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  5. 
 Podľa článku 34 bod 7 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, č. 1/2014) a článku 101 odsek 1 Rokovacieho poriadku Zhromaždenia obce  
Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 2/2009),  Zhromaždenie obce 
Báčsky Petrovec na svojom    XVII.  zasadnutí, ktoré sa konalo   14.02.2014,  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 1 4  
 

I. 
 
 Pri vynesení rámcovitého Programu práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na 
rok 2014, vychádzalo sa  z nasledujúcich faktov: 
- že sa práca Zhromaždenia obce v bežnom roku usmerní na základné otázky 

spoločenského života a práce  občanov v Obci Báčsky Petrovec, v rámci prác lokálnej 
samosprávy, ktoré  vyplývajú z ustanovení Zákona o lokálnej samospráve a Štatútu Obce 
Báčsky Petrovec, 

- že  prostredníctvom svojich aktivít Zhromaždenie obce  najpriamejšie 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 
uskutočňovaní aktuálnych úloh, vyplývajúcich z  bežných potrieb v praxi, 

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

 
II. 

 
 V roku 2014 Zhromaždenie obce bude posudzovať a rozhodovať o nasledujúcich 
otázkach: 
 
I.  KVARTÁL 
  
1.   Vynesenie Programu  práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec  
       na rok 2014. 

Spracovateľ: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec - Služba Zhromaždenia obce, 
  výbornícke skupiny utvorené pri Zhromaždení obce, výborníci,   
  ustanovizne, verejné  služby,  verejné  podniky a organizácie, ktorých  
  zakladateľ je  Obec Báčsky Petrovec. 
Navrhovateľ:   predseda Zhromaždenia obce. 

 
2.  Posúdenie  ročných  správ  o práci  a finančnom  hospodárení za rok 2013 a 

programov  práce  na  rok 2014 ustanovizní,  verejných služieb, verejných 
podnikov a  iných  organizácií,   ktorých   zakladateľ  je Obec Báčsky Petrovec, 
a to: 
a) VKP PROGRES, Báčsky Petrovec,  
b) VKP KOMUNALAC, Maglić, 
c) VP Direkcia pre výstavbu obce, Báčsky Petrovec  
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d) Ustanovizne  Informačné stredisko BÁČSKY PETROVEC v Báčskom 
Petrovci, 

e) SLOVENSKÉHO VOJVODINSKÉHO DIVADLA v Báčskom Petrovci, 
f) Knižnice  ŠTEFANA HOMOLU v Báčskom Petrovci, 
g) Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci, 
h) Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia BÁČSKY PETROVEC v Báčskom 

Petrovci, 
i) Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec, 
j) Múzea vojvodinských Slovákov. 
Spracovateľ:  ustanovizne,   verejné služby, verejné podniky a organizácie, ktorých 
  zakladateľ je  Obec Báčsky Petrovec. 
Navrhovateľ: Obecná rada 

 
3.    Posúdenie  správ o práci za rok  2013: 
 a)   predsedu Obce Báčsky Petrovec, 
 b)   Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec, 

c) Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec, 
d) Obecného verejného právneho zastupiteľstva Obce Báčsky Petrovec. 
Spracovateľ: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – organizačné jednotky  

Obecnej správy a Obecné verejné právne zastupiteľstvo. 
Navrhovateľ: Obecná rada. 

 
4.  Posúdenie správ  o  práci  osobitných  pracovných  telies  Zhromaždenia  obce  

za rok  2013, a to: 
a) Rady pre mladých, 
b) Rady pre rodovú rovnosť, 
c) Rady pre sledovanie  uplatnenia Etického kódexu. 
Spracovateľ:  Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Služba Zhromaždenia obce. 

 Navrhovateľ: Rada pre mladých ,  Rada pre rodovú rovnosť a Rada pre sledovanie 
   uplatnenia Etického kódexu.  
 
5.  Posúdenie Správy o práci s.r.o. Poslovni i inovativni centar Bački  Petrovac - 
 Podnikateľské a inovačné centrum Báčsky Petrovec – Business  & 
 innovation  centre Bački Petrovac. 
 Spracovateľ:  Príslušné orgány s.r.o. PIC  a Obecná   správa  Obce  Báčsky   Petrovec    
   -   Oddelenie  pre  hospodárstvo,  urbanizmus, komunálno-bytové  
   a inšpekčné úkony. 
 Navrhovateľ:  Obecná rada. 
 
6.  Posúdenie informácií o práci a aktivitách miestnych  spoločenstiev na území 
 Obce Báčsky Petrovec v roku 2013. 
 Spracovateľ:   miestne  spoločenstvá na území Obce Báčsky Petrovec. 
 Navrhovateľ:   Obecná rada. 
 
7. Posúdenie správy o práci Policajnej stanice  v Báčskom Petrovci za rok   2013. 
           Spracovateľ:   MVV RS, PS Nový Sad, Policajná stanica  v Báčskom Petrovci. 
 Navrhovateľ:  Obecná rada. 
 
8. Poskytnutie súhlasu k Programu  hospodárenia Verejného  podniku  „Direkcia 
 pre výstavbu obce, Báčsky Petrovec pre výstavbu obce“ Báčsky Petrovec. 

Spracovateľ:  VP Direkcia pre výstavbu obce, Báčsky Petrovec  
Navrhovateľ: Obecná rada. 
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9.  Vynesenie  Uznesenia o novelizácii Rokovacieho poriadku Zhromaždenia  obce 
 Báčsky Petrovec 
 Spracovateľ:  Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Služba Zhromaždenia  obce, 
   výbornícke skupiny utvorené pri Zhromaždení obce, výborníci  
   Zhromaždenia  obce.  

Navrhovateľ: Komisia pre predpisy, podania a sťažnosti a prebranie a odovzdanie  
funkcie a úradných aktov. 

 
10. Voľba dvoch nových členov Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec. 
 Spracovateľ: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Služba Zhromaždenia obce. 
 Navrhovateľ:  Komisia pre kádrové otázky a pracovné pomery.  
 
11.  Voľba predsedu a nových členov Volebnej komisie. 
 Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Služba Zhromaždenia  obce. 

Navrhovateľ: výbornícke skupiny Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.  
 
12. Voľba nových členov stálych pracovných telies Zhromaždenia obce  Báčsky 
 Petrovec.  
 Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Služba Zhromaždenia  obce. 

Navrhovateľ: Komisia pre kádrové otázky a pracovné pomery. 
 
13. Posúdenie iniciatívneho návrhu Rady Miestneho spoločenstva Báčsky 
 Petrovec na novelizáciu Uznesenia  o miestnych  spoločenstvách na území 
 Obce Báčsky Petrovec. 
 Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec -  Služba Zhromaždenia obce. 
 Navrhovateľ: Komisia pre predpisy, podania a sťažnosti a prebranie a odovzdanie 
   funkcie a úradných aktov. 
 
14.  Informácia o úhrnne  vyplatených prostriedkoch z rozpočtu Obce Báčsky 
 Petrovec  za  Zmluvu o dielo v roku 2013. 
 Spracovateľ: Obecná správa Obce  Báčsky Petrovec, - Oddelenie  pre rozpočet,  
   financie a daňovú administráciu 
 Navrhovateľ:  Obecná rada. 
 
15.  Informácia  o dianiach  v oblasti  kultúry, o  manifestáciách  uskutočnených na 

území Obce Báčsky Petrovec a  o práci organizácií a spolkov v oblasti kultúry 
v roku 2013. 

 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 Maticou slovenskou v 
  Srbsku. 

 Navrhovateľ:  Obecná rada. 
 
16. Informácia o stave  a  problémoch  v oblasti  športu a  fyzickej  kultúry na  
        území Obce Báčsky  v roku 2013. 
 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:  Obecná rada. 
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17.  Posúdenie  Správy o práci Obecného štábu pre mimoriadne situácie  Obce 
 Báčsky Petrovec. 

Spracovateľ:  Obecná správa Obce Báčsky Petrovec  a  Obecný štáb pre  mimoriadne  
  situácie Obce Báčsky Petrovec.  

 Navrhovateľ: Obecná rada. 
 
18.  Posúdenie  a vynesenie  Ročného programu práce Obecného štábu pre 
 mimoriadne situácie Obce Báčsky Petrovec na rok 2014. 

Spracovateľ:  Obecná správa Obce Báčsky Petrovec  a  Obecný štáb pre  mimoriadne  
  situácie Obce Báčsky Petrovec.  

 Navrhovateľ: Obecná rada. 
 
19. Vynesenie uznesení z oblasti územného a urbanistického plánovania 
 Spracovateľ:  Obecná  správa  Obce Báčsky  Petrovec  - Oddelenie pre hospodárstvo, 
   urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony, urbanizmus,   
   komunálno-bytové a inšpekčné úkony, Komisia  pre plány pre Obec 
   Báčsky Petrovec, Ústav pre urbanizmus APV. 
 Navrhovateľ:  Obecná rada. 
 
 
II.  KVARTÁL 
 
 
20 Posúdenie Správy o realizácii Strategického plánu rozvoja Obce Báčsky 
 Petrovec. 

Spracovateľ:  Obecná správa Obce Báčsky Petrovec.  
 Navrhovateľ: Obecná rada. 
 
21. Posúdenie Správy o realizácii stratégie rozvoja turistiky Obce Báčsky 
 Petrovec. 
 Spracovateľ:  Obecná   správa  Obce  Báčsky  Petrovec  -  Oddelenie    pre všeobecnú 
   správu, spoločenské služby  a  všeobecné spoločné úkony. 
 Navrhovateľ:  Obecná rada. 
 
