.2.1.      do 66 kv .................................................................   1.180,00  dinárov 
      5.2.2.      ponad 66 až  96 kv ................................................    1.800,00  dinárov 
      5.2.3.      ponad 96 až 132 kv ...............................................    2.190,00  dinárov 
      5.2.4.      ponad  132   až  177 kv .........................................    2.610,00  dinárov 
      5.2.5.      ponad 177  kv ........................................................    3,270,00  dinárov 
 

  6.     ŠPECIÁLNE VOZIDLÁ NA PREPRAVU 
          URČITÝCH OSÔB  
          -  za každé  vozidlo  ...............................................      120,00  dinárov 
 
   7.    OSOBNÉ AUTOMOBILY A KOMBINOVANÉ VOZIDLÁ, 
          PREROBENÉ  A ATESTOVANÉ VOZIDLÁ PRE ODDYCH 
          A STANOVANIE, PODĽA PRACOVNEJ SILY MOTORA 
    7.1.        do 900 m3 ..............................................................      130,00  dinárov 
    7.2.        ponad 900 až  1350 cm3 ........................................      290,00  dinárov 
    7.3.        ponad 1350 až  1800 cm3 ......................................      520,00  dinárov 
    7.4.        ponad 1800  až  2500 cm3 .....................................      780,00  dinárov 
    7.5.        ponad 2500  až  3150 cm3 .....................................   1.050,00  dinárov 
    7.6.        ponad  3150 cm3 ....................................................   1.830,00  dinárov 
 

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

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

 
9.   ZA KAŽDÉ  PRÍVESNÉ VOZIDLO OSOBNÉHO AUTOMOBILU  

            (pre oddych a stanovanie  nákladné a pod.) 
            ktorých najväčšia dovolená hmotnosť presahuje 750 kg .....    90,00 dinárov 
 

10.    MOTOCYKLE  PODĽA PRACOVNEJ  SILY  MOTORA: 
 do  125 cm3 ........................................................................   50,00 dinárov 
 ponad 125 až 250 cm3 ........................................................   80,00 dinárov 
 ponad 250 až 1000 cm3 ...................................................... 130,00 dinárov 
 ponad 1000 cm3 .................................................................. 200,00 dinárov 

 



11.   NÁKLADNÉ  MOTOCYKLE S TROMI  KOLESAMI  PODĽA   
    PRACOVNEJ  SILY  MOTORA  VEDĽA ÚHRADY  Z BODU 10 
    PLATIA AJ  VO VÝŠKE ....................................................   40,00  dinárov 
    bez  ohľadu na nosnosť. 

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

Položka 4 
 
 Za používanie  vitrín  za účelom  vystavovanie  tovaru mimo  prevádzkových 
miestností,  určuje  sa lokálny komunálny poplatok  po  1 vitríne  ročne vo výške 
………………………………………………………………………..      1.180,00 dinárov 
 
POZNÁMKA: 
 
1.   Poplatník  z tejto  položky  je  právnická osoba alebo súkromný podnikateľ, ktorý 
používa  vitríny za účelom vystavovania tovaru mimo  prevádzkových  miestností na 
území Obce Báčsky Petrovac. 
 
2.   Poplatok podľa tejto položky určuje sa v ročnej sume.  
 
3.   Poplatok  podľa tejto položky  platí  právnická alebo fyzická osoba, ktorá  vlastní 
vitrínu  na základe  zaťaženia zo  strany príslušného orgánu, resp.  príslušného daňového 
orgánu a podľa  predbežne  vydaného povolenia  Obecnej správy – Oddelenia pre  
hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony. 
 
4.   Obecná správa – Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a 
inšpekčné úkony, povinné je  jeden exemplar  povolenia za používanie vitrín doručiť 
príslušnému orgánu, resp.  prísušnému  daňovému orgánu  s týmito údajmi:  
 - za právnické osoby: daňové identifikačné číslo, matričné číslo právnickej  

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

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



Položka 5 
 
 Za vlastnenie  a používanie člnov a plavidiel, okrem člnov, ktoré používajú 
organizácie, ktoré konajú údržbu a vyznačujú  plavebné cesty,  určuje sa lokálny 
komunálny poplatok vo výške …………………………………………… 470,00 dinárov. 

 
POZNÁMKA: 
 
1.  Poplatok podľa tejto položky určuje sa v ročnej sume. 
 
2. Poplatník z tejto položky  je majiteľ  člnov alebo plavidiel , bez ohľadu na to či je  
vykonaná  ročná  registrácia. 
 
3. Majiteľ člnov alebo  plavidiel povinný je príslušnému  orgánu, resp, príslušnému 
daňovému orgánu prihlásiť vlastnenie člnov alebo  plavidiel so všetkými údajmi  
nevyhnutnými  pre  určovanie poplatku podľa  tejto položky.  
 
