
  Ú R A D N Ý     V E S T N Í K 
 

                                        Obce  Báčsky  Petrovec 
 
 
 
Číslo:  4                                       Báčsky Petrovec                              Ročné predplatné 
Ročník: XLIII        20.  júna  2007                               4.400,00.- dinárov 
 
 

O    B    S    A   H 
 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
 
54. - Uznesenie o záverečnom účte rozpočtu Obce Báčsky Petrovec pre rok 2006, 
 
55. - Uznesenie o rozvrhnutí  zvyšku príjmov po záverečnom účte rozpočtu Obce  

Báčsky Petrovec  pre rok 2006, 
 
56. - Uznesenie o  novelizácii  Uznesenia o  poskytovaní  stavebného  pozemku do  

nájmu, 
 
57. - Uznesenie o lokálnych a nekategorovaných cestách a uliciach v osadách Obce 

Báčsky Petrovec, 
 
58. - Uznesenie o verejnej  kanalizácii, odvádzaní a prečisťovaní odpadových vôd 

v osadách Obce Báčsky Petrovec, 
 
59. - Uznesenie  o Cene obce a Osobitnom verejnom uznaní Obce Báčsky Petrovec 

(vyčistený text), 
 
60. - Rozhodnutie o zániku funkcie  zástupcu predsedu Zhromaždenia obce 

Báčsky Petrovec, 
 
61. - Rozhodnutie o voľbe predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, 
 
62. - Rozhodnutie o zániku funkcie zástupcu predsedu Zhromaždenia obce 

Báčsky Petrovec, 
 
63. - Rozhodnutie o  poskytovaní  súhlasu k Uzneseniu o  určovaní ceny prípojky  

na  verejnú  kanalizáciu v osadách  Báčsky  Petrovec  a  Kulpín, 
 



 
64. - Rozhodnutie o uvoľnení  člena Správnej rady Predškolskej ustanovizne 

Včielka Báčsky Petrovec, 
 
65. - Rozhodnutie o vymenovaní  člena Správnej rady Predškolskej ustanovizne 

Včielka Báčsky Petrovec, 
 
66. -  Protokol o postupe  prevzatia o odovzdania  funkcie a úradných aktov, 
 
 
 

II. PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
67. -  Rozhodnutie  o  poskytovaní  súhlasu  k   Pravidlám   o   organizácii  a  

systematizácii  pracovných   miest  v  Obecnej   správe Obce Báčsky 
Petrovec.  

 
 
 



   54. 
 
 Podľa článku 30 odsek 1 bod 2 Zákona o lokálnej samospráve (Službeni glasnik RS, č. 
9/2002, 33/04, 135(04 a 62(06 – iný zákon), článkov  63 a 64 Zákona o rozpočtovom systéme 
(Službeni glasnik RS, č. 9/02,  87/02, 61/05 – iný zákon, 66/05, 101/05 – iný zákon, 62/06 – 
iný zákon a a 85/06) a článku 94 odsek  2 Štatútu obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník 
Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2002 a  9/2004), na návrh Obecnej rady Zhromaždenie obce 
Báčsky Petrovec na XXIX.  zasadnutí, ktoré sa  konalo 12. 06. 2007, v y n i e s l o  
 
 

U Z N  E  S E  N  I E   
 

O ZÁVEREČNOM ÚČTE ROZPOČTU OBCE  BÁČSKY  
 

PETROVEC PRE ROK 2006 
 
 

Článok  1 
 
 Uskutočnené bežné príjmy ako aj  vykonané bežné výdavky a výdavky v záverečnom  
účte rozpočtu Obce Báčsky Petrovec v roku 2006 vynášajú  v dinároch: 
 
1. Celkove uskutočnené bežné príjmy, príjmy z  predaja  
    a príjmy  zo zadĺženia sa      265.721.583,58 
2. Celkove uskutočnené bežné  výdavky    234.145.845,73 
3. Rozdiel celkových príjmov a celkových výdavkov (I-II)    31.575.737,85  
 

Článok 2 
 
 V Bilancii stavu z dňa 31. decembra 2006 (tlačivo 1) určená je celková aktíva vo 
výške  1.681.646,35 dinárov a celková pasíva vo výške 1.681.646,35 dinárov. 
 

Článok 3 
 
 V Bilancii  príjmov  a výdavkoc  v období od 1. januára do 31. decembra 2006 
(tlačivo 2)  určené sú: 
 
 

1. Celkove uskutočnené bežné príjmy a príjmy z predaja uskutočnené na 
základe  predaja základného majetku 

  
204.748.753,80

2. Celkove vykonané bežné  výdavky a výdavky pre  zaobstaranie 
základného majetku  234.145.845,73

3. Rozpočtový deficit  29.397.091,93
 
 
 Vyjadrený rozpočtový deficit  v Bilancii  príjmov a výdavkov (tlačivo 2) koriguje sa  
značkou OP 3033 kontom 911400 – Príjmy zo  zadĺženia  sa z podnikateľských bánk v krajine  
v Správe o kapitálnych výdavkoch a financovaní (tlačivo 3). 
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Článok  4 
 

Rozpočtový  suficit určený ja na nasledovný spôsob: 
 
 

O P I S 
Ekonomická 
klasifikácia 

Prostriedky 
z rozpočtu 

1 2 3 
I     CELKOVÉ PROSTRIEDKY (II + III)  3+7+8+9 272.608.633,53
II    CELKOVÉ  PRÍJMY (1+2+3) 7+8+9 265.721.583,58
       1. Bežné príjmy  7 204.544.303,80
           z ktorých sú 1.1. úroky 7411 943.968,38
       2. Príjmy z predaja základného majetku  8 204.450,00
       3. Príjmy zo zadĺženia sa a predaja  finančného 
           majetku  9 60.972.829,78

            3.1. Príjmy z predaja finančného majetku  92 0,00
III   PRENESENÉ  PROSTRIEDKY 3 6.887.049,95
IV   CELKOVÉ  VÝDAVKY (4+5+6) 4+5+6 234.145.845,73
       4. Bežné výdavky 4 214.924.700,90
           z čoho splácanie 4.1. úrokov 44 8.979.36
       5. Výdavky za základný majetok  5 19.221.144,83
       6. Výdavky za splácanie peňažného základu  
           a zaobataranie finančného majetku 6 0,00

           6.1. Zaobstaranie finančného  majetku  62 0,00
V    CELKOVÉ  PROSTRIEDKY  mínus    
       CELKOVÉ VÝDAVKY (I – IV) (3+7+8+9)-(4+5+6) 38.462.787,80

VI   ROZPOČTOVÝ SUFICIT (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) 31.575.737,85
 

 
Článok  5 

 
Uskutočnený zvyšok príjmov – rozpočtový suficit z článku 4 tohto uznesenia vo výške  

31.575.737,85 dinárov prenáša sa do nasledovného  roku a pozostáva z : 
 
- časti zvyšku príjmov – rozpočtového  suficitu, ktorý je účelovo  usmernený na financovanie  
výstavby kanalizácie vo výške 22.428.425,71 dinárov a 
 
- časti  nerozvrhnutého zvyšku príjmov – rozpočtového  suficitu vo výške 9.147.312,14 
dinárov. 