22.  Posúdenie Správy o realizácii stratégie rozvoja poľnohospodárstva Obce 
 Báčsky Petrovec – Správa o realizácii Fondu pre rozvoj 
 poľnohospodárstva. 
 Spracovateľ:  Obecná správa Obce Báčsky  Petrovec  - Oddelenie pre hospodárstvo, 
   urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony. 
 Navrhovateľ:  Obecná rada. 
 
23.  Informácia  o realizácii  investícií  osobitného významu  pre  Obec Báčsky  

Petrovec. 
 Spracovateľ:  nositelia  jednotlivých   investícií  a VP Direkcia pre výstavbu obce, 
   Báčsky Petrovec.   
 Navrhovateľ: Obecná rada. 
 
 24. Posúdenie Správy  o  kúpe  pozemkov   v   Priemyselnej  zóne  v  Báčskom   

Petrovci,  predaných  parcelách,  projekte vybavenia a  návrhu  opatrení na  
intenzívnejšiu dynamiku  predaja pozemkov. 
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Spracovateľ:   Obecná   správa  Obce  Báčsky    Petrovec  –  Oddelenie   pre rozpočet, 
  financie a daňovú administráciu,  Obecné verejné právne zastupiteľstvo 
  a VP Direkcia pre výstavbu obce, Báčsky Petrovec.  
Navrhovateľ:  Obecná rada. 

 
25. Posúdenie  návrhu a vynesenie konkrétnych opatrení v súvislosti s  Priemyselnou 

zónou v Báčskom Petrovci. 
Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie pre hospodárstvo, 
  urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony  a VP Direkcia pre 
  výstavbu obce, Báčsky Petrovec.   

 Navrhovateľ:   Obecná rada. 
  
26.   Posúdenie   návrhu  a  vynesenie  konkrétnych opatrení  v   súvislosti   s  
 Priemyselnou     zónou  v   Kulpíne. 
            Spracovateľ:  Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie  pre hospodárstvo, 
   urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony a VP Direkcia pre 
   výstavbu obce, Báčsky Petrovec.  
 Navrhovateľ:  Obecná rada. 
 
27.   Posúdenie   návrhu  a vynesenie konkrétnych  opatrení   v   súvislosti   s      
 Priemyselnou   zónou  v Hložanoch. 
           Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie  pre hospodárstvo, 
   urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony a VP Direkcia pre 
   výstavbu obce, Báčsky Petrovec.  
 Navrhovateľ:   Obecná rada. 
 
28.   Posúdenie   návrhu  a vynesenie konkrétnych opatrení   v   súvislosti   s        
 Priemyselnou   zónou v Maglići. 
           Spracovateľ:  Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie  pre hospodárstvo, 
   urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony a VP Direkcia pre 
   výstavbu obce, Báčsky Petrovec. 
 Navrhovateľ:   Obecná rada. 
 
29. Posúdenie Správy o stave  výstavby kanalizácie v miestnych spoločenstvách Obce 
 Báčsky Petrovec, s finančnou  správou  o  dlhoch k jednotlivým vykonávateľom  
 prác. 
 Spracovateľ:   nositelia    investícií   -  VKP Progres, Báčsky Petrovec, Miestne  
   spoločenstvo Maglić a Miestne spoločenstvo Hložany.  
 Navrhovateľ: Obecná rada. 
 
30.  Posúdenie  iniciatívneho návrhu  Rady pre rodovú  rovnosť na  založenie 
 Fondu  pre vzdelávanie a zamestnávanie žien. 
   Spracovateľ: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec. 
 Navrhovateľ:  Obecná rada.   
 
31. Vymenovanie a odvolanie  členov správnych a dozorných rád a riaditeľov 
 ustanovizní, verejných služieb, verejných podnikov a iných organizácií, 
 ktorých  zakladateľ je Obec Báčsky Petrovec 

Spracovateľ: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Služba Zhromaždenia obce, 
  výbornícke skupiny utvorené pri Zhromaždení obce. 
Navrhovateľ: Obecná rada, resp.  Komisia  pre kádrové otázky  a pracovné pomery. 
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32. Posúdenie Správy o stupni realizácie projektu turistického a športovo-
 rekreačného komplexu v Báčskom Petrovci – aquapark. 

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

Navrhovateľ:   Obecná rada. 
 

33. Posúdenie  Informácie a vynesenie konkrétnych  rozhodnutí ohľadom postupu  
prenájmu poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území Obce 
Báčsky Petrovec. 

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

 Navrhovateľ:   Obecná rada. 
 
34. Vynesenie Uznesenia o  účtovnej závierke  rozpočtu Obce Báčsky Petrovec za 

rok 2013.  
Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie pre rozpočet, 

financie a daňovú administráciu. 
 Navrhovateľ:   Obecná rada. 
 
35.  Vynesenie Stratégie a ročného plánu  bezpečnosti dopravy na cestách na 
 území  Obce Báčsky Petrovec. 
 Spracovateľ:  Obecná   správa  Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie   pre hospodárstvo, 

  komunálno-bytové a inšpekčné úkony a teleso pre koordináciu  
  bezpečnosti dopravy na cestách Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec.  

 Navrhovateľ:   Obecná rada. 
 
36. Posúdenie Správy o zápise verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec do 

verejných kníh o nehnuteľnostiach a právach nad  nimi podľa ustanovení  
Zákona o verejnom vlastníctve.  
Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie pre rozpočet, 

financie a daňovú administráciu a Obecné verejné právne 
zastupiteľstvo Obce Báčsky Petrovec. 

 Navrhovateľ:   Obecná rada. 
 
 
III.  KVARTÁL 

 
 
37. Posúdenie Správy o realizácii rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na obdobie január 

– jún  2014. 
Spracovateľ: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie pre  rozpočet, 

financie a daňovú administráciu. 
Navrhovateľ:   Obecná rada. 
 

38. Posúdenie Správy o realizácii Programu práce Zhromaždenia obce Báčsky 
Petrovec  na rok 2014 – I. a II. kvartál. 
Spracovateľ: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec - Služba Zhromaždenia obce 
  Báčsky Petrovec. 
Navrhovateľ:  Obecná rada. 
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39. Vynesenia Uznesenia o tvare a obsahu zástavy Obce Báčsky Petrovec. 

Spracovateľ: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec - Služba Zhromaždenia obce a 
  osobitne vymenovaná komisia Zhromaždenia obce. 
Navrhovateľ:  Obecná rada. 

 
40. Posúdenie Správy o uskutočnenom postupe komasácie  pozemkov v Obci Báčsky 

Petrovec – k.o.Kulpín a k.o. Báčsky Petrovec. 
Spracovateľ:   Komisia pre uskutočnenie  postupu komasácie pozemkov v Obci  
  Báčsky Petrovec pre  jednotlivé k.o. 

 Navrhovateľ:  Obecná rada.  
 
41. Posúdenie a vynesenie normatívnych aktov, ktorými sa budú regulovať 
 otázky financovania nezamestnaných  rodičiek. 
 Spracovateľ:  Obecná   správa  Obce Báčsky  Petrovec  - Oddelenie    pre všeobecnú 
   správu, spoločenské služby  a  všeobecné spoločné úkony. 
 Navrhovateľ:  Obecná rada. 
 
42. Vynesenie  Kódexu  obliekania   na  zasadnutiach   Zhromaždenia   obce  
            Báčsky Petrovec a Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec. 

Spracovateľ:  Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Služba Zhromaždenia obce. 
Navrhovateľ: Komisia pre predpisy, podania a sťažnosti  a prebranie a  odovzdanie 

   funkcie a úradných aktov. 
 
43. Vynesenie Uznesenia o úprave verejných plôch obce. 

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

Navrhovateľ: Obecná rada. 
 
44.     Informácia  o  výchovno-vzdelávacej   práci   Predškolskej   ustanovizne  Včielka   
 Báčsky  Petrovec v  školskom  roku  2013/2014,   posúdenie  návrhu 
 a poskytnutie  súhlasu k jej  Programu práce na školský rok  2014/2015. 

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

 Navrhovateľ:   Obecná rada. 
 
45.  Posúdenie  Správy o práci škôl z územia Obce Báčsky Petrovec za  školský rok 

2013/2014. 
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  
  služby a všeobecné spoločné úkony. 

 Navrhovateľ:   Obecná rada. 
 
46.     Vynesenie  Uznesenia o udelení Ceny Obce Báčsky Petrovec a  Osobitného 

verejného uznania  Obce  Báčsky  Petrovec na rok 2014 a Športového  uznania 
za rok 2013. 

 Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Služba Zhromaždenia obce. 
Navrhovateľ: Komisia pre uznania. 
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47.  Posúdenie  Správy o stave  bezpečnosti dopravy na cestách na  území Obce 

Báčsky Petrovec.   
Spracovateľ:   Obecná  správa Obce Báčsky Petrovec  –  Oddelenie  pre hospodárstvo, 
  urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony  a   teleso pre  
  koordináciu bezpečnosti dopravy na cestách pri Obecnej rade  Obce 
  Báčsky Petrovec. 

 Navrhovateľ:   Obecná rada. 
 
48.  Posúdenie Správy o realizácii otázok  súvisiacich s ustanoveniami Zákona  

o verejnom vlastníctve. 
 Spracovateľ: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie pre  rozpočet,  

  financie a daňovú administráciu a  Obecné verejné právne   
  zastupiteľstvo Obce Báčsky Petrovec.  

 Navrhovateľ:   Obecná rada 
 
49. Posúdenie  iniciatívneho návrhu Rady pre rodovú rovnosť na schválenie 

a podpísanie Európskej charty o rodovej rovnosti na lokálnej úrovni.   
 Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Služba Zhromaždenia obce. 

Navrhovateľ: Rada pre rodovú rovnosť. 
 
