
   
 Ú R A D N Ý     V E S T N Í K 

 
                                               Obce  Báčsky  Petrovec 
 
 
Číslo:  3                                Báčsky Petrovec                                    Ročné predplatné 
Ročník: XLVI                     10. marca 2010                                      4.400,00.- dinárov 
 
 
 

O    B    S    A   H 
 

I.  ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
 12. -  Program práce Zhromaždenia  obce  Báčsky Petrovec na rok  2010, 
 
13. - Uznesenie o pracovnom čase pohostinských a obchodných objektov, 
 remeselníckych  dielní  a  objektov  pre  usporadúvanie  zábavných  hier, 
 
14. - Uznesenie o pristúpení k vypracovaniu Lokálneho plánu riadenia odpadu 
 v Obci Báčsky Petrovec, 
 
15. - Uznesenie o schválení Strategického plánu rozvoja Obce Báčsky Petrovec na 
 obdobie rokov 2010 až 2015, 
 
16. - Rozhodnutie o verifikácii mandátu novozvoleného výborníka, 
 
17. - Rozhodnutie o vymenovaní predsedu a členov Komisie pre uskutočnenie 
 postupu komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec – k.o. Báčsky 
 Petrovec, 
 
18. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Pravidlám o úhradách za prácu 
 predsedu a zástupcu, členov komisie a ich zástupcov v prácach komasácie 
 pozemkov v Obci Báčsky Petrovec – k.o. Kulpín, tajomníka komisie, členov  
 podkomisií, odborných pracovných telies a iných osôb angažovaných 
 v postupe komasácie,  
 
19. - Rozhodnutie o uvoľnení člena Rady pre mladých, 
 
20. - Rozhodnutie o uvoľnení člena Správnej rady Verejného podniku Progres pre 
 bytovo-komunálne činnosti Báčsky Petrovec, 
 
21. - Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Správnej rady Verejného podniku 
 Progres pre bytovo-komunálne činnosti Báčsky Petrovec. 
 



    12. 
  
 Podľa článku 34 bod 7 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č. 11/2008  a 4/2009) 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 XXI. zasadnutí, ktoré sa 
konalo  26. 02. 2010,  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 0  
 

I. 
 
 Pri vynášaní Programu práce na rok 2010, Zhromaždenie obce Báčsky 
Petrovec vychádza  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  Zhromaždenia obce, predsedu obce, Obecnej rady a 
iných obecných  orgánov 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 2010 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 2010. 

Spracovateľ: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec - Služba Zhromaždenia  
  obce.  
Navrhovateľ:   predseda Zhromaždenia obce. 

 
2.   Voľba zástupcu predsedu Zhromaždenia obce  Báčsky Petrovec. 

Spracovateľ:  Obecná správa Obce Báčsky Petrovec - Služba Zhromaždenia  
  obce . 
Navrhovateľ: najmenej 1/3 výborníkov Zhromaždenia obce. 
 



 
3.   Voľba zástupcu predsedu Obce  Báčsky Petrovec. 

Spracovateľ:  Obecná správa Obce Báčsky Petrovec - Služba Zhromaždenia  
  obce . 
Navrhovateľ: predseda Obce Báčsky Petrovec. 
 

4.   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 Zhromaždenia 
   obce a Obecná volebná komisia.  
 Navrhovateľ:  Komisia pre administratívno-mandátne otázky. 
 
5.   Voľba predsedu a členov Rady pre medzinacionálne vzťahy. 

Spracovateľ: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec - Služba Zhromaždenia  
  obce.  
Navrhovateľ:  predseda Zhromaždenia obce a Komisia pre kádrové otázky 
  a pracovné pomery. 

 
6.    Voľby predsedu a členov Rady pre sledovanie uplatnenia Etického kódexu. 

Spracovateľ: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec - Služba Zhromaždenia  
  obce.  
Navrhovateľ:  predseda Zhromaždenia obce a Komisia pre kádrové otázky 
  a pracovné pomery. 

 
7.   Voľba  predsedu a členov stálych pracovných telies Zhromaždenia obce:  

-   Komisie pre hospodárstvo,  
-   Komisie pre rozpočet a financie, 
- Komisie pre urbanizmus, bytovo-komunálne činnosti a ochranu 
životného prostredia.  
Spracovateľ:  Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Služba Zhromaždenia 

obce. 
Navrhovateľ: predseda Zhromaždenia obce a Komisia pre kádrové otázky  
                        a pracovné  pomery. 

 
8.   Odsúhlasenie  novelizácie Rokovacieho poriadku Zhromaždenia obce Báčsky     
      Petrovec. 

Spracovateľ:  Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Služba Zhromaždenia 
obce. 

 Navrhovateľ: Komisia pre predpisy. 
 
9.   Vynesenie Strategického plánu rozvoja Obce Báčsky Petrovec na obdobie           
      rokov 2010 až 2015. 
 Spracovateľ:  Pracovné  teleso  predsedu  obce   pre  prípravu   návrhu  
   Strategického plánu rozvoja Obce Báčsky Petrovec na obdobie  
    rokov 2010 až 2015. 
 Navrhovateľ: Obecná rada. 
 
 
10. Posudzovanie  ročných  správ  o práci  a finančnom  hospodárení v roku 2009 
      a programov  práce  na  rok 2010 ustanovizní, , verejných služieb, verejných 
      podnikov a  iných  organizácií,   ktorých   zakladateľ  je Obec Báčsky 
      Petrovec, a to: 
 
 



 
a) VP PROGRES Báčsky Petrovec a VP KBP KOMUNALAC Maglić, 
b) Direkcie pre stavebný pozemok, cestné hospodárstvo a komunálne 

činnosti Obce Báčsky Petrovec, 
c) Verejného podniku pre informačnú činnosť RÁDIO BÁČSKY 

PETROVEC, Báčsky Petrovec, 
d) SLOVENSKÉHO VOJVODINSKÉHO DIVADLA v Báčskom 

Petrovci, 
e) Knižnice  ŠTEFANA HOMOLU v Báčskom Petrovci, 
f) Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec v Báčskom 

Petrovci, 
g) Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia BÁĆSKY PETROVEC 

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

ktorých zakladateľ je  Obec Báčsky Petrovec. 
Navrhovateľ: Obecná rada. 