4. Poplatok  z tejto položky  platí sa kvartálne v roku, pre ktorý je poplatok stanovený, vo 
výške  ¼  ročnej  sumy  poplatku,  a to v polovici  kvartálu  (15. februára, 15. mája, 15. 
augusta a 15. novembra).  
 

Položka 6 
 
 Za vlastnenie reštaurácií a iných  pohostinských a zábavných objektov na 
vode určuje sa lokálny komunálny poplatok po 1 m2 použiteľnej plochy  vo výške 
……………………………………………………………………………. 52,00 dinárov. 
 
POZNÁMKA:  
 
1.  Poplatok podľa tejto položky určuje sa v ročnej sume. 
 
2.  Poplatníci z tejto  položky sú majitelia, resp. nájomcovia  reštaurácií, pohostinských a 
zábavných objektovna vode. 
 
3. Poplatok  podľa tejto položky platí  právnická alebo fyzická osoba, ktorá vlastní 
reštauráciu alebo  iný  pohostinský a zábavný objekt na vode, na základe zaťaženia zo 
strany  príslušného orgánu, resp. príslušného daňového orgánu a podľa  predbežne  
vydaného povolenia  Obecnej správy – Oddelenia pre  hospodárstvo, urbanizmus, 
komunálno-bytové a inšpekčné úkony. 
 
4.   Obecná správa – Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a 
inšpekčné úkony, povinné je  jeden exemplar  povolenia pre vlastnenie  reštaurácií a 
iných pohostinských a zábavných objektov na vode doručiť príslušnému orgánu, resp.  
prísušnému  daňovému orgánu  s týmito údajmi:  
 - za právnické osoby: daňové identifikačné číslo, matričné číslo právnickej  

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

 



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

Položka 7 
 

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

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

- I.  zóna ................................................................................ 34,00 dinárov 
- II. zóna ............................................................................... 29,00  dinárov 
 
b) za postavenie  záhradných reštaurácií lokálny komunálny poplatok  určuje sa 

v mesačnej  sume, a to: 
- I.  zóna ................................................................................ 42,00 dinárov 
- II. zóna ............................................................................... 34,00  dinárov 
 
c) za  vykonávanie  prevádzkovej činnosti  (dočasné pohyblivé objekty – pulty, 

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

- I.  zóna ................................................................................ 26,00 dinárov 
- II. zóna ............................................................................... 21,00  dinárov 
 
d) za  zábavné parky, cirkusy a iné zábavné objekty, lokálny komunálny  

poplatok  určuje sa dennej sume, a to: 
- I.  zóna ................................................................................ 1,50 dinára 
- II. zóna ...............................................................................  1,00 dinár 
 
e) za pulty postavené v dňoch trvania manifestácií, počas štátnych, náboženských 

a iných sviatkov, na predaj kvetín, ozdobných vecí, suvenírov a pod., lokálny 
komunálny poplatok sa určuje po m2 zabranej plochy vo výške 
.................................................................................................... 100,00 dinárov. 

 
POZNÁMKA: 

 
1.   Poplatok  podľa tejto položky  platí  právnická alebo fyzická osoba  na základe  
zaťaženia zo  strany príslušného orgánu, resp.  príslušného daňového orgánu a podľa  
predbežne  vydaného povolenia  Obecnej správy – Oddelenia pre  hospodárstvo, 
urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony. 
 



     2.   Obecná správa – Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a 
inšpekčné úkony, povinné je  jeden exemplar  povolenia za používanie vitrín doručiť 
príslušnému orgánu, resp.  prísušnému  daňovému orgánu  s týmito údajmi:  
 - za právnické osoby: daňové identifikačné číslo, matričné číslo právnickej  

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Položka 9 
 
 Za  usporadúvanie hudobného programu v pohostinských objektoch, určuje 
sa lokálny komunálny poplatok vo výške ................................................... 500,00 dinárov. 
 
POZNÁMKA:  
 
1.  Poplatok  podľa tejto položky  určuje sa v dennej sume. 
 
2.  Poplatník z tejto položky je pohostinský podnik, resp. hostinský, v objekte ktorého sa  
pripráva hudobný program.  

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

 
Položka 10 

 
 Za  vlastnenie reklamných panelov (bilbordy, voľne stojaci reklamný panel do 2 
m2,  svetelné reklamy, transparenty a podobné objekty, ktoré sa postavujú na  verejnej 
ploche za účelom reklamy), určuje sa  lokálny komunálny  poplatok vo výške 30 %  z   
učeného poplatku pre firmu, pre každý panel. 
 