 

IV.  KVARTÁL 
 
 
50. Posúdenie Správy o realizácii Fondu pre rozvoj  podnikateľstva. 

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

Navrhovateľ: Obecná rada. 
 

51. Posúdenie Správy o realizácii rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na  obdobie 
január – september 2014. 
Spracovateľ: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie pre  rozpočet, 

financie a daňovú administráciu. 
Navrhovateľ:   Obecná rada. 

 
52. Posúdenie Správy o realizácii Programu práce Zhromaždenia obce Báčsky 

Petrovec  na rok 2014 -  III. a  IV. kvartál. 
Spracovateľ: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec - Služba Zhromaždenia obce 
  Báčsky Petrovec. 
Navrhovateľ:  Obecná rada. 

 
53. Vynesenie Strategického plánu pre bezpečnosť v Obci Báčsky Petrovec. 
 Spracovateľ:   Rada pre verejnú bezpečnosť  Obce Báčsky Petrovec. 
 Navrhovateľ: Obecná rada. 
 
54. Vynesenie Uznesenia o novelizácii Uznesenia o  rozpočte Obce Báčsky 
 Petrovec na rok 2014. 

Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec - Oddelenie pre rozpočet,   
 financie a daňovú administráciu. 

 Navrhovateľ:   Obecná rada 
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55. Vynesenie uznesení  ohľadom  majetkovo-právnych vecí. 
Spracovateľ:   VP Direkcia pre výstavbu obce, Báčsky Petrovec, Obecná  správa Obce 
  Báčsky Petrovec – Oddelenie  pre rozpočet, financie a daňovú  
  administráciu.  
Navrhovateľ:  Obecná rada. 

 
56.   Poskytnutie  súhlasu k  štatútom, resp.  novelizáciám štatútov  ustanovizní, 
 verejných služieb,  verejných podnikov  a iných organizácií, ktorých zakladateľ  
 je  Obec  Báčsky  Petrovec. 

Spracovateľ:    Obecná správa Obce Báčsky Petrovec. 
 Navrhovateľ:   Obecná rada. 
 
57. Vynesenie Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2015. 

Spracovateľ: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec - Oddelenie pre rozpočet,  
financie a daňovú administráciu. 

Navrhovateľ:  Obecná rada.  
 

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

IV. 
 
 Realizáciu  Programu  práce  Zhromaždenia  Obce  Báčsky  Petrovec budú mať na 
starosti predseda  Zhromaždenia obce,  tajomník Zhromaždenia obce, predseda  obce, 
náčelník  Obecnej správy  a  vedúci  iných subjektov, ktorí  majú  za úlohu  spracovanie  
jednotlivých  otázok  z  Programu prácu.  
 

V. 
 
 Program  práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na rok 2013  sa uverejní v 
Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-1/2014-02 
Dňa:   14.02.2014 
Báčsky  Petrovec                                                                        P R E D S E D A  

       ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                        Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r. 
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   6.  
 
 Podľa článku 32 bod 1 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec vestník RS, č. 129/2007) a článku 34 bod 1 Štatútu Obce Báčsky Petrovec, č. 
1/2014), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec  na svojom XVII. zasadnutí, ktoré sa konalo        
14. 02. 2014, v y n i e s l o 
 

U Z  N  E  S  E  N  I E 
 

O PRVEJ NOVELIZÁCII ROKOVACIEHO  PORIADKU  
ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY  PETROVEC 

 
 
 Uznesením o prvej novelizácii Rokovacieho  poriadku  Zhromaždenia obce Báčsky 
Petrovec  koná sa novelizácia Rokovacieho  poriadku  Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec 
(v ďalšom texte:  rokovací  poriadok), ktorý bol schválený na  IX. zasadnutí Zhromaždenia 
obce Báčsky Petrovec dňa 03.03.2009 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 2/2009). 
 

Článok 1 
 

 Po článku 4 rokovacieho poriadku  pridáva sa nový článok  4.a, ktorý znie: 
 
 Článok 4.a 
 „Zhromaždenie sa  považuje za ustanovené voľbou predsedu Zhromaždenia 
a ustanovením  tajomníka Zhromaždenia.“ 
 

Článok 2 
 

 Článok 6 rokovacieho  poriadku sa mení a znie: 
 
 „Verifikačný výbor má troch členov a tvoria ho  po jeden predstaviteľ z troch  
volebných listín, ktoré získali najväčší  počet výborníckych  mandátov  v Zhromaždení 
obce. 
 Voľba členov Verifikačného výboru  koná sa verejným hlasovaním.  
 Verifikačný výbor je zvolený, ak za neho hlasovala väčšina prítomných 
výborníkov.  

Článok 3 
 

 Článok 7 rokovacieho poriadku sa mení a znie: 
 
 „Verifikačnému výboru predsedá najstarší člen výboru.  
 Verifikačný výbor môže pracovať, ak  sú na jeho zasadnutí prítomní všetci  jeho  
členovia.  
 Verifikačný výbor rozhoduje väčšinou hlasov z celkového počtu členov.“ 
 

Článok 4 
 

 Článok 15 rokovacieho poriadku sa mení a znie: 
 
 „Výborníci, ktorých mandát je  potvrdený skladajú sľub, pričom hlasne  
vyslovujú text sľubu, ktorý číta  predsedajúci a ktorý znie: 
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 „Sľubujem, že práva  a povinnosti výborníka Zhromaždenia obce  Báčsky 
Petrovec budem vykonávať v súlade s Ústavou Republiky Srbsko, zákonom a Štatútom 
Obce Báčsky Petrovec a v záujme  občanov  svojej volebnej jednotky – Obce  Báčsky 
Petrovec.“   
 Sľub sa skladá v jazykoch, ktoré sú v úradnom používaní na území Obce Báčsky 
Petrovec.  
 Po zloženom sľube, prítomní výborníci podpisujú text sľubu, ktorý sa prikladá 
k materiálu z ustanovujúceho  zasadnutia Zhromaždenia.  
 Výborníci, ktorí neboli prítomní na ustanovujúcom zasadnutí Zhromaždenia, 
výborníci, ktorých mandát bol popretý a neskoršie potvrdený a dodatočne  boli zvolení 
za výborníkov, skladajú sľub po potvrdení ich výborníckych mandátov.“ 
 

Článok 5 
 

 Článok 19 rokovacieho  poriadku sa mení a znie: 
 
 „Predsedajúci výborník oboznamuje výborníkov o všetkých prijatých návrhoch 
kandidátov na predsedu Zhromaždenia obce.  
 V mene navrhovateľa, referent navrhovateľa má právo odôvodniť návrh.  
 Kandidát na predsedu Zhromaždenia sa môže predstaviť.  
 O navrhnutých kandidátoch otvára sa rozprava.“ 
 

Článok 6 
 

 Článok 24 rokovacieho poriadku sa mení a znie: 
 
 „Za predsedu Zhromaždenia zvolený je kandidát, ktorý získal väčšinu hlasov 
z celkového počtu výborníkov.  
 Ak je navrhnutý iba jeden kandidát a nedostal potrebnú väčšinu, hlasovanie sa 
zopakuje.  
 Ak na kandidačnej listine boli iba dvaja kandidáti, postup hlasovania  sa 
realizuje  opätovným  hlasovaním o voľbe tých dvoch kandidátoch.  
 Ak je navrhnutých viacej kandidátov a ani jeden kandidát nezíska potrebný 
počet hlasov v prvom kole, postup voľby sa opakuje medzi dvomi kandidátmi, ktorí 
dostali najväčší počet hlasov. 
 Ak sa ani po opätovnom hlasovaní nezvolí predseda Zhromaždenia, postup 
kandidovania a voľby sa zopakuje, pričom sa viacej nemôžu navrhnúť kandidáti, ktorí 
v doterajšom priebehu hlasovania nedostali  potrebný počet hlasov výborníkov.“  
 

Článok 7 
 

 Namiesto článku 27 rokovacieho programu, sa pridávajú  nasledujúce  nové články: 
 
 Článok 27.a 
 „Predsedovi Zhromaždenia  zaniká  funkcia pred uplynutím doby, na ktorú je  
zvolený: podaním demisie, odvolaním a zánikom  mandátu výborníka v Zhromaždení.“ 
 
 Článok 27.b 
 „Demisia  predsedu Zhromaždenia sa podáva v písanej forme. 
 V prípade podania  demisie predsedovi Zhromaždenia zaniká funkcia  dňom  
konania zasadnutia Zhromaždenia, na ktorom  podal demisiu, resp.  na prvom 
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nasledujúcom zasadnutí Zhromaždenia, ak podal demisiu v období medzi dvomi 
zasadnutiami.  
 O podanej demisii sa nerokuje a nerozhoduje, ale zánik funkcie predsedu sa na 
základe nej iba konštatuje.“ 
 
 Článok 27.c 
 „Predseda Zhromaždenia môže  byť odvolaný aj pred vypršaním doby, na  ktorú 
bol zvolený, na rovnaký spôsob na aký  bol zvolený.  
 Návrh na  odvolanie predsedu Zhromaždenia sa podáva v písanej forme a musí 
byť odôvodnený. 
 Zasadnutiu Zhromaždenia, na ktorom sa rozhoduje o odvolaní, nemôže  
predsedať osoba, o odvolaní ktorej  sa  rokuje.“ 
 
 Článok 27.d 
 „Ak predsedovi Zhromaždenia zanikne mandát výborníka v prípadoch 
predpísaných zákonom, Zhromaždenie na prvom nasledujúcom zasadnutí,  po 
oznámení  vzniku takého  prípadu, konštatuje  bez rozpravy, že predsedovi 
Zhromaždenia zanikol mandát výborníka, a tým aj funkcia predsedu Zhromaždenia.“ 
 