 
11.  Posudzovanie správ o práci za rok  2009: 

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

a Obecné verejné právne zastupiteľstvo. 
Navrhovateľ: Obecná rada. 
 

12.  Posudzovanie  Správy  o práci  v roku  2009   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: Obecná rada. 
 

13.  Posudzovanie  informácií o práci a aktivitách miestnych spoločenstiev na  
       území Obce Báčsky Petrovec v roku 2009. 
 Spracovateľ: miestne spoločenstvá z územia Obce Báčsky Petrovec. 
 Navrhovateľ: Obecná rada 

 
 

14.   Vynesenie Programu  úpravy stavebného pozemku a údržba objektov  
        a  zariadení na rok  2010  v  osadách  Obce  Báčsky  Petrovec  so  
        sprievodnými aktmi na jeho realizáciu. 

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

Navrhovateľ: Obecná rada. 
 
 
15.  Posudzovanie  Informácie  a   vynesenie  konkrétnych  uznesení   ohľadom      
       postupu 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, úpravy a používania poľnohospodárskeho pozemku 
  v Obci Báčsky Petrovec. 
Navrhovateľ: Obecná rada. 
 



16. Informácia  o dianiach  v oblasti  kultúry,  o  manifestáciách  uskutočnených      
      území Obce Báčsky Petrovec a  o práci organizácií a spolkov v oblasti 

v oblasti kultúry v roku 2009. 
 Spracovateľ:  Obecná   správa  Obce   Báčsky   Petrovec  -   Oddelenie   pre  

všeobecnú správu, spoločenské služby  a  všeobecné spoločné 
úkony a v spolupráci s organizáciami a spolkami v oblasti 
kultúry a MSJ. 

 Navrhovateľ:  Obecná rada. 
 
17.  Vymenovanie  a  uvoľnenie  členov   správnych   a   dozorných   rád,  

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

Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec. 
Navrhovateľ:   predseda Zhromaždenia obce a Komisia pre kádrové otázky  
                        a pracovné pomery. 

 
18.  Vynesenie uznesenia: 
        a)  o Záverečnom účte rozpočtu Obce Báčsky Petrovec za rok 2009, 
        b)  o novelizácii Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2010, 
        c)  o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2011. 

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

Navrhovateľ:  Obecná rada.  
 
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:   Obecná rada. 
 

20.  Vynesenie Stratégie a Ročného plánu 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 Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec pre 
koordináciu bezpečnosti dopravy na cestách. 

 Navrhovateľ:   Obecná rada. 
 
 

II.   P O L R O K  
 
 
21.  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, financie  
a daňovú administráciu. 

Navrhovateľ:  Obecná rada. 
 
 
 
 



 
22.  Vynesenie   zodpovedajúcich  uznesení  ohľadom Verejného  podniku  pre    
       informačnú činnosť  RÁDIO BÁČSKY PETROVEC, Báčsky Petrovec. 
 Spracovateľ:  Obecná   správa  Obce   Báčsky   Petrovec  -   Oddelenie   pre  

všeobecnú správu, spoločenské služby  a  všeobecné spoločné 
úkony. 

 Navrhovateľ:  Obecná rada 
 
23.  Vynesenie Uznesenia o taxi preprave na území  Obce Báčsky Petrovec 

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

Navrhovateľ: Obecná rada. 
 
24. 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. 
 
25.  Vynesenie  Uznesenia  o  ochrane  siatin  a sadeníc  na  poľnohospodárskom       
       pozemku pred poľnými škodami.  

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

 Navrhovateľ:   Obecná rada. 
 
 
26.   Poskytovanie  súhlasu k štatútom, resp. novelizáciám  štatútov ustanovizní, 
        Verejných služieb,  verejných podnikov  a iných organizácií, z príslušnosti        
        obce  (počas roka podľa potreby). 

Spracovateľ:    Obecná správa Obce Báčsky Petrovec - Služba Zhromaždenia 
    obce. 
 Navrhovateľ:   Obecná rada. 
 
 
27.  Informácia o výchovno-vzdelávacej práci Predškolskej ustanovizne  Včielka  
       Báčsky Petrovec v školskom roku 2009/2010,  posudzovanie  a poskytovanie 
       súhlasu k jej  Programu práce na školský rok 2010/2011. 

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. 
 
 
28. Informácia o výchovno-vzdelávacej práci základných škôl z územia Obce 
      Báčsky Petrovec  a  Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom Báčsky 
      Petrovec za  školský rok 2009/2010. 

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:   Obecná rada. 
 
 



 
29.  Vynesenie  Uznesenia o udelení Ceny obce a  Osobitného verejného uznania 
       Obce  Báčsky  Petrovec na rok 2010. 
 Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Služba Zhromaždenia  

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

uznania Obce Báčsky Petrovec. 
 
30.  Informácia o stave  a  problémoch v oblasti športu a fyzickej kultúry na  
       území Obce Báčsky  v roku 2009. 
 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. 
 
31.  Informácia o aktuálnych otázkach z oblasti zdravotníctva a sociálnej    
       ochrany  na  území Obce  Báčsky Petrovec. 

Spracovateľ:  Zdravotnícka ustanovizeň Dom zdravia Báčsky Petrovec, 
Báčsky Petrovec a Stredisko pre sociálnu prácu Obce  Báčsky 
Petrovec spolu s Obecnou správou Obce Báčsky Petrovec –
Oddelením   pre všeobecnú správu,  spoločenské služby  a  
všeobecné spoločné úkony. 

Navrhovateľ:  Obecná rada.  
 
32.  Vynesenie Uznesenia o tvare a obsahu zástavy Obce Báčsky Petrovec. 
 Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Služba Zhromaždenia  

Obce na základe návrhu osobitne vymenovanej komisie. 
Navrhovateľ: Obecná rada. 

 
 
33.  Informácia  o stave  hospodárstva, uskutočnenej privatizácii, konkurzných  
       konaniach a iných otázkach  súvisiacich s touto problematikou. 

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

 Navrhovateľ: Obecná rada 
 
34.   Informácia  o realizácii  investícií  osobitného  významu  pre  Obec  Báčsky  
        Petrovec. 
 Spracovateľ:    nositelia jednotlivých investícií a Direkcia pre stavebný  
   pozemok, cestné hospodárstvo a komunálne činnosti Obce  
   Báčsky  Petrovec. 