Článok 6 
 

V Správe o kapitálnych výdavkoch a financovaní v období od 1. januára do 31. 
decembra 2006 (tlačivo 3) určené sú celkové pramene  financovania vo výške  61.177.279,78 
dinárov a celkové výdavky vo výške 19.221.144,83 dinárov. 
 

Článok 7 
 

V Správe o peňažných  tokoch  v období od  1. januára  do 31. decembra  2006 
(tlačivo 4) určeníé sú celkové  peňažné  prílevy vo výške  273.301.440,52 dinárov, celkové 
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peňažné odlevy vo výške  239.390.234,75 dinárov a saldo  hotovosti na konci roka  vo výške 
33.911.205,77 dinárov. 

Článok 8 
 

V Správe  o  realizácii rozpočtu v  období od 1. januára do 31.  decembra 2006 
(tlačivo 5)  určený je  celkový rozdiel vo výške  31.575.737,85 dinárov medzi  celkovými 
príjmami a  príjmami vo výške 265.721.583,58 dinárov a celkovými  výdavkami a výdavkami 
vo výške  234.145.845,73 dinárov na základe úrovní financovania z republiky, autonómnej 
pokrajiny a iných prameňov.  

Článok 9 
 

 Plánované a uskutočnené príjmy a rozvrhnutie príjmov v bilancii rozpočtu  vyjadrené 
sú  v Bilancii príjmov a výdavkov rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na rok 2006, ktorý znie: 
 
           P R I H O D I  
                                                                                                                                                 v 000. din. 

Ekono-
mická 
klasifiká-
cia 

 
NÁZOV PRÍJMOV 

 
S U M A  

 
v    % 

 
PLÁNOVANÉ 

 
USKUTOČNENÉ 

1 2 3 4       5 
700000 BEŽNÉ  PRÍJMY 198.657 204.545 102,96 
710000 DANE 96.223 97.174 100,99 
711000 DAŇ Z PRÍJMOV, ZISKU  

A KAPITÁLNYCH  ZISKOV
75.350 76.760 101,87 

711110 Daň zo zárobkov 61.500 62.999 102,44 
711120 Daň z príjmov zo samostatnej 

činnosti 
4.500 4.019 89,31 

711140 Daň z príjmov z majetku 2.850 2.883 101,16 
711180 Samozdanenie 800 854 106,75 
711190 Daň z iných príjmov 5.700 6.005 105,35 
712000 DAŇ Z FONDU ZÁROBKOV A 

PRACOVNEJ SILY 
900 966 107,33 

712110 Daň z fondu zárobkov 900 966 107,33 
713000 DANE Z MAJETKU 12.200 12.466 102,18 
713120 Daň z majetku 5.700 5.784 101,47 
713310 Daň z dedičstva a darov 800 728 91,00 
713420 Daň z kapitálnych transakcií 5.600 5.892 105,21 
713610 Daň z akcií na meno a podiely 100 62 62,00 
714000 DAŇ ZO STATKOV  

A  SLUŽIEB 
5.773 5.265 91,20 

714420 Kom. poplatok pre usporadúvanie 
hudobných  programov v 
pohostinských objektoch 

3 3 100,00 

714430 Komunálny poplatok pre  
používanie reklamných  panelov 

50 40 80,00 

714440 Prostr. pre protipožiarnu ochranu 80 40 50,00 
714513 Komunálny  poplatok  pre  

vlastnenie motorových  
vozidiel 

 
2.200 

 
1.964 

 
89,27 

714514 Ročná úhrada pre  cestné motorové 
vozidlá 

2.500 
 

2.195 87,80 
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714547 Úhrada pre ochranu od znečistenia 
životného prostredia 

900 987 109,67 

714570 Obecné a mestské komunálne 
poplatky 

40 
 

36 90,00 

716000 INÉ DANE 2.000 1.717 85,85 
716110 Komunálny poplatok pre firmu 2.000 1.717 85,85 
730000 DONÁCIE A TRANSFERY 90.724 95.994 105,81 
733000 TRANSFERY Z INÝCH 

ÚROVNÍ MOCI 
90.724 95.994 105,81 

733151 Bežné transfery z republiky podľa 
Zákona o transferových  prostried.  
v prospech úrovne obce 

 
68.729 

 

 
73.429 

 
106,84 

733153 Bežné transfery z AP Vojvodiny v 
prospech úrovne obce 

2.500 
 

2.312 92,48 

733250 Kapitálne transfery z iných úrovní 
moci v prospech  úrovne  obce 

19.500 20.253 103,86 

740000 INÉ PRÍJMY 11.000 10.849 98,63 
741000 PRÍJMY Z MAJETKU 4.100 4.764 116,19 
741150 Úroky na  prostr.  rozpočtu obce 500 944 188,80 
741531 Komunálne  poplatky za  užívanie 