POZNÁMKA: 
 
1.  Poplatok podľa tejto položky určuje sa v ročnej sume. 
 
2. Poplatok  podľa tejto položky platí  právnická alebo fyzická osoba na základe 
zaťaženia zo strany  príslušného orgánu, resp. príslušného daňového orgánu a podľa  
predbežne  vydaného povolenia  obecnej správy – Oddelenia pre  hospodárstvo, 
urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony. 
 
3.   Obecná správa – Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a 
inšpekčné úkony, povinné je  jeden exemplar  povolenia pre  používanie reklamného 
panela, doručiť príslušnému orgánu, resp.  prísušnému  daňovému orgánu  s týmito 
údajmi:  
 - za právnické osoby: daňové identifikačné číslo, matričné číslo právnickej  

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

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



Položka 11 
 
 Za  používanie voľných  plôch  pre kempingy,  postavenie stanov alebo iných 
objektov dočasného použitia, určuje sa lokálny komunálny poplatok pre každý m2 
zabranej plochy vo výške ………………………………………………….  5 dinárov. 
 
POZNÁMKA: 
 
1. Poplatok podľa tejto  položky určuje  sa v dennej sume.  
 
2. Poplatník z tejto položky  je  užívateľ  plochy pre  postavenie kempingov, stanov alebo 
iných podobných objektov. 
 
3. Poplatok podľa tejto  položky neplatia  užívatelia voľných plôch pre humanitárne, 
kultúrne a športové potreby. 
 
4. Poplatok  podľa tejto položky platí  právnická alebo fyzická osoba na základe 
zaťaženia zo strany  príslušného orgánu, resp. príslušného daňového orgánu a podľa  
predbežne  vydaného povolenia  Obecnej správy – Oddelenia pre  hospodárstvo, 
urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony. 
 
5. Obecná správa – Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a 
inšpekčné úkony, povinné je  jeden exemplar  povolenia pre  používanie slobodných 
plôch, doručiť príslušnému orgánu, resp.  prísušnému  daňovému orgánu  s týmito 
údajmi:  
 - za právnické osoby: daňové identifikačné číslo, matričné číslo právnickej  

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

 
6.  Poplatok podľa tejto  položky  platí sa  úmerne  doby používania, a to pred začiatkom 
používania  voľnej plochy. 
 

Položka  12 
 
 Za používanie pobrežia na podnikateľské a iné  účely, určuje sa  lokálny  
komunálny  poplatok pre každý  1 m2 zabranej plochy vo výške ………..… 1,30 dinárov. 
 
POZNÁMKA: 
 
1.   Poplatok podľa tejto  položky  určuje sa v dennej sume.  
 
2. Pod používaním pobrežia v zmysle tohto uznesenia rozumie sa  pásmo  tesne vedľa 
koryta rieky, šírky 50 metrov.  
 
3. Poplatok  podľa tejto položky platí  právnická alebo fyzická osoba na základe 
zaťaženia zo strany  príslušného orgánu, resp. príslušného daňového orgánu a podľa  
predbežne  vydaného povolenia  Obecnej správy – Oddelenia pre  hospodárstvo, 
urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony. 
 



4.   Obecná správa – Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a 
inšpekčné úkony, povinné je  jeden exemplar  povolenia pre  používanie pobrežia  pre 
podnikateľské a iné účely, doručiť príslušnému orgánu, resp.  prísušnému  daňovému 
orgánu  s týmito údajmi:  
 - za právnické osoby: daňové identifikačné číslo, matričné číslo právnickej  

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

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

Položka 13 
 
 Za zaberanie verejnej plochy stavebným materiálom a za účelom 
vykonávania stavebných prác, určuje sa lokálny  komunálny   poplatok po 1 m2 
zabranej plochy vo výške  ............................................................................. 10,00 dinárov. 
 
POZNÁMKA: 
 
1. Poplatok podľa  tejto položky  určuje sa v dennej sume. 
 
2. Poplatník z aliney 1 tejto  položky  je investor a poplatok platí odo dňa zabratia  
verejnej  plochy po ukončenie  výstavby.  
 
3. Poplatník z aliney 2  tejto položky je vykonaávateľ prác a poplatok platí odo dňa 
zabratia.  
 
4.  Poplatok z aliney 2 tejto položky  sa neplatí, ak sa  plocha rozkope v dôsledku  
rekonštrukcie  cesty a chodníka a keď práce vykonávajú verejné komunálne podniky s 
cieľom  priviesť objekt do funkcie.  
 
5. Poplatok  podľa tejto položky platí  právnická alebo fyzická osoba na základe 
zaťaženia zo strany  príslušného orgánu, resp. príslušného daňového orgánu a podľa  
predbežne  vydaného povolenia  Obecnej správy – Oddelenia pre  hospodárstvo, 
urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony. 
 