Navrhovateľ: Obecná rada. 
 
 
35.  Posudzovanie aktuálnych otázok z oblasti ochrany a zveľadenia životného  
       prostredia a vynesenie  potrebných normatívnych  aktov. 

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

Navrhovateľ:  Obecná rada. 
 
 



36.  Správa 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 Komisia – rada pre koordináciu bezpečnosti dopravy 
na cestách pri  Obecnej rade Obce Báčsky Petrovec. 

 Navrhovateľ:   Obecná rada. 
 

D O P L N K Y  
 

k Programu práce Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na rok 2010 
 
 
1.   Posudzovanie Správy o spotrebe úveru za kanalizáciu v Obci Báčsky  
      Petrovec v roku 2009,. 

Spracovateľ: nositelia investícií – VKP Progres Báčsky Petrovec, Miestne 
spoločenstvo Maglić, Miestne spoločenstvo Hložany a Obecná 
správa Obce Báčsky Petrovec - Oddelenie pre rozpočet,  
financie a daňovú administráciu. 

Navrhovateľ:  Obecná rada.  
 
2.  Posudzovanie Správy o ukončení projektu – Podnikateľské a inovačné  
      centrum. 

Spracovateľ: orgány spravovania s.r.o. Podnikateľské a inovačné centrum 
Báčsky Petrovec a Obecná správa Obce Báčsky Petrovec - 
Oddelenie pre rozpočet,  financie a daňovú administráciu. 

Navrhovateľ:  Obecná rada.  
 
3. Posudzovanie návrhov opatrení ohľadom  priemyselnej zóny Báčsky Petrovec. 

Spracovateľ:    Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie pre  
hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné 
úkony a  Direkcia pre stavebný pozemok, cestné hospodárstvo 
a komunálne činnosti Obce Báčsky  Petrovec. 

 Navrhovateľ:   Obecná rada. 
 
4. Posudzovanie návrhov opatrení ohľadom  priemyselnej zóny Maglić. 

Spracovateľ:    Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie pre  
hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné 
úkony a  Direkcia pre stavebný pozemok, cestné hospodárstvo 
a komunálne činnosti Obce Báčsky  Petrovec. 

 Navrhovateľ:   Obecná rada. 
 
5. Posudzovanie návrhov opatrení ohľadom  priemyselnej zóny v Hložanoch. 

Spracovateľ:    Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie pre  
hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné 
úkony a Direkcia pre stavebný pozemok, cestné hospodárstvo a 
komunálne činnosti Obce Báčsky  Petrovec. 

 Navrhovateľ:   Obecná rada. 
 
6. Posudzovanie návrhov opatrení ohľadom  priemyselnej zóny v Kulpíne. 

Spracovateľ:    Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie pre  
hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné 
úkony a  Direkcia pre stavebný pozemok, cestné hospodárstvo 
a komunálne činnosti Obce Báčsky  Petrovec. 

 Navrhovateľ:   Obecná rada. 



 
7.  Vynesenie  opatrení  za  podnecovanie  rozvoja  malých  a stredných podnikov   
      v Obci Báčsky Petrovec. 

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

 Navrhovateľ:   Obecná rada 
 
8.   Posudzovanie a vynesenie Uznesenia o predaji bytov vo vlastníctve Obce    
      Báčsky Petrovec. 

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

Navrhovateľ:  Obecná rada.  
 
9.  Posudzovanie a vynesenie Uznesenia o podnecovaní výstavby bytov pre mladé  
     manželské páry. 

Spracovateľ: Obecné verejné právne zastupiteľstvo. 
Navrhovateľ:  Obecná rada.  

 
10. Posudzovanie a vynesenie Uznesenia o výstavbe bytových jednotiek pre  
      najohrozenejšie kategórie obyvateľstva – užívateľov sociálnej pomoci  
      a utečencov. 

Spracovateľ: Obecné verejné právne zastupiteľstvo a Stredisko pre sociálnu 
prácu Obce Báčsky Petrovec. 

 Navrhovateľ:  Obecná rada 
 
11. Posudzovanie  Správy o kúpe pozemkov v priemyselnej zóne v Báčskom  
      Petrovci, predaných parcelách, projektovom vybavení a s návrhom  opatrení  
      pre intenzívnejšiu dynamiku predaja pozemkov. 

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

zastupiteľstvo a  Direkcia pre stavebný pozemok, cestné 
hospodárstvo a komunálne činnosti Obce Báčsky  Petrovec. 

 Navrhovateľ:   Obecná rada 
 
12. Vynesenie Uznesenia o rozpočte obce Báčsky Petrovec na rok 2010. 

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

 Navrhovateľ:   Obecná rada 
 
13. Poskytovanie súhlasu k: 
 - Programu príjmov a výdavkov všeobecnej komunálnej spotreby v Obci  
   Báčsky Petrovec na rok 2010, 
 - Programu prác úpravy stavebného pozemku, výstavbe a údržbe    
              objektov a zariadení spoločnej a individuálnej komunálnej spotreby na  
              rok 2010 v osadách obce Báčsky Petrovec, 
 - Programu údržby lokálnych, pouličných a nekategorizovaných ciest  
   a zimnej služby na rok 2010. 

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

 Navrhovateľ:   Obecná rada 
 
 
 



14.  Posudzovanie  Správy  o  stave  výstavby  kanalizácie  v  miestnych  
       spoločenstvách Obce Báčsky Petrovec, s finančnou správou o dlhoch  
       k  vykonávateľom prác. 

Spracovateľ:   nositelia investícií – VKP Progres Báčsky Petrovec, miestne 
spoločenstvo Maglić a Miestne spoločenstvo Hložany. 

 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. 
 
 Program  práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na rok 2010  sa uverejní 
v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011- 4/2010-02 
Dňa:  26. 02. 2010 
Báčsky  Petrovec                                                                          P R E D S E D A  

       ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                              Miroslav Pucovský,  v.r. 
 