priestoru na verejných plochách 
600 504 84,00 

741534 Úhrada za užívanie   stavebného 
pozemku 

3.000 
 

3.316 110,53 

742000 PREDAJ STATKOV  
A SLUŽIEB 

5.000 4.536 90,72 

742150 Príjmy z predaja statkov a služieb 
alebo prenájmu zo strany 
obchodných organizácií  
v prospech úrovne obce 

 
1.000 

 
637 

 
63,70 

742251 Obecné administratívne poplatky 1.000 1.008 100,80 
742253 Úhrada za úpravu stavebného 

pozemku 
3.000 2.891 96,37 

745000 ZMIEŠANÉ A NEURČITÉ 
PRÍJMY 

1.500 1.278 85,20 

745151 Iné príjmy v prospech  úrovne  
Obce 

1.500 1.278 85,20 

743000 PEŇAŽNÉ TRESTY A  
ODŇATÝ  MAJETKOVÝ  
PROSPECH 

400 271 67,75 

743350 Príjmy z peňažných trestov  za 
priestupky v prospech úrovne obce 

400 271 67,75 

770000 MEMORANDUMOVÉ  
POLOŽKY PRE 
REFUNDOVANIE VÝDAVKOV 

710 528 74,37 

771111 Memorandumové položky  pre 
refundovanie výdavkov 

710 528 74,34 

 CELKOVÉ  PRÍJMY 198.657 204.545 102,96 
800000 PRÍJMY Z PREDAJA 

ZÁKLADNÉHO MAJETKU 
0 204 0,00 

812150 Príjmy  z predaja  hnuteľností v 
prospech  úrovne obce 

0 204 0,00 

900000 PRÍJMY ZO ZADĹŽENIA SA  
A PREDAJA  FINANČNÉHO 
MAJETKU 

61.000 60.973 99,96 
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911450 Príjmy zo zadĺženia sa 
v podnikateľských  bankách 
v krajine v prospech  úrovne obce 

61.000 60.973 99,96 

  
ÚHRNNÉ PRÍJMY 

 
259.657 

 
265.722 

 
102,34 

 
Suma vo výške 227.000 din. sú prostriedky uskutočnené z privatizácie a predstavujú  

prostriedky pre financovanie rozvoja  infraštruktúry lokálnej samosprávy a obec  ich môže  
používať v súlade s programom  rozvoja  infraštruktúry obce, ako aj v súlade s Uznesením o 
rozpočte obce, ktorým sa plánuje používanie prostriedkov uskutočnených privatizáciou.  
  

Článok 10 
 

Uskutočnené prostriedky rozpočtu Obce Báčsky Petrovec v roku 2006 rozvrhnuté sú 
podľa účelov na nasledovný spôsob:  

 

VŠEOBECNÁ  ČASŤ  VÝDAVKOV  
                                                                                                                                                    v 000 din. 
Ekonomic-

ká 
klasifikacia 

 
NÁZOV  VÝDAVKOV 

PLÁN 
VÝDAVKOV 

 
Uskutočnené 

 
v    % 

 
1 2 3 4 5 

400000 BEŽNÉ VÝDAVKY 247.997 223.956 90,31 
410000 VÝDAVKY PRE ZAMESTN. 39.261 39.109 99,61 
411000 Platy a prídavky zamestnaných 31.616 31.609 99,98 
412000 Sociálne príspevky na ťarchu 

zamestnaných 
5.662 5.659 99,95 

413000 Úhrada v naturáliách 613 506 82,54 
414000 Sociálne prídavky zamestnaným 710 699 98,45 
415000 Úhrada  pre  zamestnaných 300 288 96,00 
416000 Odmeny, bonusy a iné osobitné 

výdavky 
360 348 96,67 

420000 POUŽÍVANIE SLUŽIEB A 
TOVARU 

24.888 24.033 96,56 

421000 Stále trovy 6.030 5.546 91,97 
422000 Cestovné 830 721 86,87 
423000 Služby podľa zmluvy 12.621 12.516 99,17 
424000 Špecializované služby 262 227 86,64 
425000 Bežné opravy a údržba 2.380 2.348 98,65 
426000 Materiál 2.765 2.673 96,67 
440000 SPLÁCANIE ÚROKOV 10 9 90,00 
441400 Splácanie úrokov  domácim 

podnikateľským bankám  
10 9 90,00 

450000 SUBVENCIE 57.330 57.378 100,08 
451100 Bežné subvencie verejným 

nefinančným podnikom a organizáciám 
57.330 57.378 100,08 

460000 DONÁCIE I TRANSFERY 41.885 42.048 100,39 
463000 Donácie a transfery iným úrovniam 

moci 
41.885 42.048 100,39 

470000 PRÁVA ZO SOCIÁLNEHO 
POISTENIA 

1.500 1.249 83,37 
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472000 Úhrady pre sociálnu ochranu 
z rozpočtu 

1.500 1.249 83,27 

480000 INÉ  VÝDAVKY 11.090 12.027 108,45 
481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 10.390 9.762 93,96 
482000 Dane, záväzné poplatky a tresty  

vnútené  z jednej úrovne  moci  
Inej 

700 665 95,00 

484000 Úhrada škody za poškodenie alebo 
škodu spôsobenú živelnými 
prohromami alebo inými  prírodnými 
príčinami 

0 1.600 0,00 

490000 ADMINISTRATÍVNE TRANSFERY 
Z ROZPOČTU Z  PRIAMYCH 
ROZPOČTOVÝCH UŽÍVATEĽOV 
INDIREKTNÝM ROZOČT. 
UŽÍVATEĽOM ALEBO MEDZI  
ROZPOČT. UŽÍVATEĽMI ISTEJ 
ÚROVNE 

72.033 48.103 66,78 

495000 Základný majetok 70.100 48.103 68,62 
499000 PROSTRIEDKY REZERVY 1.933 0 0,00 
499110 Stála rezerva 1.600 0 0,00 
499120 Bežná rezerva 333 0 0,00 
500000 VÝDAVKY PRE ZÁKLADNÝ 

MAJETOK 
11.660 10.190 87,39 

510000 ZÁKLADNÉ PROSTRIEDKY 11.660 10.190 87,39 
511000 Budovy a  stavebné objekty 8.000 6.952 86,90 
512000 Stroje a vybavenia 3.660 3.238 88,47 

 SPOLU ( 400000+500000 ) 259.657 234.146 90,17 
  
 
 
OSOBITNÁ ČASŤ VÝDAVKOV 
                                                                                                                   v 000 din. 