 Článok 27.e 
 „Postup voľby nového predsedu Zhromaždenia, vyjmúc  prípadom  uvedeným 
v článku 27.a,  musí sa  realizovať na spôsob a podľa  postupu predpísanom  zákonom, 
v lehote 30 dní odo dňa  konštatovania  demisie, vynesenia rozhodnutia o odvolaní 
z funkcie predsedu Zhromaždenia, resp. odo dňa konštatovania zániku  výborníckeho 
mandátu v Zhromaždení obce.“ 
 

Článok 8 
 

 V článku 29 odsek 4 rokovacieho poriadku sa dopĺňa a znie: 
 
 „Zástupcovi predsedu Zhromaždenia zaniká funkcia pred uplynutí doby, na 
ktorú bol zvolený:  podaním demisie, odvolaním a zánikom  mandátu výborníka 
v Zhromaždení.“ 
 
 V tom istom článku sa pridáva  nový odsek 5, ktorý znie: 
 
 „Voľba nového zástupcu  predsedu Zhromaždenia musí sa konať na spôsob 
a podľa  postupu predpísaného zákonom a v lehote 30 dní odo dňa  konštatovania 
demisie,  vynesením  uznesenia o odvolaní z funkcie zástupcu predsedu Zhromaždenia, 
resp. odo dňa konštatovania  zániku výborníckeho  mandátu v Zhromaždení obce.“ 
 

Článok 9 
 

 V článku 40 odsek 2 rokovacieho poriadku sa mení a znie: 
 
 „V prípade, keď  návrh podá predseda obce, paralelne s návrhom na  odvolanie  
zástupcu predsedu obce alebo člena Obecnej rady, predseda obce je povinný 
Zhromaždeniu podať i návrh na voľbu nového  zástupcu predsedu obce alebo člena 
Obecnej rady.“ 
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Článok 10 
 

 V článku 42 odsek 1 rokovacieho poriadku sa mení a znie: 
 
 „Obecnú radu tvoria predseda obce, zástupca predsedu obce a siedmi členovia.“ 
 

Článok 11 
 

 Článok 48 rokovacieho poriadku sa mení a znie: 
  „Výborníci majú právo v Zhromaždení utvoriť výbornícke skupiny. 
 Výbornícku skupinu môže utvoriť skupina pozostávajúca z najmenej 3 
výborníkov.  
 Členovia výborníckej skupiny sú spravidla príslušníci tej istej politickej strany, 
koalície politických strán, politických organizácií alebo skupiny občanov.  
 Výbornícku skupinu môžu združovaním utvoriť i výborníci, ktorí patria 
k politickým stránkam, koalíciám alebo k skupine občanov, ktoré majú menej než 3 
výborníkov.“ 

Článok 12 
 

 V článku 49 rokovacieho poriadku sa  pridáva  nový odsek 1, ktorý znie: 
 
 „Výbornícka skupina sa utvára najneskoršie v lehote 30 dní odo dňa ustanovenia 
Zhromaždenia obce.“ 
 
 Doterajšie  odseky 1 a 2 sa stávajú odsekmi 2 a 3. 
 

Článok 13 
 

 V článku 55 odsek 4 rokovacieho poriadku sa dopĺňa a znie: 
 
 „Ak návrh z odseku 3 tohto článku bude schválený, výbornícka skupina, ktorej 
návrh kandidáta je popretý, podáva nový návrh kandidáta na člena pracovného telesa.“ 
 

Článok 14 
 

 Článok 65 rokovacieho poriadku sa mení a znie: 
 
 „ Stále pracovné telesá Zhromaždenia obce sú: 

1. Komisia pre hospodárstvo, urbanizmus, bytovo-komunálne činnosti 
a ochranu životného prostredia, 

2. Komisia  pre rozpočet a financie, 
3. Komisia pre spoločenské činnosti, 
4. Komisia pre  predpisy, podania a sťažnosti a odovzdanie a prebranie funkcie 

a úradných aktov, 
5. Komisia  pre kádrové otázky a pracovné pomery, 
6. Komisia pre administratívno-mandátne otázky, 
7. Komisia pre otázky nakladania s nehnuteľnosťami vo verejnom vlastníctve 

obce, 
8. Komisia pre plány 
9. Komisia pre uznania a  
10. Volebná komisia.“ 
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Článok  15 
 

 V článku 67 rokovacieho  poriadku názov osobitného pracovného telesa pod radovým 
číslo  3  sa mení a a znie: 
 
 „3. Rada pre  rodovú rovnosť.“ 
 

Článok 16 
 

 Podnázov pod číslom „2.5. Dočasné pracovné  telesá“  sa mení   a znie: 
 
 „2.5. Občasné pracovné telesá“. 
 

Článok 17 
 

 Článok  69 rokovacieho poriadku sa mení a znie: 
 
  „Zhromaždenie podľa potreby a na návrh výborníka, predsedu obce alebo 
Obecnej rady, zakladá občasné pracovné telesá za účelom  posúdiť určité otázky, resp. 
vykonať  určitú úlohu z príslušnosti Zhromaždenia.“ 
 

Článok 18 
 

 V článku 72 rokovacieho poriadku odsek 4 sa mení a pridáva sa nový odsek 5, ktorý 
znie: 
 „Ak predseda Zhromaždenia nezvolá zasadnutie v lehote z odseku 3 tohto 
článku, zasadnutie môže zvolať podávateľ žiadosti a ním predsedá výborník, ktorého  
určí podávateľ žiadosti.  
 Podávateľ žiadosti môže ohľadom tej istej otázky zasadnutie zvolať iba raz.“ 
 

Článok 19 
 

 Za článkom 72 rokovacieho poriadku  sa pridáva sa  nový článok 72.a, ktorý znie:  
 
 Článok 72.a 
 „Predseda Zhromaždenia obce  súrne zvoláva zasadnutie, ak je nevyhnutné, aby 
Zhromaždenie posúdilo, rozhodlo a podniklo opatrenia o otázkach vzniknutých 
v dôsledku  mimoriadnych okolností, živelných pohrôm alebo v dôsledku  iných 
okolností, ktoré sa nemohli predvídať a znemožniť a ktoré by  mohli spôsobiť  škodlivé 
a ťažké následky pre občanov alebo  materiálne statky na území Obce Báčsky Petrovec. 
 Súrne zvolávanie  zasadnutia Zhromaždenia  koná sa v lehote  kratšej než 7 dní 
doručením  pozvania výborníkom Zhromaždenia.  
 O rokovacom programe súrne zvolaného  zasadnutie sa rozprava nevedie. 
 Predseda Zhromaždenia obce  rokovací  program  súrne zvolaného zasadnutia 
môže navrhnúť  na samom  zasadnutí.“ 
 

Článok 20 
 

 Doterajší  odsek  3 v článku 77 rokovacieho poriadku sa stáva článok 77.a . 
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Článok 21 
 

 Článok 79 rokovacieho  poriadku sa mení a znie: 
 
 „Rokovací program sa určuje na začiatku každého zasadnutia Zhromaždenia. 
 Rokovací program sa ustaľuje  väčšinou hlasov prítomných výborníkov.  
 Výborníci, výbornícke skupiny,  pracovné telesá Zhromaždenia a Obecná rada 
môžu navrhnúť zmeny a doplnky  navrhnutého rokovacieho programu.  
 Návrhy sa doručujú  predsedovi Zhromaždenia obce v písanej forme 
s odôvodnením, najneskoršie tri dni pred dňom určeným  pre uskutočnenie  zasadnutia  
Zhromaždenia.  
 Návrhy, ktoré sa  vzťahujú na voľbu, vymenovanie, odvolanie a zánik funkcie, 
doručujú sa najneskoršie 24 hodín pred začiatkom  zasadnutia Zhromaždenia.  
 Návrhy na stiahnutie jednotlivých bodov z navrhnutého rokovacieho programu, 
spájanie  rozpravy a zmenu  poradia  bodov  rokovacieho programu, môžu sa  doručiť 
do začiatku zasadnutia Zhromaždenia.  
 O návrhoch na zmenu a doplnenie rokovacieho programu sa nevedie rozprava.  
 Navrhovateľ zmien a doplnkov rokovacieho programu má právo svoj návrh 
zdôvodniť. 
 Pred rozhodovaním o rokovacom programe v celosti, Zhromaždenie rozhoduje 
osobitne o každom návrhu na zmenu a doplnenie  navrhnutého rokovacieho programu. 
 Nové body, ktoré sa zaradia do návrhu rokovacieho programu na základe 
návrhov na zmenu a doplnenie rokovacieho programu, zaradia sa do návrhu 
rokovacieho programu podľa rozvrhu navrhovania, okrem ak navrhovateľ navrhol iné 
poradie posudzovania.  
 Po rozhodovaní o jednotlivých návrhoch na zmenu a doplnenie navrhnutého 
rokovacieho programu, Zhromaždenie rozhoduje o rokovacom  programe v celosti.“ 
 

Článok 22 
 

 V článku 84 odsek 1 rokovacieho  poriadku sa dopĺňa  a znie: 
 
 „Navrhovateľ, resp. predstaviteľ navrhovateľa, referent pracovného telesa 
Zhromaždenia, predseda výborníckej skupiny, predseda a zástupca predsedu obce, 
členovia Obecnej rady a tajomník Zhromaždenia môžu žiadať a hneď dostať slovo, aby 
vysvetlili, vymenili alebo doplnili návrh, ktorý sa posudzuje alebo poskytli  nevyhnutné 
vysvetlenia vzťahujúce sa naň.“ 
 

Článok 23 
 

 Po článku 84 rokovacieho poriadku sa pridáva  nový článok 84.a, ktorý znie: 
 
 Článok 84.a 
 „Predseda Zhromaždenia, ktorý vedie  zasadnutie, ak sa chce zúčastniť 
v rozprave,  prenecháva  predsedanie  zástupcovi predsedu Zhromaždenia a pristupuje 
k rečníckej tribúne. Po ukončení účasti v rozprave, predseda Zhromaždenia pokračuje 
vo vedení zasadnutia. 
 Na rovnaký spôsob predseda Zhromaždenia uskutočňuje právo na  repliku.“ 
 

Článok 24 
 

 V článku 96 rokovacieho  poriadku  sa pridáva  nový odsek 4, ktorý znie: 
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 „Opätovné sčítanie hlasov o tej istej otázke sa môže zopakovať iba raz.“ 
  

Článok 25 
 

 V článku 120 rokovacieho poriadku  sa pridávajú  nové odseky 2 a 3, ktoré znejú: 
 
 „Právo  navrhovať  jednotlivé akty má Obecná rada, stále  pracovné  telesá 
Zhromaždenia, výborník a výbornícke skupiny. 
 Návrh jednotlivých aktov spravidla  musí obsahovať  právny podklad 
a odôvodnenie pre vynesenie  jednotlivého aktu.“ 
 
 Doterajšie odseky 2 a 3 tohto článku sa stávajú  odsekmi 3 a 4. 
 