6.   Obecná správa – Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a 
inšpekčné úkony, povinné je  jeden exemplar  povolenia pre  zabranie verejnej plochy pri 
výstavbe objektu a vykonávaní stavebných prác na objektoch vyžadujúcich si rozkopanie  
cesty a chodníka,  doručiť príslušnému orgánu, resp.  prísušnému  daňovému orgánu  s 
týmito údajmi:  
 - za právnické osoby: daňové identifikačné číslo, matričné číslo právnickej  

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

 
7.  Poplatok  podľa  tejto položky platí sa  úmerne doby používania, a to pre zabratie 
verejnej plochy.  
 



     32. 
 Podľa článku 20 odsek 1 bod 5 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník 
Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2002 i 9/2004), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na 
svojom XXVII. zasadnutí, ktoré sa konalo 27. 03. 2007,   v y n i e s l o   
 
 

R  O Z  H  O D  N  U T  I  E  
 

O VYMENOVANÍ  PREDSTAVITEĽA OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 DO PRACOVNÉHO TÍMU PRE REALIZÁCIU AKTIVÍT NADVIAZANIA  

REGIONÁLNEHO SYSTÉMU SPRAVOVANIA ODPADU  
 
 

I. 
 
 AURELA  ŠIMUDVARAC – LUČI,  Dip.Ing.arch.  z  Nového Sadu, vymenúva 
sa ako predstaviteľka Obce Báčsky Petrovec do pracovného tímu pre realizáciu aktivít 
nadviazania regionálneho systému  spravovania  odpadu, do ktorých sú zapojené obce 
Báčska Palanka, Báčsky Petrovec, Beočín, Žabalj, Nový Sad, Temerín a Vrbas. 
 
 

II. 
 
 Predstaviteľ  Obce  Báčsky Petrovec  z  bodu   I.  tohto  rozhodnutia  sa zaväzuje,  
že aktívne bude účinkovať v  realizácii  zásadného Plánu  aktivít nadviazania 
regionálneho systému spravovania odpadu. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna  pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 
Číslo: 011-27/2007-02 
Dňa: 27.03.2007 
Báčsky Petrovec      ZÁSTUPCA  PREDSEDU 
                  ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                  Dipl.Ing. Juraj Červenak, v.r 

 
  



       33. 
 
 Podľa článku 35 Zákona o poľnohospodárskom pozemku (Službeni glasnik 
Republike Srbije, číslo 62/06) a článku 20 odsek 1 bod 5 Štatútu  Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 5/02 a 9/04) a článku 4 Uznesenia 
o uskutočnení komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec – k.o. Maglić (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 8/2006),  Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na  
XXVII. zadsadnutí,  ktoré sa konalo  02. 04. 2007,  v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E  
 

o vymenovaní člena Komisie pre uskutočnenie  postupu  
komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec – k.o Maglić 

 
I. 
 

 Za siedmeho člena Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov 
v Obci Báčsky Petrovec – k.o. Maglić (v ďalšom texte: komisia)  v y m e n ú v a   s a : 
 

-   JURAJ   PÁLENKÁŠ,  spred  účastníkov komasácie z Báčskeho Petrovca. 
 
            Člen  komisie  z odseku 1 tohto bodu  vymenúva sa  na obdobie  po ukončenie 
postupu komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec - k.o. Maglić. 
 

II. 
 
             Pre siedmeho člena komisie uplatňujú sa kompletné  ustanovenia z rozhodnutia 
ZO Báčsky  Petrovec,  č. 011-19/2007-02  z  26.02.2007. 
 
 

VIII. 
 
 Toto rozhodnutie nadobúda platnosť ôsmym dňom odo dňa zverejnenia 
v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-30/2007-02 
Dňa: 02. 04. 2007 
Báčsky Petrovec 
        ZÁSTUPCA PREDSEDU  
        ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
               Dipl.Ing. Juraj  Červenák, v.r. 



      34. 
 Podľa článku 12  odsek 1 Zákona o verejných podnikoch  a vykonávaní činností 
vo všeobecnom  záujme (Službeni glasnik RS, č. 25/2000, 25/2002 a 107/2005), článku 
11 a. Uznesenia o zakladaní Verejného podniku pre komunálno-bytové práce 
a urbanizmus Progres Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  2/90, 
5/95, 7/2004 a 5/2005) a článku 20 odsek 2  bod  8 Štatútu Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  5/2002 a 9/2004), Zhromaždenie obce Báčsky 
Petrovec na svojom  XXVII. zasadnutí, ktoré sa konalo  dňa  02. 04. 2007,  v y n i e s l o 
 
 

 R   O Z  H  O D  N  U T  I E 
 

O UVOĽNENÍ  Z FUNKCIE ČLENA  SPRÁVNEJ  RADY  
VKP  PROGRES   BÁČSKY  PETROVEC 

 
 

I. 
 