 
Oddiel 

Ekono-
mická 
klasifi- 
kácia 

 
        OPIS  VÝDAVKOV 

 
Plánované 

 
Uskutočnené 

 
v    % 

 
01 

            1/1 
ZHROMAŽDENIE OBCE 

   

    411000 Platy a prídavky zamestnaných 672 672 100,00 
 412000 Soc. prís. na ťarchu zamestnávateľa 121 120 99,17 
 416000 Odmeny, bonusy a iné osobitné 

výdavky 
32 31 96,87 

 421000 Stále trovy 25 22 88,00 
 422000 Cestovné 5 1 20,00 
 423000 Služby podľa zmluvy 2.226 2.182 98,02 
 426000 Materiál 100 85 85,00 
 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 150 141 94,00 
 512000 Stroje a vybavenie 150 150 100,00 
  SPOLU 1/1 3.481 3.404 97,79 
 

02 
 

 1/2 
PREDSEDA OBCE 
 A OBECNÁ RADA 
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 411000 Platy a prídavky zamestnaných 2.147 2.146 99,95 
 412000 Soc. prís. na ťarchu zamestnávateľa 385 384 99,74 
 416000 Odmeny, bonusy a iné osobitné 

výdavky 
30 29 96,67 

 421000 Stále trovy 220 220 100,00 
 422000 Cestovné 300 271 90,33 
 423000 Služby podľa zmluvy 5.200 5.183 99,67 
 424000 Špecializované služby 60 55 91,67 
 425000 Bežné opravy a údržba 200 193 96,50 
 426000 Materiál 900 878 97,55 
 482000 Dane, závázné poplatky a tresty vnútené 

z jednej úrovne moci  inej 
650 622 95,69 

  SPOLU  ½ 10.092 9.981 98,90 
 

03 
 

 1/3/1 
STÁLA ROZPOČTOVÁ  REZERVA

   

 484000 Úhrada škody pre poškodenia alebo 
škodu spôsobenú živelnými pohromami 
alebo  inými prírodnými príčinami 

0 1.600 0,00 

 499110 Stála rezerva 1.600 0 0,00 
  SPOLU   1/3/1 1.600 1.600 100,00 
 

04 
 

 1/3/2 
BEŽNÁ ROZPOČTOVÁ REZERVA 

   

 499120 Bežná rezerva 333 0 0,00 
  SPOLU 1/3/2 333 0 0,00 

  SPOLU 1 15.506 14.985 96,64 
 

05 
 2/01 

OBECNÁ SPRÁVA 
   

 411000 Platy a prídavky zamestnaných  14.900 14.894 99,96 
 412000 Soc. prís. na ťarchu zamestnávateľa 2.667 2.667 100,00 
 413000 Úhrady v naturáliách 500 347 69,40 
 414000 Sociálne prídavky zamestnaným 710 699 98,45 
 415000 Úhrada za zamestnaných 300 288 96,00 
 416000 Odmeny, bonusy a iné osobitné 

výdavky 
30 26 86,67 

 421000 Stále trovy 3.565 3.552 99,63 
 422000 Cestovné 150 140 93,33 
 423000 Služby podľa  zmluvy 2.710 2.709 99,96 
 424000 Špecilizované služby 200 171 85,50 
 425000 Bežné opravy a údržba 1.955 1.946 99,54 
 426000 Materiál  1.600 1.596 99,75 
 441000 Splácanie domácich  úrokov 10 9 90,00 
 451000 Subvencie verejným nefinančným 

podnikom a organizáciám 
630 628 99,68 

 482000 Dane, záväzné poplatky a tresty vnútené 
z jednej úrovne moci 
Inej 

50 43 86,00 

 511000 Budovy a stavebné objekty 8.000 6.952 86,90 
 512000 Stroje a vybavenia 3.500 3.083 88,09 
                SPOLU 2/01 41.477 39.750 95,84 

 
06 

 2/02 
AGENTÚRA PRE ROZVOJ 
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 421000 Stále trovy 200 184 92,00 
 422000 Cestovné 300 239 79,67 
 423000 Služby podľa zmluvy 2.300 2.259 98,22 
 424000 Špecializované služby 2 2 100,00 
 425000 Bežné opravy a údržba 25 24 96,00 
 426000 Materiál  75 53 70,67 
 512000 Stroje a vybavenie 10 5 50,00 
  SPOLU 2/02 2.912 2.766 94,99 
 

07 
 2/03 

DIREKCIA PRE STAVEBNÝ 
POZEMOK 

 

   

 411000 Platy a prídavky zamestnaných  1.364 1.364 100,00 
 412000 Soc. prís. na ťarchu zamestnávateľa 244 244 100,00 
 451000 Subvencie verejným nefinančným 

podnikom a organizáciám 
56.700 56.749 100,09 

 495000 Základný majetok - úver 61.000 39.072 64,05 
  SPOLU 2/03 119.308 97.429 81,66 
 

08 
 

 2/04/1 
ZŠ  JÁNA ČAJAKA 

BÁČSKY  PETROVEC 

   

 463000 Donácie a transfery iným úrovniam 
moci 

8.925 9.204 103,13 

  SPOLU 2/04/1 8.925 9.204 103,13 
 

09 
 

 2/04/2 
ZŠ J. A. KOMENSKÉHO 

KULPÍN 

   

 463000 Donácie a transfery iným úrovniam 
moci 

5.200 5.199 99,98 

  SPOLU 2/04/2 5.200 5.199 99,98 
 

10 
 

 2/04/3 
ZŠ ŽARKA ZRENJANINA 

MAGLIĆ 

   

 463000 Donácie a transfery iným úrovniam 
moci 

4.080 4.024 98,63 

  SPOLU 2/04/3 4.080 4.024 98,63 
 

11 
 

 2/04/4 
ZŠ  J. M. DRAGUTINA 

HLOŽANY 

   

 463000 Donácie a transfery iným úrovniam 
moci 

6.600 6.614 100,21 

  SPOLU 2/04/4 6.600 6.614 100,21 
 

12 
 

 2/05/1 
GYMNÁZIUM 

JÁNA KOLLÁRA 

   

 463000 Donácie a transfery iným úrovniam 
moci 

5.700 5.660 99,30 

  SPOLU  2/05/1 5.700 5.660 99,30 
 

13 
 2/06 

PU  VČIELKA
   

 411000 Platy a prídavky zamestnaných  8.376 8.376 100,00 
 412000 Soc. prís. na ťarchu zamestnávateľa 1.500 1.500 100,00 
 413000 Úhrady v naturáliách 68 68 100,00 
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 416000 Odmeny, bonusy a iné osobitné 
výdavky 

230 226 98,26 

 421000 Stále trovy 1.330 898 67,52 
 495000 Základný majetok 7.600 7.575 99,67 

  SPOLU  2/06 19.104 18.643 97,59 
 

14 
 2/07 

SOCIÁLNA OCHRANA 
 

   

 472000 Úhrada za sociálnu ochranu z rozpočtu 1.500 1.249 83,27 
  SPOLU  2/07 1.500 1.249 83,27 
 

15 
 

 2/08/1 
KNIŽNICA 

ŠTEFANA HOMOLU 

   