 



    13.  
 Podľa článku 32 odsek 1 bod 16 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník 
RS, číslo 129/07) a článku 34 bod 18 Štatútu obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník 
Obce Báčsky Petrovec, č. 11/08 a 4/09), Zhromaždenie Obce Báčsky Petrovec na XXI. 
zasadnutí, ktoré sa konalo 26.02.2010, v y n i e s l o  
 

U Z N  E  S E  N  I  E 
 

O PRACOVNOM ČASE POHOSTINSKÝCH A OBCHODNÝCH 
OBJEKTOV, REMESELNÍCKYCH DIELNÍ A OBJEKTOV PRE 

USPORADÚVANIE ZÁBAVNÝCH HIER 
 
 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 1 
 

 Toto uznesenia upravuje pracovný čas pohostinských a obchodných objektov, 
remeselníckych dielní a objektov pre usporadúvanie zábavných hier na území Obce 
Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: pracovný čas).  
 Pohostinský objekt v zmysle tohto uznesenia je objekt, ktorý spĺňa podmienky 
v súlade s Pravidlami o roztriedení, minimálnych podmienkach a kategorizácii 
pohostinských objektov (Úradný vestník RS, číslo 66/94, 3/95 a 31/05). Záhradné 
reštaurácie sú súčasťou pohostinského objektu.. 
 Obchodný objekt v zmysle tohto uznesenia je objekt pre konanie obratu 
potravinárskymi a nepotravinárskymi výrobkami (samostatná obchodná dielna, 
samoobsluhy, obchodné strediská, obchodné domy, skládky stavebného a odpadového 
materiálu, kuriva, predajne nábytku, konfekcie, tabakových výrobkov, novín, 
benzínových čerpacích staníc a pod.). 
 Remeselnícke dielne v zmysle tohto uznesenia sú objekty pre vykonávanie 
remeselníckych činností a poskytovanie  remeselníckych služieb (remeselnícke dielne, 
pekárske, kadernícke, kozmetické a krajčírske dielne, opravárske servisy, údržba 
a umývanie motorových vozidiel a podobné služby a servisy). 
 Objekty pre usporadúvanie zábavných hier v zmysle tohto uznesenia sú objekty, 
miestnosti alebo priestory, v ktorých sa usporadúvajú hry pre zábavu (na počítačoch, na 
poker prístrojoch, na fliper prístrojoch, na biliarde a podobné objekty). 
 

Článok 2 
 

 Pracovný čas v zmysle tohto uznesenia  je čas, v ktorom pohostinské, obchodné 
objekty,  remeselnícke dielne a objekty pre zábavné hry môžu pracovať, resp. konať 
svoju činnosť. 
 Obrat tovaru a poskytovanie služieb v uvedených objektoch sa musí vykonať 
v pracovnom čase, určenom týmto uznesením. 
 Po uplynutí predpísaného pracovného času v zmysle odseku 1 tohto článku, 
v obchodnom, pohostinskom objekte, v remeselníckej dielni a v objekte pre zábavné hry, 
resp. v miestnostiach uvedených  činností môžu byť  iba osoby, ktoré sú ich majitelia  
alebo zamestnanci a najdlhšie 1 hodinu od ustáleného  pracovného času,  kvôli ukončeniu 
technických prác.  
 



Článok 3 
 

 Práca v pohostinských a obchodných objektoch, remeselníckych dielňach a v 
objektoch pre usporadúvanie zábavných hier musí byť tak organizovaná, aby nenarúšala 
verejný poriadok a pokoj. 
 

Článok 4 
 

 V rámci pracovného času určeného týmto uznesením, právnická osoba, resp. 
podnikateľ, ktorý koná pohostinskú, obchodnú, remeselnícku činnosť a činnosť  
usporiadania zábavných hier, určuje rozvrhnutie, začiatok a koniec pracovného času. 
 Pracovný čas a  nepracovný deň pohostinských a obchodných objektov, 
remeselníckych dielní a objektov pre usporadúvanie zábavných hier a oboznámenie 
o dočasnom zastavení konania činnosti, musí byť na viditeľnom mieste na vchodových 
dverách a musí sa dodržiavať. 
 Pre objekty a miestnosti združení občanov  a klubov, v ktorých je registrované 
podávanie  alkoholických,  nealkoholických a iných nápojov, pracovný čas sa určuje 
v súlade s určeným pracovným časom pohostinských objektov.  
 
 II.  PRACOVNÝ  ČAS 
 

Článok 5 
 

 Pohostinské objekty môžu pracovať každý deň od 06,00 do 23,00 hodín, okrem  
piatka a soboty, keď môžu pracovať od 06, do 01,00 hodiny nasledujúceho dňa.  
 V období  letného počítania  času, pracovný čas z predošlého odseku môže sa 
v piatok a sobotu posunúť o jednu hodinu viac. 
 Počas novoročných sviatkov (1. a 2. januára), v prvý deň pravoslávneho Nového 
roka (14. januára), Sviatku práce (1. mája), v prvý deň pravoslávnych a evanjelických 
Vianoc (7. januára a 25. decembra), tiež pravoslávnej a evanjelickej Veľkej noci, 
pohostinské objekty môžu pracovať od 06, 00 do 03,00 hodiny nasledujúceho dňa.  
 V predvečer Nového roka a  pravoslávneho Nového roka (31. decembra a 13. 
januára), počas konania manifestácií ako sú: Deň obce Báčsky Petrovec, Slovenské 
národné slávnosti, Dni Petrovca, Predslávnosťové  dni v Kulpíne, Kulpín fest, Leto 
v Maglići, Festival Tancuj, tancuj... v Hložanoch  a v deň  sviatku osady (dedinská 
oslava),  ktorý je určený  štatútom miestneho spoločenstva, pracovný čas pohostinského 
objektu  môže byť neobmedzený pod podmienkou, že sa bude dodržiavať verejný pokoj 
a poriadok.  

Článok 6 
 

 Pracovný čas pohostinských objektov v hraniciach uvedených v článku 5 odseky 
1 a 2 tohto uznesenia určuje právnická osoba, resp. podnikateľ, ktorý vykonáva 
pohostinskú činnosť, pričom musí byť overený zo strany  Oddelenia pre hospodárstvo, 
urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony Obecnej správy Báčsky Petrovec (v 
ďalšom texte: príslušný orgán). 
 Žiadosť o overenie trvania pracovného času  subjekty z odseku 1 tohto článku 
podávajú v 2 exemplároch príslušnému orgánu.  
 Exemplár overenej žiadosti sa musí nachádzať v pohostinskom objekte.  
 Subjekty z odseku 1 tohto článku sú povinné dodržiavať pracovný čas, overený zo 
strany príslušného orgánu.  