 

JAROSLAV  JAGOŠ  z Kulpína, doterajší člen Správnej rady VKP Progres 
Báčsky Petrovec,  u v o ľ ň u j e   s a    z  tejto  funkcie v dôsledku podania demisie.  
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-31/2007-02 
Dňa:  02.04.2007 
Báčsky Petrovec       ZÁSTUPCA  PREDSEDU 
         ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
        Dipl.Ing. Juraj  Červenák, v.r. 
 
 



     35.       
  
 Podľa článku  18 odsek 1 Zákona o verejných službách (Službeni  glasnik RS, č. 
42/91, 71/94, 79/2005 – iný zákon, 81/2005 – oprava iného zákona a 83/2005 – opr. 
iného zákona), článku 9 odsek 1 Uznesenia o zlaďovaní právneho postavenia a činnosti 
Strediska pre kultúrno-osvetovú činnosť Dom kultúry 28. októbra so Zákonom 
o verejných službách (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 10/2002) a článku 20 
odsek 1 bod 8  Štatútu  Obce Báčsky Petrovec  (Úradný  vestník Obce Báčsky Petrovec, 
č. 5/2002 a 9/2004), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XXVII. zasadnutí, 
ktoré sa konalo 02. 04. 2007,  v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N U T  I E 
O UVOĽNENÍ ÚRADUJÚCEHO RIADITEĽA USTANOVIZNE 

 INFORMAČNÉ STREDISKO BÁČSKY PETROVEC   
V BÁČSKOM PETROVCI 

 
 

I. 
 
 
 KATARÍNA  MELEGOVÁ  MELICHOVÁ,  z  Báčskeho Petrovca,  
úradujúca riaditeľka ustanovizne Informačné stredisko BÁČSKY PETROVEC 
v Báčskom Petrovci,   u v o ľ ň u j e   s a   z  tejto funkcie v dôsledku podania demisie.  
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-32/2007-02 
Dňa:  02. 04. 2007 
Báčsky Petrovec       ZÁSTUPCA  PREDSEDU 
         ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
        Dipl.Ing. Juraj  Červenák, v.r. 
 
 



      36. 
 
 Podľa článku  18 odsek 1 Zákona o verejných službách (Službeni  glasnik RS, č. 
42/91, 71/94, 79/2005 – iný zákon, 81/2005 – oprava iného zákona a 83/2005 – opr. 
iného zákona), článku 9 odsek 1 Uznesenia o zlaďovaní právneho postavenia a činnosti 
Strediska pre kultúrno-osvetovú činnosť Dom kultúry 28. októbra so Zákonom 
o verejných službách (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 10/2002) a článku 20 
odsek 1 bod 8 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
5/2002 a 9/2004), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XXVII. zasadnutí, 
ktoré sa konalo 02. 04. 2007,  v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N U T  I E 
O VYMENOVANÍ  ÚRADUJÚCEHO RIADITEĽA USTANOVIZNE 

 INFORMAČNÉ STREDISKO BÁČSKY PETROVEC   
V BÁČSKOM PETROVCI 

 
 

I. 
 
 
   JÁN   HANSMAN,   profesor   vtelesnej    výchovy   z  Báčskeho Petrovca,  
v y m e n ú v a    s a   za úradujúceho riaditeľa ustanovizne Informačné stredisko 
BÁČSKY PETROVEC v Báčskom Petrovci,  ale  nie dlhšie ako jeden rok. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-33/2007-02 
Dňa:  02.04.2007 
Báčsky Petrovec       ZÁSTUPCA  PREDSEDU 
         ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
        Dipl.Ing. Juraj  Červenák, v.r. 
 
 



    37.  
 Podľa článku  37 body 7 a 8 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný  vestník  
Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2002 a  9/2004), článku 14 Uznesenia o rozpočte Obce 
Báčsky Petrovec na rok 2007 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  12/2006), 
Pravidiel o kritériách a meradlách pre financovanie potrieb v oblasti športu v Obci 
Báčsky Petrovec a na návrh  Komisie pre šport,  predseda obce   v y n i e s o l  
 
 

R   O Z  H  O D  N  U T  I  E  
O ROZVRHNUTÍ  ROZPOČTOVÝCH  PROSTRIEDKOV   

URČENÝCH  PRE  ŠPORT 
 
 

I. 
 