 411000 Platy a prídavky zamestnaných  1.054 1.054 100,00 
 412000 Soc. prís. na ťarchu zamestnávateľa 189 189 100,00 
 413000 Úhrady v naturáliách 10 30 300,00 
 416000 Odmeny, bonusy a iné osobitné 

výdavky 
19 18 94,74 

 421000 Stále trovy 210 195 92,86 
 423000 Služby podľa zmluvy 95 95 100,00 
 495000 Základný majetok 300 300 100,00 
  SPOLU  2/08/1 1.877 1.881 100,21 
 

16 
 

 2/08/2 
SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ 

DIVADLO 

   

 411000 Platy a prídavky zamestnaných  1.051 1.051 100,00 
 412000 Soc. prís. na ťarchu zamestnávateľa 188 188 100,00 
 413000 Úhrady v naturáliách 15 26 173,33 
 416000 Odmeny, bonusy a iné osobitné 

výdavky 
19 18 94,74 

 421000 Stále trovy 250 250 100,00 
 422000 Cestovné 55 55 100,00 
 423000 Služby podľa zmluvy 85 85 100,00 
 495000 Základný majetok 1.200 1.156 96,33 
  SPOLU  2/08/2 2.863 2.829 98,81 
 

17 
 2/08/3/1 

VHV 
   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 200 200 100,00 
  SPOLU  2/08/3/1 200 200 100,00 
 

18 
 2/08/3/2 

KUS PETROVSKÁ DRUŽINA 
   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 390 300 76,92 
  SPOLU  2/08/3/2 390 300 76,92 
 

19 
 2/08/3/3 

KUS ZVOLEN 
   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 230 200 86,96 
  SPOLU  2/08/3/3 230 200 86,96 
 

20 
 2/08/3/4 

KUS ĐURA JAKŠIĆA 
   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 50 50 100,00 
  SPOLU  2/08/3/4 50 50 100,00 
 

21 
 2/08/3/5 

KOS JEDNOTA 
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 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 150 150 100,00 
  SPOLU  2/08/3/5 150 150 100,00 

 
22 

 2/08/3/6 
PODĽA ROZHODNUTIA 

PREDSEDU 

   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 50 35 70,00 
  SPOLU  2/08/3/6 50 35 70,00 

 
23 

 2/08/4/1 
DEŇ  PETROVCA 

   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 100 100 100,00 
  SPOLU  2/08/4/1 100 100 100,00 
 

24 
 2/08/4/2 

LYRICKÝ  FESTIVAL V KULPÍNE 
   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 50 50 100,00 
  SPOLU  2/08/4/2 50 50 100,00 
 

25 
 2/08/4/3 

PREDSLÁVNOSŤOVÉ  DNI 
   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 100 100 100,00 
  SPOLU  2/08/4/3 100 100 100,00 
 

26 
 2/08/4/4 

LETO V MAGLIĆI 
   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 100 100 100,00 
  SPOLU  2/08/4/4 100 100 100,00 
 

27 
 2/08/4/5 

TANCUJ, TANCUJ 
   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 100 100 100,00 
  SPOLU 2/08/4/5 100 100 100,00 
 

28 
 2/08/4/6 

DIVADELNÉ  DNI V  PETROVCI 
   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 70 70 100,00 
  SPOLU  2/08/4/6 70 70 100,00 
 

29 
 2/08/4/7 

SVÄTOSAVSKÝ PLES 
   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 150 150 100,00 
  SPOLU  2/08/4/7 150 150 100,00 
 

30 
 2/08/4/8 

ZÓNOVÉ  PREHLIADKY 
   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 80 25 31,25 
  SPOLU  2/08/4/8 80 25 31,25 
 

31 
 2/08/4/9 

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ  
SLÁVNOSTI 

   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 800 800 100,00 
  SPOLU 2/08/4/9 800 800 100,00 
 

32 
 2/09 

INFORMAČNÉ  STREDISKO  
   

 411000 Platy a prídavky zametnaných 1.374 1.374 100,00 
 412000 Soc. prís. na ťarchu zamestnávateľa 246 246 100,00 
 413000 Úhrada   v naturáliách 20 35 175,00 
 421000 Stále trovy 220 220 100,00 
 425000 Bežné opravy a údržba 200 185 92,50 
 426000 Materiál 40 40 100,00 
  SPOLU 2/09 2.100 2.100 100,00 
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33 

 2/10/01 
FK MLADOSŤ 

   

 481910 Dotácie športovým mládežníckym  org. 250 250 100,00 
  SPOLU  2/10/01 250 250 100,00 
 

34 
 2/10/02 

FK KULPÍN 
   

    481910 Dotácie športovým mládežníckym  org. 290 290 100,00 
  SPOLU  2/10/02 290 290 100,00 
 

35 
 2/10/03 

FK MAGLIĆ 
   

 481910 Dotácie športovým mládežníckym  org. 236 236 100,00 
  SPOLU  2/10/03 236 236 100,00 
 

36 
 2/10/04 

FK BUDÚCNOSŤ 
   

 481910 Dotácie športovým mládežníckym  org. 174 174 100,00 
  SPOLU  2/10/04 174 174 100,00 
 

37 
 2/10/05 

VK MAGLIĆ 
   

 481910 Dotácie športovým mládežníckym  org. 115 115 100,00 
  SPOLU  2/10/05 115 115 100,00 
 

38 
 2/10/06 

VK MLADOSŤ 
   

 481910 Dotácie športovým mládežníckym  org. 115 115 100,00 
  SPOLU  2/10/06 115 115 100,00 
 

39 
 2/10/07 

ŽVK MAGLIĆ 
   

 481910 Dotácie športovým mládežníckym  org. 70 70 100,00 
  SPOLU  2/10/07 70 70 100,00 
 

40 
 

 2/10/08 
ŽENSKÝ HÁDZANÁRSKY 

 KLUB MAGLIĆ 

 
 

  

 481910 Dotácie športovým mládežníckym  org. 225 225 100,00 
  SPOLU  2/10/08 225 225 100,00 
 

41 
 

 2/10/09 
STK MLADOSŤ  

BÁČSKY  PETROVEC 

   

 481910 Dotácie športovým mládežníckym  org. 275 275 100,00 
  SPOLU  2/10/09 275 275 100,00 
 

42 
 2/10/10 

ŠK PETROVEC 
BÁČSKY  PETROVEC 

   

 481910 Dotácie športovým mládežníckym  org. 50 50 100,00 
  SPOLU  2/10/10 50 50 100,00 
 

43 
 2/10/11 

ŠK KULPÍN 
KULPÍN 

   