 Pracovný čas určený na spôsob v predošlých odsekoch tohto článku platí 
najmenej šesť mesiacov. Jeho zmenu pred vypršaním šesťmesačnej  lehoty odo dňa 
overenia zo strany príslušného orgánu, možno vykonať iba so súhlasom Obecnej rady 
obce Báčsky Petrovec.  
 

Článok 7 
 

 Pohostinské ubytovacie objekty  musia byť otvorené každý deň od 00,00 do 24,00 
hodín.  
 

Článok 8 
 

 V záhradnej reštaurácii pohostinského objektu, resp. v inom otvorenom  priestore 
hudobný program sa môže konať  každý deň v pracovnom čase v súlade s ustanoveniami 
Uznesenia o opatreniach pre ochranu od hluku (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.   
10/2002, 4/2003 a 6/2006).  
 

Článok 9 
 

 Na odôvodnenú žiadosť právnickej osoby, resp. podnikateľa, ktorý vykonáva 
pohostinskú činnosť, príslušný orgán môže pohostinskému objektu povoliť dlhší 
pracovný čas, ak ide o usporadúvanie svadieb, maturitných osláv, stretnutí  generácií 
a odchod na vojenčinu, pričom on nemôže byť dlhší  než 03,00 hodiny nasledujúceho dňa 
a pod podmienkou, že podávateľ žiadosti zabezpečí ochranu verejného pokoja 
a poriadku.  
 Žiadosť z predošlého odseku podáva sa najneskoršie tri dni pred dátumom, pre 
ktorý je potrebné predĺženie. Žiadosť z odseku 1 tohto článku obsahuje: 

- názov podávateľa žiadosti, 
- názor organizátora oslavy, 
- miesto, čas a dôvod usporiadania. 
Exemplár overenej žiadosti sa musí nachádzať v pohostinskom objekte. 

 Podávateľovi žiadosti z odseku 1 tohto článku sa nepovolí dlhší pracovný čas, ak 
za posledné tri mesiace, ktoré predchádzajú podávaniu žiadosti, bola podaná prihláška 
o priestupku v dôsledku konania v opačnom smere ako to regulujú ustanovenia tohto 
uznesenie.  

Článok 10 
 

 Obchodné objekty môžu pracovať každý  deň od  06,00 do 22,00 hodiny.  
 

Článok 11 
 

 Remeselnícke  dielne pracovný čas si určujú samé a musia ho dodržiavať. 
 

Článok 12 
 

 Objekty pre  usporadúvanie hier pre zábavu môžu pracovať každý deň od 08,00 
do 23,00 hodine.  
 
 
 



III. DOZOR 
Článok 13 

 
 Dozor nad uplatnením ustanovení tohto uznesenia koná Obecná správa - 
Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony 
prostredníctvom komunálneho inšpektora. 
 Ak komunálny inšpektor pri vykonávaní dozoru zistí, že majiteľ pohostinského 
objektu alebo zamestnaný v ňom koná priestupok v súlade s týmto uznesením, prikáže 
priestupníkovi, aby nerobil taký priestupok.  
 Priestupník je povinný konať podľa príkazu komunálneho inšpektora z odseku 2 
tohto článku, bez ohľadu či je príkaz podaný ústne alebo písomne.  
 
  

IV. TRESTNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 14 
 

 Peňažným trestom od 5.000,00 do 500.000,00 dinárov  potrestá sa za priestupok 
právnická osoba:  

1. ak pohostinskú činnosť vykonáva počas  pracovného času  opačne 
pracovnému času  z článkov 5 a 6 tohto uznesenia, 

2. ak nezabezpečí uctievanie  verejného poriadku a pokoja pri vykonávaní 
pohostinskej činnosti v dní sviatku z článku 5 odsek 4 tohto uznesenia, 

3. ak usporiadanie hudobného programu v záhradnej reštaurácii organizuje 
opačne ustanoveniam článku 8 tohto uznesenia, 

4. ak nezabezpečí povolenie  pre dlhší pracovný čas pohostinského objektu, keď 
ide o usporiadanie svadieb, maturitných osláv, stretnutí generácií a odchod na 
vojenčinu a nedodržiava ho tak ako je to regulované ustanoveniami článku 9 
odsek 1 tohto uznesenia. 

 Za priestupok z odseku 1 tohto článku potrestá sa aj zodpovedná osoba 
v právnickej osobe peňažným trestom od 250,00 do 25.000,00 dinárov.  
 Za priestupok z odseku 1 tohto článku  potrestá sa podnikateľ peňažným trestom  
od 2.500,00 do 250.000 dinárov. 
 

Článok 15 
 

 Peňažným trestom od 5.000,00 do 500.000,00 dinárov  potrestá sa za priestupok 
právnická osoba: 

1. ak pohostinský objekt pre ubytovanie nie je otvorený každý deň od 00,00 do 
24,00 (článok 7 tohto uznesenia), 

2. ak sa  remeselnícke dielne nepridržiavajú rozvrhnutia,  začiatku a konca  
pracovného času, ktorý si samé určili (článok 11 tohto uznesenia), 

3. ak sa nepridržiava rozhvrhnutia,  začiatku a konca pracovného času určeného 
v súlade s článkom 12 tohto uznesenia. 

 Za priestupok z odseku 1 tohto článku potrestá sa aj zodpovedná osoba 
v právnickej osobe peňažným trestom od 250,00 do 25.000,00 dinárov.  
 Za priestupok z odseku 1 tohto článku  potrestá sa  podnikateľ peňažným trestom  
od 2.500,00 do 250.000 dinárov. 
 
 



Článok 16 
 

 Peňažným trestom od 5.000,00 do 500.000,00 dinárov  potrestá sa za priestupok 
právnická osoba ak pracovný čas pohostinského a obchodného objektu a objektu pre 
usporadúvanie hier pre zábavu a oboznámenie  o dočasnom  prerušení vykonávania 
činnosti,  nevyvesí na viditeľné miesto, na vchode do objektu a neuctieva ho (článok 4 
odsek 2 tohto uznesenia).  
 Za priestupok z odseku 1  tohto článku potrestá sa zodpovedná osoba v právnickej 
osobe a zamestnaní  rovnakým  peňažným trestom  od 250,00 až 25.000,00 dinárov. 
 Za priestupok  z odseku 1  tohto článku potrestá sa  podnikateľ peňažným trestom 
od 2.500,00 do 250.000 dinárov. 
 