Článok 26 
 

 Článok 140 rokovacieho poriadku sa mení a znie: 
 „Dňom  potvrdenia mandátu  výborník  začína uskutočňovať práva a povinnosti  
určené  zákonom, Štatútom Obce Báčsky Petrovec a týmto rokovacím poriadkom. 
 Výborník je povinný zúčastňovať sa v práci Zhromaždenia, pracovných telies 
Zhromaždenia, ktorých je člen a dodržiavať stanovený poriadok na zasadnutí 
Zhromaždenia.  
 Výborník je povinný osobne alebo  prostredníctvom výborníckej  skupiny 
oboznámiť  predsedu Zhromaždenia o svojej neprítomnosti na zasadnutí Zhromaždenia 
a predseda Zhromaždenia na základe tohto  oznámenia môže  povoliť výborníkovi 
neprítomnosť, o čom  informuje Zhromaždenie.“ 
 

Článok 27 
 

 V článku 142 rokovacieho poriadku sa pridáva  nový odsek 4, ktorý znie: 
 
 „Výborník má právo navrhovať prerokovanie určitých  otázok,  dávať  návrhy 
pre vynesenie   normatívnych a jednotlivých aktov, podávať amendementy, požiadať  
a dostať odbornú pomoc v príprave svojich návrhov.“ 
 

Článok 28 
 

 V článku 146 odsek 2 rokovacieho poriadku sa  mení  a znie: 
 
 „Ústne položená výbornícka otázka môže trvať najviac 3 minúty.“ 
 

Článok 29 
 

 Článok 148 rokovacieho poriadku  sa mení a znie: 
 
 „Odpoveď na výbornícku otázku možno podať  ústne na zasadnutí 
Zhromaždenia, na ktorom bola otázka položená alebo na prvom nasledujúcom 
zasadnutí Zhromaždenia v ústnej, resp.  písanej podobe, ak je pre poskytovanie 
odpovede potrebná určitá príprava.  
 Ak v  príprave odpovede na položenú otázku treba  zistiť určité fakty,  čo si 
vyžaduje  dlhšiu časovú dobu alebo vykonať zložitejšiu analýzu, lehota na  poskytnutie  
odpovede na výbornícku otázku sa môže predĺžiť, avšak nie dlhšie ako 60 dní.“ 



       Strana 17 z 35           19. februára 2014      ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČSKY  PETROVEC    Číslo  2 
 

 
Článok 30 

 
 Prvé zmena a doplnky  Rokovacieho poriadku Zhromaždenia obce Báčsky 
Petrovec  nadobúdajú platnosť  ôsmy deň po uverejnení v Úradnom vestníku Obce 
Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 

Číslo: 011-2/2014-02 
Dňa: 14.02.2014 
Báčsky Petrovec               P R E D S E D A  
                  ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r. 
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     7. 
 Podľa  článkov 28 a 31  Zákona o legalizácii objektov (Úradný vestník RS, č. 
95/2013),  článku 32 odsek 1 bod 3 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník  RS, č. 
129/2007), článku 6 odsek 1 bod 6 a článok 7 odsek 1 Zákona o financovaní lokálnej 
samosprávy (Úradný vestník  RS, č. 62/2006, 47/2011, 93/2012 a 99/2013), článkov 90 až 95 
Zákona o plánovaní a výstavbe (Úradný vestník  RS, č. 72/2009, 81/2009 – oprava, 64/2010 
– uznesenie ÚS, 24/2011 a 121/2012) a  článku 16 odsek 1 bod 9 Štatútu Obce Báčsky 
Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce Báčsky 
Petrovec na svojom XVII. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 14.02.2014,  v y n i e s l o 
 
 

U Z N  E  S  E N  I E 
 

O DRUHEJ  NOVELIZÁCII UZNESENIA O STANOVENÍ ÚHRADY  
ZA ÚPRAVU  STAVEBNÉHO POZEMKU  

 
Článok 1 

 
 Týmto  uznesením koná sa druhá  novelizácia Uznesenia o stanovení úhrady za 
úpravu  stavebného pozemku  (Úradný  vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 17/2012 a 4/2013). 
 

Článok 2 
 

V článku 17 sa mení prvá tabuľka, ktoré teraz znie: 
              

Účel objektu Koeficient 
Obytný rodinný 0,65 

viacrodinný Pnetto  do 600 m2 0,75 
viacrodinný Pnetto  ponad 600 m2 0,6 
lodžia, podkrovie, terasa 0,25 
garážový priestor v objektoch, 
suterén, pivnica, kotolňa 

0,1 

pomocné a ekonomické  objekty 
(čl.2 Zákona o plánovaní  
a výstavbe) 

0,1 

Komerčný objekty Pnetto  do 250 m2 1,1 
objekty Pnetto  od 250 m2  do 
500 m2 

1 

objekty Pnetto  od 500 m2  do 
1.000 m2 

0,9 

objekty Pnetto  od 1.000 m2  do 
2.000 m2 

0,8 

objekty Pnetto  ponad 2.000 m2   0,7 
lodžia, podkrovie, terasa 0,4 
garážový priestor v objektoch, 
suterén, pivnica 

0,1 

benzínové pumpy s prístreškom  
a bez prístreška 

1,5 

rezervoáre a manipulačný   
priestor v rámci parcely   
benzínovej pumpy 

0,2 
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garáže ako osobitné komerčné 
objekty 

0,5 

objekty na vykonávanie činností  
vo všeobecnom spoločenskom  
záujme, ktoré financujú   
súkromné  osoby a ktoré  
zahŕňajú vzdelávanie, sociálnu  
ochranu, zdravotníctvo, kultúru,  
šport a rekreáciu 

0,6 

kontajnerový  objekt 0,6 
pomocné  a hospodárske  
objekty (článok 2 Zákona  
o plánovaní a výstavbe) 

0,2 

Výrobný objekty Pnetto  do 500 m2 0,8 
 objekty Pnetto  od 500 m2 do 

1.500 m2 
0,7 

objekty Pnetto  od 1.500 m2 do 
3.000 m2 

0,6 

objekty Pnetto  ponad 3.000 m2 0,5 
silá a chladiarne 0,5 
odkryté  skládky 0,25 
manipulačný priestor (interné  
cesty, plató, priestor na otáčanie 
sa, prekladacie rampy a pod.) 

0,1 

odkryté parkovisko na parcele 
investora 

0,15 

 suterén, pivnica 0,1 
kontajnerový objekt 0,4 
pomocné  a hospodárske  
objekty (článok 2 Zákona  
o plánovaní a výstavbe) 

0,2 

Iné účely úkryty 0,25 
športovo-rekreačné a zábavné 
komplexy  na otvorenom, ktoré  
financujú súkromníci 

0,15 

prístrešky 0,2 
objekty – priestory tradičných  
cirkví a tradičných  
náboženských spoločenstiev 

0,3 

príslušenstvá a vybavenia,  ktoré 
sa umiestňujú v rámci  
jestvujúcich hál alebo na  
otvorenom  priestore (podzemné 
a nadzemné  rezervoáre,   
asfaltové  betónové bázy,  
anténové stĺpy a pod.) 

0,4 
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Článok 3 

 V článku 19 škrtá sa prvý odsek.  

Článok 4 

 V článku 24 po odseku 3 pridáva sa nový odsek, ktorý znie: 

 „V prípade výskytu obsahov s rozličnými  koeficientmi účelu v rámci  toho istého  
obytného objektu úhrnnej  netto plochy  Puk=Pn1+ Pn2+ Pn3 ...+Pnx,  pričom  sú Pn1, Pn2 , 
Pn3 ... Pnx skutočné  netto plochy časti  objektu s rozličnými koeficientmi účelu Kn1, Kn2, 
Kn3 ...Knx a splnenými podmienkami z predošlého  odseku, bod 2,  vyúčtovanie sa koná  
podľa nasledujúcej formuly:  

                Pr 

Pobrx =  –––   Pnx,    pričom je 
               Puk 
 

 Pobrx  - vyúčtovacia plocha objektu, ktorej  zodpovedá koeficient účelu  Knx 
 

 Pr  = Puk – 105 m2 
 

 Puk  - úhrnná netto plocha obytného objektu 
 

 Pnx – skutočná plocha objektu, ktorej  zodpovedá koeficient  účelu Knx“. 
 

Článok 5 
 

 Článok 25a  sa mení a znie: 
 
 „V prípade  legalizácie bezprávne  vybudovaného obytného objektu alebo bytu 
v budove, ktorým majiteľ natrvalo  doriešil svoju bytovú otázku a ak on alebo členovia jeho  
rodinnej domácnosti nemajú inú nehnuteľnosť pre bývanie, úhrada sa znižuje  o 50% 
vzhľadom na sumu získanú vyúčtovaním v prípade  riadnej výstavby.  
  