 481910 Dotácie športovým mládežníckym  org. 50 50 100,00 
  SPOLU  2/10/11 50 50 100,00 
 

44 
 

 2/10/12 
ŠK BUDÚCNOSŤ  

HLOŽANY 

   

 481910 Dotácie športovým mládežníckym  org. 50 50 100,00 
  SPOLU  2/10/12 50 50 100,00 
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45 

 2/10/13 
ZŠR KARAS 

   

 481910 Dotácie športovým mládežníckym  org. 80 80 100,00 
  SPOLU  2/10/13 80 80 100,00 
 

46 
 2/10/14 

ZŠR  SMUĐ 
   

 481910 Dotácie športovým mládežníckym  org. 55 55 100,00 
  SPOLU  2/10/14 55 55 100,00 
 

47 
 2/10/15 

ZŠR ŠARAN 
   

 481910 Dotácie športovým mládežníckym  org. 50 50 100,00 
  SPOLU 2/10/15 50 50 100,00 
 

48 
 2/10/16 

ZŠR RIBOLOVAC 
   

 481910 Dotácie športovým mládežníckym  org. 40 0 0,00 
  SPOLU  2/10/16 40 0 0,00 
 

49 
 

 2/10/17 
KARATE KLUB  

BÁČSKY  PETROVEC 

   

 481910 Dotácie športovým mládežníckym  org. 30 0 0,00 
                SPOLU  2/10/17 30 0 0,00 
 

50 
 2/10/18 

KARATE KLUB MAGLIĆ 
   

 481910 Dotácie športovým mládežníckym  org. 47 47 100,00 
  SPOLU  2/10/18 47 47 100,00 
 

51 
 2/10/19 

VZPIERAČI 
 HERKUL 

   

 481910 Dotácie športovým mládežníckym  org. 48 48 100,00 
  SPOLU  2/10/19 48 48 100,00 
 

52 
 2/10/20 

TENISOVÝ  KLUB GEM 
   

 481910 Dotácie športovým mládežníckym  org. 50 50 100,00 
  SPOLU  2/10/20 50 50 100,00 
 

53 
 2/10/21 

REKREATÍVNY ŠPORT 
   

 481910 Dotácie športovým mládežníckym  org. 50 50 100,00 
  SPOLU  2/10/21 50 50 100,00 
 

54 
 

 2/10/22 
INDIVIDUÁLNI 

 REPREZENTAČNÍ ŠPORTOVCI 

   

 481910 Dotácie športovým mládežníckym  org. 50 45 90,00 
  SPOLU  2/10/22 50 45 90,00 
 

55 
 2/10/23 

INÉ 
 

   

 481910 Dotácie športovým mládežníckym  org. 560 556 99,29 
  SPOLU 2/10/23 560 556 99,29 
 

56 
 2/10/24 

ZA VYNIKAJÚCE  VÝSLEDKY 
   

 481910 Dotácie športovým mládežníckym  org. 50 0 0,00 
  SPOLU  2/10/24 50 0 0,00 
  2/10/25    
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57 ZA INTERVENCIE  NA ZÁKLADE 
ROZHODNUTIA  PREDSEDU 

 481910 Dotácie športovým mládežníckym  org. 430 155 36,05 
  SPOLU 2/10/25 430 155 36,05 
 

58 
 2/11/1/1 

MS BÁČSKY  PETROVEC 
 

   

 463000 Donácie a transfery iným úrovniam 
moci 

1.694 1.694 100,00 

  SPOLU  2/11/1/1 1.694 1.694 100,00 
 

59 
 2/11/1/2 

MS  KULPIN 
   

 463000 Donácie a transfery iným úrovniam 
moci 

912 912 100,00 

  SPOLU  2/11/1/2 912 912 100,00 
 

60 
 2/11/1/3 

MS MAGLIĆ 
   

 463000 Donácie a transfery iným úrovniam 
moci 

2.515 2.515 100,00 

  SPOLU  2/11/1/3 2.515 2.515 100,00 
 

61 
 2/11/1/4 

MS HLOŽANY 
   

 463000 Donácie a transfery iným úrovniam 
moci 

1.379 1.379 100,00 

  SPOLU 2/11/1/4 1.379 1.379 100,00 
 

62 
 2/11/2/01 

ZZBNOV 
   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 30 30 100,00 
  SPOLU  2/11/2/01 30 30 100,00 
 

63 
 2/11/2/02 

ZDRUŽENIE  
PENZISTOV 

   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 100 100 100,00 
  SPOLU  2/11/2/02 100 100 100,00 
 

64 
 

 2/11/2/03 
DOBROVOĽNÝ POŽIARNICKÝ 

SPOLOK 

   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 110 110 100,00 
  SPOLU  2/11/2/03 110 110 100,00 
 

65 
 2/11/2/04 

KLUB  
POĽNOHOSPODÁROV 

   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 305 305 100,00 
  SPOLU  2/11/2/04 305 305 100,00 
 

66 
 2/11/2/05 

ČERVENÝ  KRÍŽ 
   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 470 445 94,68 
  SPOLU  2/11/2/05 470 445 94,68 

 
67 

 

 2/11/2/06 
ZDRUŽENIE POĽOVNÍKOV 

BÁČSKY PETROVEC 

   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 710 820 115,49 
  SPOLU  2/11/2/06 710 820 115,49 
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68 

 2/11/2/07 
ZDRUŽENIE  ŽIEN 

 

   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 370 370 100,00 
  SPOLU   2/11/2/07 370 370 100,00 
 

69 
 

 2/11/2/08 
POĽNOHOSPODÁRSKE 

 MÚZEUM  KULÍN 

   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 300 300 100,00 
  SPOLU 2/11/2/08 300 300 100,00 
 

70 
 

 2/11/2/09 
MY  

BÁČSKY PETROVEC 

   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 185 185 100,00 
  SPOLU  2/11/2/09 185 185 100,00 
 

71 
 2/11/2/10 

RÁDIO AMATÉRI 
   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 70 40 57,14 
  SPOLU  2/11/2/10 70 40 57,14 
 

72 
 2/11/2/11 

VUKOVA  ZÁKLADINA 
   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 50 50 100,00 
  SPOLU   2/11/2/11 50 50 100,00 
 

73 
 2/11/2/12 

VIVA 
   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 100 100 100,00 
  SPOLU 2/11/2/12 100 100 100,00 
 

74 
 2/11/2/13 

DROBNOCHOVATELIA 
   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 40 40 100,00 
  SPOLU 2/11/2/13 40 40 100,00 
 