Článok 17 
 

 Peňažným trestom od 5.000,00 do 500.000,00 dinárov potrestá sa za priestupok 
právnická osoba ak nekoná podľa príkazu komunálneho inšpektora z článku 13 odseky 2 
a 3 tohto uznesenia.  
 Za priestupok z odseku 1 tohto článku potrestá sa aj zodpovedná osoba 
v právnickej osobe peňažným trestom od 250,00 do 25.000,00 dinárov.  
 Za priestupok z odseku 1 tohto článku  potrestá sa podnikateľ peňažným trestom  
od 2.500,00 do 250.000 dinárov. 
 

V. ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 

Článok 18 
 

 Nadobudnutím platnosti tohto uznesenia stráca platnosť Uznesenie  o pracovnom 
čase pohostinských objektov a objektov za usporadúvanie hier  pre zábavu a hier 
v  šťastie (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 11/2002, 6/2003, 5/2006 a 6/2006).  
 

Článok 19 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011- 6/2010-02 
Dňa:   26. 02. 2010                            PREDSEDA 
Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 
   
            Miroslav Pucovský,  v.r. 
  



     14. 
 Podľa článku 13 odsek 1 Zákona o riadení odpadu (Úradný vestník Republiky 
Srbsko, číslo 36/2009), článku 32 odsek 1 bod 6 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný 
vestník Republiky Srbsko, číslo 129/2007) a článku 16 odsek 1 bod 12 Štatútu Obce 
Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 11/2008 a 4/2009), 
Zhromaždenie Obce Báčsky Petrovec na svojom XXI. zasadnutí, ktoré sa konalo 
26.02.2010, v y n i e s l o  
 

U Z N  E  S E  N  I  E   
 

O PRISTÚPENÍ K VYPRACOVANIU LOKÁLNEHO PLÁNU  
RIADENIA ODPADU V OBCI BÁČSKY PETROVEC 

 
Článok 1 

 
 Pristupuje sa k vypracovaniu Lokálneho plánu riadenia odpadu v Obci Báčsky 
Petrovec. 

Článok 2 
 

 Lokálny plán riadenia odpadu v Obci Báčsky Petrovec vynáša sa na obdobie 10 
(desať) rokov. 

Článok 3 
 

 Vypracovanie plánu má na starosti pracovná skupina pre vypracovanie Lokálneho 
plánu riadenia odpadu v Obci Báčsky Petrovec  v spolupráci s Fakultou  technických vied 
z Nového Sadu.  
 Pracovnú skupinu z odseku 1 tohto  článku  utvára predseda obce.  
 

Článok 4 
 

 Lehota na vypracovanie plánu je 10. septembra 2010. 
 

Článok 5 
 

 Pre vypracovanie Lokálneho plánu  riadenia odpadu v Obci Báčsky Petrovec 
nieto záväzky v rozpočte obce.  

Článok 6 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
Číslo:  011-5/2010-02 
Dňa:   26. 02. 2010           PREDSEDA 
Báčsky Petrovec          ZHROMAŽDENIA OBCE 

 
                                      Miroslav Pucovský,  v.r. 



  15. 
 Podľa  článku  32 odsek 4 Zákona o lokálnej  samospráve  (Úradný vestník 
Republiky Srbsko, číslo 129/2007),  článku  16 odsek 1 a  článku  34  bod  5  Štatútu 
Obce Báčsky Petrovec  (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 11/2008 a 4/2009), 
Zhromaždenie  Obce Báčsky Petrovec na svojom XXII. zasadnutí, ktoré sa konalo 10.  
marca 2010, v y n i e s l o  
 

U Z N  E  S  E  N  I E  
  

O SCHVÁLENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJA OBCE BÁČSKY 
PETROVEC NA OBDOBIE ROKOV 2010 AŽ 2015 

 
 

Článok 1 
 

 S c h v a ľ u j e    s a Strategický plán rozvoja Obce Báčsky Petrovec na obdobie 
rokov 2010 až 2015 (v ďalšom texte: Strategický plán rozvoja obce). 
 Text Strategického plánu rozvoja obce je súčasťou tohto uznesenia. 
 

Článok 2 
 

 Za realizáciu  Strategického plánu rozvoja obce zodpovedná je Obecná rada 
a predseda Obce  Báčsky Petrovec.  
 

Článok 3 
 

 Sledovanie a dozor nad realizáciou  Strategického plánu rozvoja obce bude mať 
na starosti osobitná pracovná skupina, ktorú utvorí predseda Obce Báčsky Petrovec.  
 

Článok 4 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-13/2010-02 
Dňa:   26. 02. 2010                                PREDSEDA 
Báčsky Petrovec          ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                           Miroslav Pucovský,  v.r. 

 
       



16.   
    
 Podľa článku 32  Zákona o lokálnej samospráve (Službeni glasnik RS, č. 
129/2007), článku 56 odsek 2 Zákona o lokálnych voľbách (Službeni glasnik RS, č. 
129/2007), článku 34 bod 30  Štatútu  Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č. 11/2008 a  4/2009) a článku 14 Rokovacieho poriadku Zhromaždenia 
obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 2/2009),  
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XXI. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  
26.02.2010,  v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
 

O VERIFIKÁCII MANDÁTU  
NOVOZVOLÉHO VÝBORNÍKA 

 
 

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

 
- RASTISLAVA BALCU , poľnohospodára  z Báčkeho Petrovca, Ulica 

generála Štefánika 29,  
 
z Volebnej listiny  Za prostredie, v ktorom je hodno žiť G 17 plus Dr. Ján Sabo, Ján 
Sabo.  
 

II. 
 
 Mandát  nového výborníka trvá po  uplynutie mandátu  výborníka, ktorému 
zanikol mandát. 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011- 7/2010-02 
Dňa:   26. 02. 2010                            PREDSEDA 
Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 
   
            Miroslav Pucovský,  v.r. 
 