 Prostriedky  rozpočtu  Obce  Báčsky Petrovec na rok 2007 určené pre  fyzickú 
kultúru z oddielu 3 kapitola 13 pozícia 73 ekonomická klasifikácie 481 – Dotácie 
športovým združeniam vo výške 3,500.000 dinárov  rozvrhujú  sa na nasledujúci  spôsob: 
 
 

1. FUTBALOVÉ  KLUBY: ................................................... 950.000  dinárov, a to: 
 

 FK  Mladosť Báčsky Petrovec ..................................... 174.000 dinárov 
 futbalová škola ..................................................   76.000 dinárov 

 
 FK  Kulpín Kulpín ....................................................... 204.000 dinárov 

1.2.1   futbalová škola .................................................    86.000 dinárov 
 

  FK  Maglić  Maglić .................................................... 166.000 dinárov 
1.3.1    futbalová škola ................................................   70.000 dinárov 

 
  FK  Budúcnosť Hložany ............................................ 130.000 dinárov 

1.4.1    futbalová škola ................................................   44.000 dinárov 
 

2. VOLEJBALOVÉ  KLUBY...............................................  300.000  dinárov, a to: 
 
2.1.  VK Maglić  Maglić  ...................................................    80.000 dinárov 
        2.1.1     volejbalová škola ..........................................    35.000 dinárov 
 
2.2.  VK Mladosť Báčsky Petrovec ...................................    80.000 dinárov 
        2.2.1     volejbalová škola ..........................................    35.000 dinárov 
 
2.3.  ŽVK Maglić  Maglić  ................................................    50.000 dinárov 
        2.3.1     volejbalová škola ..........................................    20.000 dinárov 

 
3. HÁDZANÁRSKE  KLUBY: ............................................  225.000 dinárov,  a to: 

 
3.1.  ŽHK Maglić  Maglić  ...............................................   160.000 dinárov 
        3.1.1     hádzanárska  škola .......................................     65.000 dinárov 



 
4. BASKETBALOVÝ  KLUB: ............................................  115.000 dinárov: 

 
4.1.  basketbalová škola   Petrovac .....................................   115.000 dinárov 

 
5. STOLNOTENISOVÉ KLUBY: ......................................   275.000 dinárov,  a to: 

 
5.1.  STK   Mladosť   .........................................................   200.000 dinárov 
        5.1.1     stolnotenisová škola  .....................................     75.000 dinárov 
 

6. ŠACHOVÉ   KLUBY: .....................................................   150.000 dinárov,  a to: 
 
6.1.  ŠK  Mladosť  Báčsky Petrovec ................................     50.000 dinárov 
6.2.  ŠK  Kulpín  Kulpín  .................................................     50.000 dinárov 
6.3.  ŠK  Budúcnosť  Hložany .........................................     50.000 dinárov 

 
7. ZDRUŽENIA  RYBÁROV .............................................   225.000 dinárov,  a to: 

 
7.1.  ZŠR  Karas Báčsky Petrovec ...................................     80.000 dinárov 
6.2.  ZŠR  Zubáč  Kulpín  ................................................     55.000 dinárov 
6.3.  ZŠR  Kapor  Hložany ...............................................     50.000 dinárov 
6.4.  ZŠR  „Ribolovac“ Maglić ........................................     40.000 dinárov 

 
8. KARATE KLUBY A VZPIERAČI: ..............................  100.000 dinárov, a to: 
 

8.1.  KK Maglić  Maglić ...................................................    50.000 dinárov 
8.2.  KV i AG Herkul  Báčsky Petrovec ...........................    50.000 dinárov 

 
9. TENISOVÉ KLUBY:  ....................................................    50.000 dinárov,  a to: 

 
8.1.1  Tenisová škola Gem  Maglić .................................     50.000 dinárov 

 
10. REKREAČNÉ  SPOLKY:  ...............................................  80.000  dinárov 
11. INDIVIDUÁLNY  REPREZENTAČNÝ  ŠPORT: ........  50.000   dinárov 
12. ZA VYNIKAJÚCE VÝSLEDKY: ...................................  50.000   dinárov 
13. NOVOROČNÝ TURNAJ  V MAGLIĆI: .......................  30.000   dinárov 
14. INÉ: ................................................................................... 100.000   dinárov 
 
15. ZA INTERVENCIE V OBLASTI ŠPORTU PODĽA  

OSOBITNÉHO  UZNESENIA PREDSEDU OBCE ..... 800.000  dinárov 
 
 

II. 
 
 
 Dynamiku  rozvrhnutia prostriedkov zo stati I. tohto rozhodnutia  určí náčelník 
Oddelenia pre rozpočet a  financie podľa dohovoru s klubmi  a  na základe plánu 
rozvrhnutia  prostriedkov  rozpočtu obce.  
 



 
III. 

 
 
 Realizáciu tohto rozhodnutia  bude  mať na starosti Oddelenie pre rozpočet 
a financie Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

IV. 
 
 
 Toto rozhodnutie sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

PREDSEDA OBCE 
 
 
Číslo:  016-1/86-2007 
Dátum: 21. februára 2007 
Báčsky Petrovec 
        PREDSEDA OBCE 
 
           Dr. Ján Sabo, v.r. 