75 
 2/11/2/14 

EKOLOGICKÉ  HNUTIE 
   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 50 50 100,00 
  SPOLU  2/11/2/14 50 50 100,00 
 

76 
 2/11/2/15 

DEBATNÝ KLUB 
   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 25 25 100,00 
  SPOLU  2/11/2/15 25 25 100,00 
 

77 
 2/11/2/17 

DYSTROFIČIARI 
 

   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 10 10 100,00 
  SPOLU   2/11/2/17 10 10 100,00 
 

78 
 2/11/2/18 

FILATELISTI 
   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 10 10 100,00 
  SPOLU  2/11/2/18 10 10 100,00 
 

79 
 2/11/2/19 

PARAPLEGIČIARI 
 

   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 10 10 100,00 
  SPOLU  2/11/2/19 10 10 100,00 
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80 

 2/11/2/20 
ZVÄZ  SLEPÝCH 

 

   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 10 10 100,00 
  SPOLU  2/11/2/20 10 10 100,00 
 

81 
 

 2/11/2/21 
ZVÄZ  CEREBRÁLNEJ 
DETSKEJ PARALÍZY 

 

   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 10 0 0,00 
  SPOLU  2/11/2/21 10 0 0,00 
 

82 
 2/11/2/22 

ZDRUŽENIE  
VČELÁROV 

 

   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 20 20 100,00 
  SPOLU  2/11/2/22 20 20 100,00 
 

83 
 

 2/11/2/23 
MSJ BÁČSKY  PETROVEC 

   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 270 270 100,00 
  SPOLU  2/11/2/23 270 270 100,00 
 

84 
 

 2/11/2/24 
INÉ 

   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 475 462 97,26 
  SPOLU   2/11/2/24 475 462 97,26 
 

85 
 

 2/11/2/25 
AGENTÚRA PRE ROZVOJ 

BÁČSKY  PETROVAC 

   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 70 70 100,00 
  SPOLU 2/11/2/25 70 70 100,00 
 

86 
 

 2/11/2/26 
SPOLOK PRE BOJ  PROTI 

CUKROVKE 

   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 30 20 66,67 
  SPOLU  2/11/2/26 30 20 66,67 
 

87 
 

 2/11/2/27 
PODĽA ROZHODNUTIA 

PREDSEDU 

   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 100 64 64,00 
  SPOLU  2/11/2/27 100 64 64,00 
 

88 
 

 2/11/2/28 
EVANJELICKÁ  CIRKEV 

   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 200 200 100,00 
  SPOLU  2/11/2/28 200 200 100,00 
 

89 
 

 2/11/3/1 
DOM ZDRAVIA BÁČSKY 

PETROVEC 
 

   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 1.880 1.867 99,31 
  SPOLU  2/11/3/1 1.880 1.867 99,31 
  SPOLU  2 240.216 215.297 89,63 
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90 

 

 3 
VEREJNÉ PRÁVNE 
ZASTUPITEĽSTVO 

   

 411000 Platy a prídavky zamestnaných  678 678 100,00 
 412000 Soc. prís. na ťarchu zamestnávateľa 122 122 100,00 
 421000 Stále trovy  10 4 40,00 
 422000 Cestovné 20 15 75,00 
 423000 Služby podľa zmluvy 5 4 80,00 
 426000 Materiál   50 20 40,00 
  SPOLU  3 885 843 95,25 
 
 

 4 
PROSTRIEDKY PRE INÉ 

POTREBY 

   

 
91 

 

 4/1/1 
STREDOŠKOLÁCI 

CESTOVNÉ 

   

 463000 Donácie a transfery iným úrovniam 
moci 

1.750 1.589 90,80 

  SPOLU  4/1/1 1.750 1.589 90,80 
 

92 
 

 4/1/2 
ŠTUDENTI 
CESTOVNÉ 

   

 463000 Donácie a transfery iným úrovniam 
moci 

1.250 1.392 111,36 
 

  SPOLU  4/1/2 1.250 1.392 111,36 
 

93 
 

 4/2 
PROSTRIEDKY PRE 

PROTIPOŽIARNU OCHRANU 

   

 481000 Dotácie mimovládnym organizáciám 50 40 80,00 
  SPOLU  4/2 50 40 80,00 
  SPOLU 4 3.050 3.021 99,05 
   

SPOLU ( 400000 + 500000 ) 
 

259.657 
 

234.146 
 

90,17 
 
 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 

Član 11. 
 

Záverečný účet  rozpočtu Obce Báčsky Petrovec  obsahuje: 
 

1) Bilanciu stavu z dňa  31.12.2006; 
2) Bilanciu  príjmov a výdavkov v období  01.01.2006 až  31.12.2006; 
3) Správu o kapitálnych výdavkoch a financovaní v období  01.01.2006 až 31.12.2006; 
4) Správu o peňažných topoch v období  01.01.2006  až 31.12.2006; 
5) Správu o uskutočnení  rozpočtu v období  01.01. 2006 až 31.12.2006; 
6) Vysvetlenie veľkých odchýlok medzi povolenými prostriedkami a uskutočnením v období     
     01.01.2006 až  31.12.2006; 
7) Správu o používaní prostriedkov z bežnej rozpočtovej rezervy v obodobí 01.01.2006 až   
    31.12.2006; 
8) Správu o používaní prostriedkov zo stálej rozpočtovej rezervy na obdobie 01.01.2006 až     
    31.12.2006; 
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9)   Správu  o dlhoročnom zadĺžení sa Obce Báčsky Petrovec v období  01.01.2006 až 
       31.12.2006; 
10)  Správu externej revízie o finančných správach na obdobie  01.01.2006 až 31.12.2006. 
 
(Správy sú súčasťou tohto uznesenia a sú  osobitnou prílohou.) 
 

            Článok 12 
  

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
 
Číslo: 011- 48/2007-02 
Dňa: 12. 06. 2007             PREDSEDA 
Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE  
 
                                                                                                Dipl. Ing. Juraj Červenák, v.r. 
 
 
 
 
 



    55. 
 Podľa článkov 63 a 64 Zákona o rozpočtovom systéme (Službeni glasnik RS, č. 
9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005 a 62/2006), článku 30 dosek 1  body 2 a 5 
Zákona o lokálnej samospráve (Službeni glasnik RS, č. 9/2002, 33/2004, 135/2004 
a 62/2006) a článku 20 odsek 1 bod 5 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník  
Obce Báčsky Petrovec, č.  5/2002 a 9/2004), Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec  na  
XXIX. zasadnutí, ktoré sa konalo 12. júna 2007,  v y n i e s l o  
 

U  Z  N  E  S  E  N  I  E 
 

O ROZVRHNUTÍ  ZVYŠKU PRÍJMOV  PODĽA  
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU  ROZPOČTU OBCE BÁČSKY  

PETROVEC PRE ROK 2006 
 

I.  
 