 Splnenie podmienok  pre zníženie úhrady z odseku 1 tohto článku  zisťuje sa na 
základe priložených dôkazov v súlade so  Zákonom o plánovaní a výstavbe a Zákonom 
o všeobecnom správnom konaní (doklady,  vyhlášky svedkov, vyhlášky stránok a iné.). 
 
 Za  rodinnú domácnosť v zmysle odseku 1 tohto článku považujú sa osoby, ktoré 
s majiteľom objektu vybudovaného bez stavebného povolenia, resp. povolenia na výstavbu 
žijú v spoločnej domácnosti (jeden z manželov  alebo osoba, ktorá  s majiteľom objektu  žije 
v nemanželskom spoločenstve, deti  narodené v manželstve alebo nemanželské deti, 
osvojenci  alebo  nevlastné deti a iné osoby, ktorých majiteľ objektu alebo jeden z manželov 
je povinný  na základe zákona živiť a ktoré s ním žijú v tom istom byte, resp. rodinnej  
obytnej budove).“ 
 

Článok 6 
 

 Po článku v 25a  pridáva sa nový  článok 25b, ktorý  znie: 
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 „Ak je majiteľ obytného  objektu, ktorý je  predmet legalizácie, invalid, samoživiteľ 
alebo užívateľ sociálnej pomoci, konečná suma úhrady  sa znižuje o 50% bez ohľadu na 
splnenie podmienok z odseku 1 článku 25a.  
 
 V prípade splnenia oboch  podmienok , resp.  podmienok z odseku 21 článku 25a  
a odseku 1 článku 25b  konečná suma úhrady vyúčtovaná na základe kritérií z tohto  
uznesenia  sa znižuje  o 75%.“  
 
 Jestvujúci článok 15b  sa stáva  článkom  25c. 
 

Článok  7 
 

 Po článku  25c  pridáva sa nový článok 25d,  ktorý znie  : 
 
 „Ak majiteľ objektu, ktorý je predmet legalizácie,  vykonal  vybavenie stavebného 
pozemku na predmetovej parcele vlastnými  prostriedkami,  uskutočňuje  právo na  zníženie 
úhrady úmerne účasti  vo vybavení a najviac do 50% vzhľadom na sumu získanú 
vyúčtovaním v prípade  riadnej výstavby.  
 
 Ak  majiteľ objektu,  ktorý je predmet legalizácie, účinkoval vo vybavení  stavebného 
pozemku prostriedkami miestneho  samozdanenia,  uskutočňuje právo na zníženie úhrady  
v súlade s článkom 26 tohto uznesenia.“ 
 

Článok 8 
 

 V článku 26 v odseku 1 po slove „hlavného“ pridáva sa slovo „bytového“. 
 

Článok 9 
 

 Článok 27 odsek 1 sa mení a znie: 
 
 „Obecná rada Obce Báčsky Petrovec môže na návrh Dozornej rady Direkcie a na 
žiadosť  investora, ako  podnet na  výstavbu výrobného alebo  komerčného objektu, ktorý je  
dôležitý pre rozvoj  Obce Báčsky Petrovec, vyniesť uznesenie o znížení úhrady vypočítanej 
na základe uznesenia, ak je splnená  jedna z nasledujúcich podmienok: 
 

 investor  buduje objekt, ktorého   predbežná hodnota je vyše 250.000,00 eur 
v dinárovej protihodnote podľa stredného kurzu NBS v deň konania  vyúčtovania  
úhrady; 

 investor  vkladá  významné zdroje do  komunálnej  infraštruktúry, ktorá je vo 
všeobecnom záujme; 

 investor  buduje objekt, ktorý  svojím  fungovaním, resp.  výrobným procesom  
prispeje k zachovaniu životného prostredia (napr. spracovanie sekundárnych surovín,  
príslušenstvo na  čistenie odpadových vôd, vzduchu a pod.). Podmienka  z tohto bodu 
sa nevzťahuje na  výstavbu  pasívneho objektu, ale na výrobný proces, ktorý sa v ňom 
koná; 

 ak investor  má  registrovaný podnik alebo podnikateľskú dielňu so sídlom v Obci 
Báčsky Petrovec,  ktorý hospodári vyše 5 rokov nepretržite a výstavbou nového 
objektu rozširuje svoje podnikateľské kapacity, ktorými umožní  zachovať jestvujúci 
počet zamestnaných (ktorý nie je menší ako 10) v trvaní najmenej 3 ďalších rokov 
a  umožní  otvorenie najmenej  troch nových pracovných miest po objekte.“ 
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Článok 10 
 

 V článku 29 odsek 4  dopĺňa sa  s  nasledujúcou  vetou: „Suma mesačnej splátky 
nemôže  byť nižšia  než 2.500,00 RSD a suma kvartálnej splátky nemôže byť nižšia než 
10.000,00 RSD.“ 
 

Článok 11 
 

 Po článku 29 pridáva sa  nový článok  29a, ktorý znie: 
 
 „Ak investor  v prípade legalizácie obytného a pomocného objektu úhradu  platí na 
splátky,  povinný je v deň  uzavretia zmluvy o úprave  stavebného  pozemku z článku 28 
tohto uznesenia zaplatiť 10% z celkovej sumy  vyúčtovanej úhrady (investor má záväzok 
pridať dôkaz o vykonanej platbe)  a  ostatnú sumu   môže  splácať v rovnakých mesačných 
alebo  kvartálnych   splátkach,  BEZ  možnosti povolenia  grace  lehoty  na splácanie  ostatnej 
časti vyúčtovanej úhrady.  Lehota  splácania  nemôže byť dlhší než päť rokov. Suma 
mesačnej splátky nemôže byť nižšia  než 2.500,00 RSD a suma kvartálnej splátky nemôže 
byť nižšia než 10.000,00 RSD. 
  
 V prípade legalizácie iných účelov, ktoré nie sú zahrnuté  v predchádzajúcom   odseku 
tohto  článku platia ustanovenia definované v článku 29 tohto uznesenia.“ 
 
 

Článok 12 

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

 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC  

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Broj: 011-3/2014-02 
Dňa:   14.02.2014 
Báčsky  Petrovec 
                                                      P R E D S E D A 
                   ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                         Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r. 
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    8. 
 Podľa článku 46  1 Zákona o plánovaní a výstavbe (Úradný vestník RS, č. 72/2009 
a 81/2009 – oprava, 64/10-ÚS, 24/11, 121/12, 42/13-ÚS, 50/13-ÚS a 98/13-ÚS), článku  9 
odsek 5 Zákona o strategickom posudzovaní vplyvov na životné  prostredie (Úradný vestník 
RS, č. 135/04 a 88/10) a článku 34 Štatútu obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č. 11/2008,  4/2009, 4/2011 a 14/2013), Zhromaždenie obce Báčsky 
Petrovec po získaní  stanoviska  Komisie pre plány,  na  XVII. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 
14. 02. 2014, vynieslo 
 
 

U Z N  E  S  E  N  I E 
 

O VYPRACOVANÍ  PLÁNU GENERÁLNEJ REGULÁCIE  
PRE  OSADU  MAGLIĆ 

 
 

Článok 1 
 

 Pristupuje sa k  vypracovaniu Plánu generálnej regulácie pre osadu Maglić (v ďalšom 
texte: plán). Cieľ vypracovania plánu je ustálenie pravidiel úpravy a pravidiel výstavby pre 
osadu  Maglić. 
 

Článok 2 
 

 Hranica plánovaného územia ustaľuje sa  ako preliminárna hranica a konečná hranica 
plánovaného územia sa definuje  konceptom plánu, výnimočne predbežným návrhom plánu.  
 
 Začiatočný bod opisu preliminárnej  hranice  rozsahu Plán generálne  regulácie osady 
Maglić sa nachádza na rozhraní  štátnej cesty  II.a stupňa č. 111 (nová kategorizácia), parcela 
286,  cesty, parcela 501 a parcely 22. 
 Od rozhrania  parcela v smere  východu sleduje  južné rozhranie štátnej  cesty,  
parcely 510 a hranice  katastrálnych obcí Maglić a Báčsky Petrovec.  
 Od rozhrania hranica  pokračuje v smere juhovýchodu, sleduje hranicu  katastrálnych 
obcí Maglić a Báčsky Petrovec po  rozhranie  kanála, parcela 294, parcely 511 a hranice  
katastrálnych obcí Maglić a Báčsky Petrovec.  
 Od rozhrania  hranica v smere juhu sleduje  západné rozhranie kanála, parcely 294, 
313, 322, 331 a 332 a prichádza k rozhraniu kanála, parcela 332, železničnej trate,  parcela 
1412 a parcely  1309/3. 
 Od rozhrania  hranica pokračuje v k juhu, pretína železničnú trať a prichádza k 
rozhraniu  železničnej trate, parcela 1412, cesty, parcela 348 a parcely 170.  
 Od rozhrania  hranica v smere západu sleduje južnú časť železničnej trate po 
rozhranie  železničnej trate, parcely 1412 a 339 a kanála, parcela 177. 
 Od rozhrania hranica v smere  severovýchodu sleduje západné rozhranie parciel 
1414/3, 1308, 1356 a 1408 po rozhranie kanála, parcela 3219, cesty, parcela 230 a parcely 
1408.  
 Od rozhrania hranica v smere severu sleduje východné  rozhranie kanála, parcely 312, 
300 a 298 po rozhranie kanála, parcela 298, cesty, parcela 501 a parcely 523.  
 Od rozhrania  parcela v smere  severovýchodu sleduje západné  rozhranie cesty, 
parcela 501 do začiatočného bodu opisu rozsahu plánu.  
 