 
 
 
 
 
 



      38. 
 Podľa článku  37 body 7 a 8 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný  vestník  
Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2002 a  9/2004), článku 14 Uznesenia o rozpočte Obce 
Báčsky Petrovec na rok 2007 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  12/2006), 
Pravidiel o kritériách a meradlách pre financovanie potrieb v oblasti kultúry v Obci 
Báčsky Petrovec,  predseda obce   v y n i e s o l  
 
 

R   O Z  H  O D  N  U T  I  E  
O ROZVRHNUTÍ  ROZPOČTOVÝCH  PROSTRIEDKOV  URČENÝCH 

  PRE  OBLASŤ   KULTÚRY 
 
 

I. 
 
 
 Prostriedky  rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na rok 2007 určené  pre  
financovanie činnosti spolkov v oblasti kultúry v oddieli 3 kapitola 11 pozícia 71  
ekonomická klasifikácia 481 – Dotácie  združeniam kultúry vo výške 1,200.000 dinárov 
rozvrhujú sa na nasledujúci spôsob: 
 

1. KUS Petrovská družina Báčsky Petrovec ............................... 300.000 dinárov 
2. Ochotnícke divadlo VHV Báčsky Petrovec ............................ 200.000 dinárov 
3. KUS Zvolen Kulpín ................................................................ 200.000 dinárov 
4. KOS Jednota Hložany ............................................................. 150.000 dinárov 
5. KUS Djura Jakšić Maglić .......................................................   50.000 dinárov 
6. Podľa rozhodnutia predsedu obce ..........................................  300.000 dinárov 

 
 

II. 
 
 
 Prostriedky rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na rok 2007 určené pre financovanie 
činnosti v oblasti kultúry pre kultúrne manifestácie v oddieli 3 kapitola  12 pozícia 72 
ekonomická klasifikácia 481 – Dotácie vo výške 2,500.000 dinárov rozvrhujú sa na  
nasledujúci spôsob: 
 

1. Petrovské dni divadelné ......................................................... 100.000 dinárov 
2. Dni Petrovca ............................................................................ 150.000 dinárov 
3. Tancuj, tancuj .......................................................................... 100.000 dinárov 
4. Leto v Maglići ......................................................................... 100.000 dinárov 
5. Predslavnosťové dni v Kulpíne ............................................... 100.000 dinárov 
6. Festival lyrických piesní v Kulpíne .........................................   50.000 dinárov 
7. Stretnutie osvetových pracovníkov – Svätosavský ples .......... 300.000 dinárov 
8. Zónové prehliadky ................................................................... 100.000 dinárov 
9. Slovenské národné slávnosti .................................................... 800.000 dinárov 
10. Podľa rozhodnutia  predsedu obce ........................................... 700.000 dinárov 

 



III. 
 
 
 Dynamiku  rozvrhnutia prostriedkov zo statí I. a II.  tohto rozhodnutia  určí 
náčelník Oddelenia pre rozpočet a  financie podľa dohovoru  so združeniami a 
organizátormi  a  na základe plánu rozvrhnutia prostriedkov  rozpočtu obce.  
 

III. 
 
 
 Realizáciu tohto rozhodnutia  bude  mať na starosti Oddelenie pre rozpočet 
a financie Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

IV. 
 
 
 Toto rozhodnutie sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

PREDSEDA OBCE 
 
 
Číslo:  016-1/88-2007 
Dátum: 21. februára 2007 
Báčsky Petrovec 
        PREDSEDA OBCE 
 
           Dr. Ján Sabo, v.r. 

 
 
 
 
 
 

 



    39. 
 Podľa článku  37 body 7 a 8 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný  vestník  
Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2002 a  9/2004), článku 14 Uznesenia o rozpočte Obce 
Báčsky Petrovec na rok 2007 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  12/2006), 
Pravidiel o kritériách a  meradlách pre financovanie činnosti mimovládnych organizácií  
v Obci Báčsky Petrovec,  predseda  obce   v y n i e s o l  
 
 

R   O Z  H  O D  N  U T  I  E  
 

O ROZVRHNUTÍ  ROZPOČTOVÝCH    PROSTRIEDKOV  URČENÝCH  
 PRE   FINANCOVANIE  ČINNOSTI  MIMOVLÁDNYCH  ORGANIZÁCIÍ 

 
I. 