    17. 
 Podľa článku 35 Zákona o poľnohospodárskom pozemku (Úradný vestník 
Republiky Srbsko, číslo 62/2006, 65/2008 – iný zákon a 41/2009), článku 34 odsek 1 bod 
7 Štatútu  Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 11/2008 
a 4/2009) a článku 4 Uznesenia o uskutočnení komasácie pozemkov v Obci Báčsky 
Petrovec – k.o. Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 6/2009),  
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na  XXI. zasadnutí,  ktoré sa konalo  26. februára 
2010,  v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E  
 

o vymenovaní predsedu a členov Komisie pre uskutočnenie  postupu  
komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec – k.o Báčsky Petrovec 

 
Článok 1 

 
 Vymenúva sa Komisia pre uskutočnenie postupu  komasácie pozemkov  v Obci  
Báčsky Petrovec -  k.o. Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: komisia) podľa  Programu 
komasácie, ktorý vynieslo Zhromaždenie  obce Báčsky Petrovec na XXI. zasadnutí, 
uskutočnenom dňa 25. septembra 2006. 
 

Článok 2 
 
 Komisiu tvoria predseda a 7 (siedmi) členovia a rovnaký počet zástupcov. 
 

Článok 3 
 

 Do komisie sa vymenúvajú: 
 

1. Nikolić  Snežana – sudkyňa z Nového Sadu, za predsedníčku komisie, 
Tárnoci Vladislav – diplomovaný právnik z Nového Sadu, za zástupcu 
predsedu  komisie, 
 

2. Jeličić  Milorad - inžinier geodézie z Kulpína, za člena  komisie, prideľovateľ, 
Ninković Slavoljub -  geodetický technik z Báčskeho Petrovca, za zástupcu 
člena komisie, 
 

3. Triaška Ján – Dipl.Ing poľnohospodárstva z Báčskeho Petrovca, za člena 
komisie, 
Dorča Michal – Dipl.Ing. poľnohospodárstva z Báčskeho Petrovca, za zástupcu 
člena komisie, 
 

4. Červená Miroslava - Dia z Báčskeho Petrovca, za členku komisie, 
Šimudvarac – Luči Aurela - Dia z Nového Sadu, za zástupkyňu členky komisie, 
 

5. Sýkora Vladimír z Báčskeho Petrovca, Partizánska číslo 70,  spred účastníkov 
komasácie, za člena komisie, 
Tordaji Pavel ml. z Báčskeho Petrovca, Prvomájová číslo 67,  spred účastníkov 
komasácie, za zástupcu člena komisie, 
 



 
6. Žilaji Ján z Báčskeho Petrovca, 28. októbra číslo 6, spred účastníkov komasácie, 

za člena komisie, 
Lekár Samuel z Báčskeho Petrovca, Jána Husa číslo 9,   spred účastníkov 
komasácie, za zástupcu člena komisie, 
 

7. Kevenský Pavel z Báčskeho Petrovca, Leninova číslo 57, spred účastníkov 
komasácie, za člena komisie,  
Pucovský Rasto z Báčskeho Petrovca, Komenského číslo 23,  spred účastníkov 
komasácie, za zástupcu člena komisie,  
 

8. Bartoš Ondrej z Hložian, Osloboditeľská číslo 13, spred účastníkov komasácie, 
 za člena komisie, 

Čáni Miroslav z Kulpína, Put slobode b.č., spred účastníkov komasácie, za 
zástupcu člena komisie.  

 
            Predseda a členovia komisie sa vymenúvajú na obdobie  po ukončenie postupu 
komasácie v  k.o. Báčsky Petrovec. 
 

Článok 4 
 
                Úlohou komisie z bodu 1 tohto rozhodnutia je v  súlade so Zákonom 
o poľnohospodárskom pozemku a zásadami komasácie: 

- uskutočniť  postup komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec – k.o. 
Báčsky Petrovec, 

- zjednotiť prácu všetkých orgánov a organizácií, ktoré  konajú  určité práce 
v postupe komasácie a rozmerania pozemkov, 

- utvoriť podkomisie (pre zhodnotenie pozemkov, pre zhodnotenie objektov 
a dlhoročných rastlín a siatin, pre  zisťovanie faktického stavu a iné 
podkomisie), 

- konať aj iné potrebné práce v súlade  so Zákonom o poľnohospodárskom 
pozemku a zásadami komasácie. 

 
Článok 5 

 
Odborné a administratívne  práce pre potreby komisie koná tajomník komisie.  

  Za tojomníka komisie sa vymenúva Sirácka Jozefína, diplomovaná právnička 
z Báčskeho Petrovca, odborná spolupracovníčka pre majetkovo-právne úkony Obecnej 
správy Obce Báčsky Petrovec. 
 

Článok 6 
 

            Z dôvodu, že jednotlivé fázy uskutočnenia postupu komasácie pre k.o. Báčsky 
Petrovec a  k.o. Kulpín budú plynúť paralelne, predseda a zástupca predsedu, 
prideľovateľ a všetci členovia a zástupcovia členov komisie, odborní členia podkomisií 
a členia odborných pracovných telies, tajomník, gruntovník a iní členovia podkomisií 
a zapisovatelia, sa v prípade neprítomnosti týchto osôb, z jednej komisie môžu dočasne 
angažovať v práci inej komisie a pre inú k.o. s úhradou, ktorá im patrí podľa Pravidiel 
o úhradách, za katastrálnu obec, v ktorej aj skutočne vykonávajú práce komasácie.  
 

 



Článok 7 
   
 Finančné hospodárenie komisie  má na starosti  Oddelenie  pre rozpočet, financie 
a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec a príkazca za použitie – 
výplatu prostriedkov pre uskutočnenie  postupu komasácie je predseda komisie, res. 
v jeho neprítomnosti zástupca predsedu komisie. 

 
Článok 8 

 
 Trovy práce komisie, podkomisií a iných odborných telies a jednotlivcov, ktoré 
konajú určité práce v postupe komasácie a rozmerania, sa pripisujú na ťarchu 
komasačného postupu.  
 Úhrady  za prácu predsedu a členov komisií a iných osôb  angažovaných 
v prácach komasácie, bližšie sa upravuje osobitnými pravidlami, na ktoré súhlas 
poskytuje Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec. 
 