 Celková plocha  rozsahu plánu vynáša 235,75 ha.  
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 Rozsah plánu sa nachádza v katastrálnej obci Maglić.  
 
 Grafické znázornenie  preliminárnej hranice a rozsahu plánovaného územia je 
súčasťou tohto uznesenia.  
 

Článok 3 
 

 Plán  záväzne  obsahuje textovú časť, ktorá zahŕňa  pravidlá úpravy,  pravidlá 
výstavby a grafickú časť.  
 
 Plán obsahuje: 

1) hranicu plánu a rozsah stavebného územia, rozdelenie územia na osobitné celky 
a zóny, 

2) účel pozemku podľa zón a celkov,  
3) regulačné línie  a stavebné línie,  
4) nivelačné kóty ulíc a verejných plôch (nivelačný plán), 
5) koridory a kapacity pre dopravnú, energetickú, komunálnu a inú infraštruktúru,  
6) ochranné opatrenia kultúrno-historických pamätníkov a chránených  prírodných 

celkov, 
7) zóny, pre ktoré sa záväzne vynáša plán podrobnej regulácie s predpísaným 

zákazom výstavby pokým sa nevynesie, 
8) lokácie, pre ktoré sa záväzne vypracúva urbanistický projekt alebo vypisuje súbeh, 
9) pravidlá úpravy a pravidlá výstavby podľa  celkov a zónach,  pre ktoré nie je 

určené  vynesenie plánu podrobnej regulácie, 
10) iné  prvky  významné pre  realizáciu.  

 
 

Článok 4 
 

 Efektívna  lehota na vypracovanie plánu je 3 (tri) mesiace odo dňa  uplatnenia tohto 
uznesenia.  
 

Článok 5 
 

 Vypracovanie plánu prenecháva sa  VP Ústav pre urbanizmus Vojvodiny, Nový Sad, 
Železničná č. 6/III (v ďalšom texte: ústav).  

 
 

Článok 6 
 

 Prostriedky na vypracovanie plánu zabezpečia sa z  rozpočtu Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Článok 7 
 

 Súčasť tohto uznesenia je Rozhodnutie Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec, 
Oddelenia  pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony, číslo 350-
2/2014-04 z dňa 15.01.2014, že sa pre Plán  generálnej regulácie pre osadu Maglić 
nevypracúva Správa o strategickom posudzovaní  vplyvov  plánu na životné prostredie.  
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Článok 8 
 

 Plán pred podávaním  orgánu, príslušnému  pred jeho  vynesenie, podlieha odbornej 
kontrole a vystavuje sa na verejné nahliadnutie.  

 
 Vystavenie  plánu na  verejné nahliadnutie  oznamuje sa v dennej tlači a v lokálnej 
tlači a  trvá 30 dní, pričom sa  oznamujú údaje o čase a mieste  vystavenia plánu na verejné 
nahliadnutie,  spôsob, na ktorý  zainteresované právnické a fyzické osoby môžu  doručiť 
poznámky na plán, ako i iné infiormácie, dôležité pre verejné nahliadnutie.  
 
 

Článok 9 
 
 Nadobudnutím platnosti tohto uznesenia stráca platnosť Uznesenie o vypracovaní  
Plánu generálnej regulácie pre osadu Maglić (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
10/09).  
 

Článok 10 
 
 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: 011-4/2014-02  
Dňa: 14. 02.2014               PREDSEDA       
Báčsky Petrovec      ZHROMAŽDENIA OBCE 

                                   
                Dr. Rajko Perić, dipl.ecc.,v.r. 
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     9. 
 
 Podľa článku 14 odsek 1 Zákona  o lokálnych voľbách (Úradný vestník RS, č. 
129/2007, 34/2010 – uznesenie ÚS a 54/2011) 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 XVII. zasadnutí, ktoré sa konalo  
14.02.2014,  v y n i e s l o  
 
 

R  O  Z  H  O  D  N  U T  I E 
 

O  ODVOLANÍ VOLEBNEJ KOMISIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 

I. 
 
 

 Odvoláva sa z funkcie Volebná  komisia Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: VK), 
vymenovaná zo strany Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec Rozhodnutím o vymenovaní 
Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2012) 
a Rozhodnutím o novelizácii Rozhodnutia o vymenovaní Volebnej komisie Obce Báčsky 
Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec,  č. 4/2012), a to: 
 
 

- KATARÍNA RAŠETOVÁ – predsedníčka VK, dipl. práv. z Báčskeho Petrovca, 
- VLASTA  BOHUŠOVÁ – zást. predsedníčky, dipl. práv. z Báčskeho Petrovca, 
- PAVEL  LOMIANSKY – člen,  z Báčskeho Petrovca, 
- JAROSLAV  CHRŤAN – zást. člena, z Báčskeho Petrovca, 
- JELENA  STOJKOVIĆ – členka, z Maglića,  
- JAROSLAV  SPEVÁK –  zást. členky, z  Báčskeho Petrovca, 
- MÁRIA KOVÁČOVÁ – KYSEĽOVÁ – členka, z Hložian, 
- MÁRIA  BALÁŽOVÁ –  zást. členky, z Báčskeho Petrovca, 
- MIROSLAV  FABOK – člen, z Kulpína, 
- VLADIMIR  KOVAČEVIĆ -  zást. člena, z Báčskeho Petrovca,  
- MILINA LABÁTOVÁ – členka, z Báčskeho Petrovca, 
- SVETOSLAV  MAJERA – zást. členky, z Báčskeho Petrovca, 
- DRAGANA KRČMAR – člen, z Maglića, 
- MAJA CHORVÁTOVÁ – zást. člena, z Báčskeho Petrovca,  
- MAJA ČERVENÁKOVÁ – členka, z Hložian, 
- VLASTISLAV  PAVELKA – zást. člena, z Báčskeho Petrovca, 
- JAROSLAVA ČÁNIOVÁ – členka, z Báčskeho Petrovca, 
- JANKO ŠMIT – zást. členky, z Báčskeho Petrovca, 
- JÁN ĎURIŠ – tajomník VK, dipl.práv. z Hložian, 
- ANNA DEMROVSKÁ – zást. tajomníka VK, dipl.práv. z Báčskeho Petrovca. 
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II.  

 
 Toto  rozhodnutie sa uverejní v Úradnom  vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
 

Číslo:  011-5/2013-02       P R E D S E D A 
Dňa: 14.02.2014          ZHROMAŽDENIA OBCE 
Báčsky Petrovec          
            Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r. 
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   10. 
 
 Podľa článku 14 odsek 1 Zákona  o lokálnych voľbách (Úradný vestník RS, č. 
129/2007, 34/2010 – uznesenie ÚS a 54/2011) 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 XVII. zasadnutí, ktoré sa konalo  
14.02.2014,  v y n i e s l o  
 

R  O  Z  H  O  D  N  U T  I E 
 

O VYMENOVANÍ VOLEBNEJ KOMISIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 

I. 
 

 Na uskutočnenie volieb výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec 
vymenúva sa  Volebná komisia Obce Báčsky Petrovec v stálom zložení (v ďalšom texte: 
VK). 
 VK v stálom  zložení tvoria predseda, zástupca predsedu a šiesti členovia a ich 
zástupcovia.  
 VK  má tajomníka. Tajomník VK účinkuje v jej práci bez práva  rozhodovať. 
Tajomník VK má  zástupcu. 

 
II. 

 
 Do  VK  sa  vymenúvajú: 

 
 l. Za predsedu: 

   DUŠAN  GOVORČIN,  dipl.  právnik z  Kulpína, Ul. kanálska  č. 23  
(vymenovaný na návrh výborníckej  skupiny Socialistická strana Srbska  -  Jednotné 
Srbsko), 
   za  zástupkyňu predsedu: 
   MÁRIA ĎURIŠOVÁ, dipl. právnička z Báčskeho Petrovca, Ul. Hviezdoslavova č. 
11 (vymenovaná na návrh výborníckej  skupiny Voľba pre lepší život – Boris Tadić), 
 
2. za členku: 
    VLASTA  BOHUŠOVÁ, dipl. právnička  z Báčskeho Petrovca, Ul. JNA 37a 
(vymenovaná na návrh výborníckej  skupiny Voľba za lepší život – Boris Tadić), 
    za zástupkyňu členky: 
    DANIELA FEKETEOVÁ, ekonómka z  Hložian, Ul. maršala Tita č.  90 
(vymenovaná na návrh výborníckej skupiny Voľba pre lepší život – Boris Tadić), 
 
3. za člena: 
    RASTISLAV  ČAPEĽA, stavebný hydrotechnik  z Báčskeho  Petrovca, Ul. 
Sládkovičova č. 44 (vymenovaný na návrh Ligy sociálnych demokratov Vojvodiny), 
     
za zástupcu člena: 
     MIROSLAV FABOK, robotník z  Kulpína, Ul. I.L.Ribara  č. 33 (vymenovaný na 
návrh Ligy sociálnych demokratov Vojvodiny), 
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 4. za člena: 
    JÁN  JOVANKOVIČ, doktor vied  z Báčskeho Petrovca,   Ul. I.L.Ribara  č. 15 
(vymenovaný na návrh výborníckej  skupiny Voľba za lepší život – Boris Tadić), 
     za zástupkyňu člena: 
    MILENA NIŠIĆ, odborová ekonómka  z Maglića,   Ul. maršala Tita  č.  14 
(vymenovaná na návrh výborníckej skupiny Socialistická  strana Srbska – Jednotné 
Srbsko), 
    