 
 
 Prostriedky  rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na rok 2007 určené  pre  
financovanie činnosti mimovládnych organizácií  v oddieli 3 kapitola 19 pozícia 109  
ekonomická klasifikácia 481 – Donácie  a transfery vo výške 3,500.000 dinárov 
rozvrhujú sa na nasledujúci spôsob: 
 
1. ZZBNOV Obecný výbor ...................................................................  30.000 dinárov 
2. ZDRUŽENIE  DÔCHODCOV ........................................................ 100.000 dinárov 
3. DHS 

- Báčsky Petrovec ............................................................................. 100.000 dinárov 
- Hložany ..........................................................................................   30.000 dinárov 

  4.   TERRA .............................................................................................   20.000 dinárov 
  5.   KLUB POĽNOHOSPODÁROV  
        -  Báčsky  Petrovec ........................................................................... 150.000 dinárov 
        -  Hložany ......................................................................................... 100.000 dinárov 
        -  Kulpín ...........................................................................................   40.000 dinárov 
  6.   OBECNÝ VÝBOR ČERVENÉHO KRÍŽA  ..................................  400.000 dinárov 
  7.   MSJ .................................................................................................  270.000 dinárov 
  8.  ZDRUŽENIE  POĽOVNÍKOV  
       - Báčsky Petrovec ............................................................................. 100.000 dinárov 
       - Kulpín ............................................................................................. 100.000 dinárov 
       - Hložany ..........................................................................................  100.000 dinárov 
       - Maglić ............................................................................................  100.000 dinárov 
  9.  ZDRUŽENIE ŽIEN 
       - Báčsky Petrovec ............................................................................. 100.000 dinárov 
       - Kulpín ............................................................................................  100.000 dinárov 
       - Hložany ..........................................................................................  100.000 dinárov 
10.  POĽNOHOSPODÁRSKE MÚZEUM Kulpín ................................. 300.000 dinárov 
11.  Združenie MY  Báčsky  Petrovec ..................................................... 200.000 dinárov 
12.  RÁDIOAMATÉRI ...........................................................................    40.000 dinárov 
13.  VUKOVA  ZÁKLADINA ................................................................   50.000 dinárov 
14.  KOMORNÝ  ZBOR  MUZIKA VIVA ............................................  100.000 dinárov 
15.  DROBNOCHOVATELIA ................................................................    50.000 dinárov 
16.  EKOLOGICKÉ  HNUTIE ................................................................    50.000 dinárov 
17.  DEBATNÝ KLUB ............................................................................   30.000 dinárov 



18.  ZDRUŽENIE VČELÁROV .............................................................  30.000  dinárov 
19.  ZDRUŽENIE  FILATELISTOV ......................................................  10.000  dinárov 
20.  SPOLOČNOSŤ PRE BOJ PROTI CUKROVKE .............................  30.000  dinárov 
21. ZDRUŽENIE PARAPLEGIKOV ......................................................  10.000  dinárov 
22. ZDRUŽENIE DYSTROFIKOV ......................................................... 10.000  dinárov 
23. ZVÄZ  SLEPYCH ..............................................................................  10.000 dinárov 
24. Iné  združenia ......................................................................................    5.000 dinárov                               
25. Podľa rozhodnutia predsedu obce ...................................................... 635.000 dinárov 
 
 

II. 
 
 
 Dynamiku  rozvrhnutia prostriedkov zo stati I. tohto rozhodnutia  určí náčelník 
Oddelenia pre rozpočet a  financie podľa dohovoru so združeniami a  na základe plánu 
rozvrhnutia  prostriedkov  rozpočtu obce.  
 
 

III. 
 
 
 Realizáciu tohto rozhodnutia  bude  mať na starosti Oddelenie pre rozpočet 
a financie Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

IV. 
 
 
 Toto rozhodnutie sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

PREDSEDA OBCE 
 
 
Číslo:  016-1/87-2007 
Dátum: 21. februára 2007 
Báčsky Petrovec 
        PREDSEDA OBCE 
 
           Dr. Ján Sabo, v.r. 

 
 
 
 

 



   40.  
 Podľa článku  37 odsek 1 bod 8  Štatútu  Obce  Báčsky Petrovec (Úradný vestník 
Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2002 i 9/2004), predseda Obce Báčsky Petrovec posudzoval 
Uznesenie  Správnej rady  VKP  Progres  Báčsky  Petrovec o poskytovaní súhlasu  
k cenám komunálnych služieb, č. 24-3/2007  z  22.03.2007,  vyniesol nasledovné 
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E  
 

O POSKYTOVANÍ  SÚHLASU K CENÁM KOMUNÁLNYCH 
SLUŽIEB VKP  PROGRES  BÁČSKY  PETROVEC 

 
 

I. 
 
 
 Poskytuje sa súhlas k návrhu cien komunálnych služieb VKP Progres Báčsky 
Petrovec  pre  služby: 
 
 

1) ČISTENIE  ŽÚMP 
 

- pre jednu malu cisternu  .....................................  600   dinárov. 
 
 

II. 
 
 
 Toto rozhodnutie sa bude uplatňovať od  01. 04. 2007. 
 
 Rozhodnutie  sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

P R E D S E D A 
 
 
Číslo: 016-1/19-2007 
Dňa: 23.03.2007 
Báčsky Petrovec 
        PREDSEDA OBCE 
         
            Dr. Ján Sabo, v.r. 
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