Článok 9 
 
 Toto rozhodnutie nadobúda platnosť ôsmym dňom po uverejnení v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-11/2010-02 
Dňa: 26.02.2010 
Báčsky Petrovec 
               P R E D S E D A  
        ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                  Miroslav Pucovský, v.r. 



     18.   
 V súlade s článkom 8 odsek 2 Rozhodnutia o vymenovaní predsedu a členov 
Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec – k.o. 
Kulpín (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 13/2009) a na základe článku 34 odsek 
1 bod 7 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.   
2/2009),  Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XXI. zasadnutí, ktoré sa 
konalo  26. 02. 2010,  v y n i e s l o 
 
 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  I  E 
 

O  POSKYTOVANÍ   SÚHLASU   K   P R A V I D L Á M 
O ÚHRADÁCH  ZA  PRÁCU PREDSEDU A  ZÁSTUPCU, ČLENOV 

KOMISIE A ICH  ZÁSTUPCOV V PRÁCACH KOMASÁCIE POZEMKOV V 
OBCI BÁČSKY PETROVEC – K.O. KULPÍN, TAJOMNÍKA KOMISIE, 

ČLENOV PODKOMISIÍ, ODBORNÝCH PRACOVNÝCH TELIES A INÝCH 
OSÔB ANGAŽOVANÝCH V POSTUPE KOMASÁCIE 

 
 

I. 
 

 Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec   p o s k y t u j e   s ú h l a s  k  Pravidlám o 
úhradách za prácu predsedu a zástupcu, členov komisie a ich zástupcov v prácach 
komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec – k.o. Kulpín, tajomníka komisie, členov 
podkomisií, odborných pracovných telies a iných osôb angažovaných v postupe 
komasácie, ktoré vyniesli členovia tejto komisie na zasadnutí, ktoré sa konala 
21.01.2010. 
 

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- 10/2010-02 
Dňa:   26. 02. 2010                            PREDSEDA 
Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 
   
            Miroslav Pucovský,  v.r. 
 
 



     19. 
 Podľa článku 34 bod 7 a analogicky článku 57 odsek 1 Štatútu Obce  Báčsky 
Petrovec  (Úradný  vestník  Obce Báčsky  Petrovec, č. 11/2008  a  4/2009), 
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XXI. zasadnutí, ktoré sa konalo 
26.02.2010,  v y n e s l o 
 
 

R  O Z  H  O D  N  U T  I E 
 

O UVOĽNENÍ ČLENA  RADY PRE MLADÝCH 
 
 

I. 
 
 

 U v o ľ n u j e  s a  z  funkcie člena Rady pre mladých  Dr. Ján Rybovič 
z Báčskeho Petrovca, predstaviteľ MS Báčsky Petrovec, ktorý do tejto funkcie bol  
vymenovaný Rozhodnutím Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, č. 011-12/2009-02 
z 03.03.2009, záverečne  s  26.02.2010,  v dôsledku podania písomnej demisie.  
 
 

II. 
 
 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-12/2010-02 
Dňa:   26. 02. 2010 
Báčsky Petrovec 
                             PREDSEDA  

ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                      Miroslav Pucovský,  v.r. 
 
 
 



     20. 
 Podľa článku 34 odsek 1  bod 10 Štatútu Obce  Báčsky Petrovec  (Úradný  
vestník  Obce Báčsky  Petrovec, č. 11/2008  a  4/2009), Zhromaždenie  obce Báčsky 
Petrovec na svojom  XXI. zasadnutí,  ktoré  sa  konalo 26.02.2010,  v y n e s l o 
 
 

R  O Z  H  O D  N  U T  I E 
 

O UVOĽNENÍ ČLENA  SPRÁVNEJ  RADY VEREJNÉHO PODNIKU  
PROGRES  PRE  BYTOVO-KOMUNÁLNE ČINNOSTI 

BÁČSKY PETROVEC 
 
 

I. 
 

 U v o ľ ň u j e   s a  z  funkcie  člena Správnej rady Verejného podniku 
PROGRES  pre bytovo-komunálne činnosti Báčsky Petrovec MÁRIA KOVÁČOVÁ – 
VARGOVÁ z  Báčskeho Petrovca  (predstaviteľka zamestnaných), ktorá  do tejto 
funkcie bola vymenovaná  Rozhodnutím  Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, číslo 
011-110/2008-02 z  26.11.2008, záverečne s  26.02.2010, v dôsledku odchodu do  
starobného dôchodku. 
 

II. 
 
 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-8/2010-02 
Dňa:   26. 02. 2010 
Báčsky Petrovec 
                             PREDSEDA  

ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                      Miroslav Pucovský,  v.r. 
 
 
 



      21. 
 Podľa článku 34 odsek 1  bod 10 Štatútu Obce  Báčsky Petrovec  (Úradný  
vestník  Obce Báčsky  Petrovec, č. 11/2008  a  4/2009), Zhromaždenie  obce Báčsky 
Petrovec na svojom  XXI. zasadnutí,  ktoré  sa  konalo 26.02.2010,  v y n e s l o 
 
 

R  O Z  H  O D  N  U T  I E 
 

O VYMENOVANÍ  NOVÉHO ČLENA  SPRÁVNEJ  RADY VEREJNÉHO 
PODNIKU  PROGRES  PRE  BYTOVO-KOMUNÁLNE ČINNOSTI 

BÁČSKY PETROVEC 
 
 

I. 
 
 Do Správnej rady Verejného podniku Progres pre bytovo - komunálne činnosti 
Báčsky Petrovec  ako  nová  členka (predstaviteľka zamestnaných)  v y m e n ú v a    s a   
 

- VESNA ČÁNIOVÁ  z Báčskeho Petrovca, namiesto Márie Kováčovej-
Vargovej z Báčskeho Petrovca. 

 
II. 

 
 Mandát novej členky Správnej rady trvá po vypršanie mandátu ostatných členov 
Správnej rady Verejného podniku Progres  pre  bytovo - komunálne činnosti Báčsky 
Petrovec a ktorí sú do tejto funkcie vymenovaní rozhodnutím Zhromaždenia obce Báčsky 
Petrovec, č. 011-110/2008-02  z 26.11.2008.  
 

III. 
 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-9/2010-02 
Dňa:   26. 02. 2010 
Báčsky Petrovec 
                             PREDSEDA  

ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                      Miroslav Pucovský,  v.r. 
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