5. za členku: 
    MILINA LABÁTOVÁ, dipl. právnička z Báčskeho Petrovca, Ul.  kvetná č. 1 
(vymenovaná na návrh Zjednotených regiónov Srbska), 
    za zástupkyňu členky: 
    ĹUDMILA  GRŇOVÁ, prof. triednej výučby  z  Kulpína, Ul. maršala Tita č.  105 
(vymenovaná  na návrh Zjednotených regiónov Srbska), 
 
6. za členku: 
    ZDENKA BOBÁČEKOVÁ, dipl. ecc.  z Báčskeho Petrovca, Ul. konečná č. 13a  
(vymenovaná na návrh Liberálno demokratickej strany), 
    za zástupkyňu členky: 
    MÁRIA BALÁŽOVÁ, master soc. práce  z Báčskeho Petrovca, Ul. Puškinova  č.  
8  (vymenovaná na návrh Liberálno demokratickej strany), 
 
7. za členku: 
    MAJA CHORVÁTOVÁ, študentka z Báčskeho Petrovca,  Ul. Janka Kráľa  č. 28 a 
(vymenovaná na návrh Srbskej pokrokovej strany), 
    za zástupcu členky: 
    IGOR  SIMIĆ, fyzioterapeut z  Maglića, Ul. Svetozara Markovića č. 47 
(vymenovaný na návrh Srbskej pokrokovej strany), 
 
Za tajomníka: 
SVETOSLAV MAJETRA, dipl. právnik z Báčskeho Petrovca,  Ul. Kvačalova č. 4 
(politicky neangažovaný), 
za  zástupcu tajomníka: 
VLADISLAV TÁRNOCI,  dipl. právnik z Nového Sadu, Bulvár Cára Lazara č. 69 
(vymenovaný na návrh Výborníckej skupiny Voľba pre lepší život – Boris Tadić). 
 

III. 
 

 VK koná  nasledujúce práce:  
 

1. stará sa o zákonnosť priebehu volieb, 
2. určuje  volebné miesta, pričom  prihliada na rovnomerné rozvrhnutie voličov  na 

volebných miestach  a na sprístupnenie  volebných  miest voličom, 
3. určuje volebné výbory a vymenúva ich členov, 
4. dáva  pokyny volebným výborom  na  uskutočnenie postupu volieb výborníkov, 
5. predpisuje tlačivá a organizuje technické  prípravy pre uskutočnenie volieb 

výborníkov, 
6. zisťuje, či sú  volebné listiny zhotovené a podané v súlade s predpismi o voľbe 

výborníkov, 
7. vyhlasuje  volebné listiny, 
8. ustaľuje formu a vzhľad hlasovacích lístkov, počet hlasovacích lístkov pre volebné 

miesta  a na základe zápisnice ich odovzdáva volebným výborom, 
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9. zisťuje a uverejňuje celkové  výsledky  volieb výborníkov,  
10. predkladá  Zhromaždeniu obce Báčsky Petrovec správu o uskutočnených voľbách 

výborníkov, 
11. doručuje ministerstvu príslušnému  pre práce lokálnej  samosprávy a republikovému 

orgánu, príslušnému  pre práce štatistiky, údaje o uskutočnení a výsledkoch volieb 
výborníkov, ihneď po  ukončení volieb. 

12. koná aj iné práce určené predpismi o voľbe výborníkov. 
 

IV. 
 

 VK je samostatná a nezávislá vo svojej  práci  a pracuje na  základe zákona 
a predpisov vynesených  na základe zákona.  
 Vo svojej  práci VK  úmerne uplatňuje  pokyny a iné akty Republikovej volebnej 
komisie, ktoré sa vzťahujú na realizáciu volieb národných poslancov. 
 

V. 
 

 Za svoju prácu VK  je zodpovedná Zhromaždeniu obce Báčsky Petrovec. 
 
 

VI 
 

 Úmerne svoje účasti v práci VK predsedovi, členom, tajomníkovi VK, resp.  jeho 
zástupcom patrí úhrada. 
 Prostriedky  potrebné pre prácu VK pripisujú sa na účet rozpočtu Obce Báčsky 
Petrovec.  
 

VII. 
 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 

Číslo: 011-6/2014-02 
Dňa:  14. 02. 2014 
Báčsky Petrovec                                                                          P R E D S E D A 
                              ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                    Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r. 
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 11. 
 
 Podľa 18 odsek 1 Zákona o verejných službách (Úradný vestník RS, č. 42/91, 71/94, 
79/2005 – iný zákon, 81/2005 – oprava iného zákona a 83/2005 – oprava iného zákona) 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 XVII.  
zasadnutí, ktoré sa konalo 14. 02. 2014,  v y n i e s l o  
 
 

R  O Z  H  O D  N U T  I E 
 

O ODVOLANÍ  ÚRADUJÚCEHO RIADITEĽA USTANOVIZNE INFORMAČNÉ 
STREDISKO BÁČSKY PETROVEC  V BÁČSKOM PETROVCI 

 
 

I. 
 
   JÁN  ČERNÁK,  prof. slovenského jazyka a literatúry z Báčskeho Petrovca, Ul. 
Jána Husa č. 18,   úradujúci riaditeľ  ustanovizne Informačné stredisko Báčsky Petrovec 
v Báčskom Petrovci,  o d v o l á v a   s a  z  tejto  funkcie dňom vynesenia tohto rozhodnutia. 
 

II. 
 
 Odovzdanie a prevzatie funkcie medzi doterajším úradujúcim riaditeľom ustanovizne  
Informačné  stredisko Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci a novozvoleným  riaditeľom  
tejto ustanovizne  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 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-7/2014-02 
Dňa:  14. 02. 2014 
Báčsky Petrovec                P R E D S E D A 
          ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                  Dr. Rajko Perić, dipl.ecc.,  v.r. 
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    12. 
 
 Podľa 18 odsek 1 Zákona o verejných službách (Úradný vestník RS, č. 42/91, 71/94, 
79/2005 – iný zákon, 81/2005 – oprava iného zákona a 83/2005 – oprava iného zákona) a  
článku 34  bod 10 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
11/2008,  4/2009 a  4/2011),  Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XII.  zasadnutí, 
ktoré sa konalo 27. júna 2013,  v y n i e s l o  
 
 

R  O Z  H  O D  N U T  I  E 
 

O VYMENOVANÍ  RIADITEĽA  
USTANOVIZNE INFORMAČNÉ STREDISKO BÁČSKY 

 PETROVEC  V BÁČSKOM PETROVCI 
 
 
 

I. 
 
 
   J á n   Č e r n á k , prof. slovenského jazyka a literatúry z Báčskeho Petrovca,  Ul. 
Jána Husa 18,   v y m e n ú v a   s a  za riaditeľa  ustanovizne  Informačné  stredisko  Báčsky 
Petrovec v Báčskom Petrovci, na obdobie štyroch rokov odo dňa vymenovania.  
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-8/2014-02 
Dňa:  14. 02. 2014 
Báčsky Petrovec                P R E D S E D A 
          ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                  Dr. Rajko Perić, dipl.ecc.,  v.r. 
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 13. 
 
 Podľa článku 87 Štatútu Obce Báčsky  Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 1/2014 - prečistený text), Obecná rada Obce 
Báčsky Petrovec na svojom 40. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 31.01.2014, vyniesla 
 
 

R  O Z H O D  N  U T  I E 
 

o rozdelení  prostriedkov  združeniam 
 
 

Článok 1 
 

 Užívatelia rozpočtových prostriedkov z článku 15 Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky 
Petrovec na rok 2014 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 15/2013), ktorí  
neuskutočnili  príjmy, majú právo, po vynesenie  rozhodnutia o rozdelení prostriedkov z obce 
na rok 2014, na akontáciu  prostriedkov vo výške 10 % zo sumy prostriedkov, ktoré  
uskutočnili  v roku 2013.  
 

Článok 2 
 

 Odôvodnená žiadosť o povolenie akontácie podáva sa Oddeleniu  pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu.  
 

Článok 3 
 

 Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom  uverejnenia v Úradnom vestníku Obce 
Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 
 
 

Číslo: 016-4/21-2014                        PREDSEDA OBCE 
Dňa: 31.01.2014     
Báčsky Petrovec           Pavel Marčok, prof., v.r. 
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     14. 
 
 Podľa článku 9 odsek 3 Zákona o strategickom  odhade  vplyvou  na životné 
prostredie (Úradný vestník  RS, č. 135/04 a 8/2010), Oddelenie pre hospodárstvo, 
urbanizmus, komunálno-bytové  a  inšpekčné  úkony  Obecnej  správy  Obce Báčsky 
Petrovec   v y n i e s l o  

 
 
 

R  O  Z  H  O  D N  U  T  I  E 
 

o nevypracovaní  strategického  odhadu vplyvov na životné prostredie  
Plánu generálnej regulácie pre osadu Maglić 

 
 

Článok 1 
 

 V postupe prípravy pre vypracovanie Plánu grenerálnej regulácie pre osadu  Maglić (v 
ďalšom texte: plán)  nebude sa vypracovať strategický odhad vplyvov na životné prostredie 
uvedeného plánu z dôvodov, že je územie rozsahu uvedeného plánu zahrnuté Správou o 
strategickom odhade vplyvov  Územného plánu Obce  Báčsky Petrovec na životné prostredie, 
ktorú  vypracoval VP Ústav pre urbanizmus Vojvodiny Nový Sad pod číslom E – 2203/1 z 
decembra 2006.  

 
Článok 2 

 
 
 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 

 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ SPRÁVA OBCE BÁČSKY PETROVEC 
ODDELENIE  PRE HOSPODÁRSTVO, URBANIZMUS, 

KOMUNÁLNO-BYTOVÉ A INŠPEKČNÉ ÚKONY 
  

 
Číslo: 350-2/2014-04 
Dňa: 15.01.2014                  VEDÚCI ODDELENIA 
Báčsky Petrovec 
                   Dr.  Ján Jovankovič, v.r. 
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