 Zvyšok príjmov  z článku 1 Uznesenia o záverečnom účte  rozpočtu obce  Báčsky 
Petrovec pre rok 2006 vo výške 31,575.737,85 dinárov a  zvyšok príjmov z minulých 
rokov vo výške 802.186,89 dinárov rozvrhuje sa na nasledovný spôsob:  
 

1. na výstavbu kanalizácie (prostriedky  úverov) .................. 22,428.000,00 dinárov 
2. na  vypracovanie projektu  cesty Hložany – Dunaj 

v rámci projektu Dunajský sen ............................................ 1,200.000,00 dinárov 
3. na rekonštrukciu ev. kostola v Báčskom Petrovci .............. 4,000.000,00 dinárov 
4. na urbanistické plány ........................................................... 1,500.000,00 dinárov 
5. prenesené prostriedky na výstavbu súdu ............................. 2,109.000,00 dinárov 
6. výkup pozemkov v priemyselnej štvrti ................................ 1,141.000,00 dinárov. 

 
II. 

 
 Príjmy z privatizácie (predaja Skleníka v roku 2005) vo výške 227.000,00 dinárov 
usmernia sa  na  zlepšenie  infraštruktúry v Hložanoch. 
 

III. 
 

 Toto uznesenie nadobúda platnosť 8 dni odo dňa zverejnenia v Úradnom vestníku 
Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-53/2007-02       PREDSEDA 
Dňa:   12. 06. 2007       ZHROMAŽDENIA OBCE 
Báčsky Petrovec 
        Dipl.Ing. Juraj Červenák, v.r. 
         



    56. 
Podľa článku 76 odsek 2 a článku 81 odsek 4 Zákona o plánovaní a výstavbe 

(Službeni glasnik RS, číslo 47/2003), článku 18 bod 7 Zákona o lokálnej samospráve 
(Službeni  glasnik RS, číslo 9/2002, 33/2004, 135/2004 a 62/2006 – iný zákon), článku 
12 bod 7 a článku 94 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, číslo 5/2002), Zhromaždenie obce  Báčsky  Petrovec  na  XXIX.  zasadnutí,  
ktoré  sa  konalo dňa 12. 06. 2007,  v y n i e s l o  
 

U   Z   N   E   S   E   N   I   E   
 

O NOVELIZÁCII  UZNESENIA 
O POSKYTOVANÍ STAVEBNÉHO POZEMKU DO NÁJMU  

 
Článok 1 

 
 Týmto uznesením koná sa novelizácia Uznesenia o poskytovaní stavebného 
pozemku do nájmu (Úradný vestník Obce Báčsky  Petrovec, č.  1/2004), a to: 
  

- v článku 2 odsek 3 bod 2  sa mení a znie: 
 
„na iné účely (hospodárska činnosť) lehota trvania nájmu je 99 rokov“, 
 
- v článku 28 po odseku 7 pridáva sa nový odsek, ktorý znie: 
 
„V prípade, že  dvaja alebo viacej ponúkajúcich ponúknu rovankú výšku 

nájomného, uskutoční sa verejná dražba medzi nimi s tým, že nová začiatočná cena 
bude  určená vo výške  najvyššej  ponúknutej ceny v  predošlom postupe.“ V tom 
istom článku doterajšie odseky 8 a 9  sa stávajú odsekmi  9 a 10. 
 

Článok 2 
 
 Toto uznesenie  nadobúda platnosť ôsmym dňom  odo dňa zverejnenia 
v Úradnom  vestniku Obce Báčsky Petrovec. 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-54/2007-02 
Dňa:   12. 06. 2007         
Báčsky Petrovec        PREDSEDA 

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



   57. 
Podľa článku 18 odsek 1 bod 10 Zákona o lokálnej samospráve (Službeni glasnik  

RS, č. 9/2002, 33/2004, 135/2004),  článkov  2,  8,  9,  10  a  13  Zákona o komunálnych 
činnostiach  (Službeni glasnik  RS, č. 16/97  a  42/98),  článkov  1 a 5 odseky 4 a 5 
Zákona o verejných cestách   (Službeni glasnik  RS, č. 101/2005)  a  podľa  článku 94 
odsek 2 Štatútu obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  5/2002 
a 9/2004),  Zhromaždenie  obce Báčsky Petrovec na svojom  XXIX. zasadnutí, ktoré sa 
konalo  12. 06. 2007,  v y n i e s l o  
 

U Z  N  E  S  E  N  I  E   
 

O LOKÁLNYCH A NEKATEGOROVANÝCH  CESTÁCH  A ULICIACH 
O OSADÁCH   OBCE BÁČSKY  PETROVEC 

 
 
 I.  VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 
 

Článok 1 
 
 Týmto uznesením  reguluje sa spravovanie, výstavba, rekonštrukcia, údržba, 
ochrana, rozvoj  a spôsob používania lokálnych a nekategorovaných ciest, ulíc a iných  
verejných plôch na území Obce Báčsky Petrovec  a zabezpečovanie prostriedkov pre  
spravovanie, výstavbu, rekonštrukciu,  ochranu a údržbu týchto ciest a objektov  na nich. 
 

Článok 2 
 
 Lokálne cesty sú verejné cesty, ktoré spájajú osady obce a osady obce 
s magistrálnymi a regionálnymi cestami a určujú sa  uznesením Zhromaždenia obce.  
 Ulice  sú verejné cesty v osadách, ktoré slúžia pre  pohybovanie sa vozidiel 
a chodcov a určujú sa urbanistickými plánmi.  
 Nekategorované cesty sú poľné, lesné cesty a cesty po násypoch  pre obranu od 
záplav  a určujú sa katastrálnymi plánmi.  
 Verejné plochy v zmysle totho uznesenia sú plató,  parkovacie plochy a podobné.  
 

Článok 3 
 
 Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec  môže  ulicu  alebo lokálnu  cestu  určiť ako  
časť  magistrálnej alebo regionálnej cesty po predbežne  zdováženej mienke Ministerstva 
dopravy a spojov Republiky Srbsko.  
 

Článok 4 
 
 Lokálne cesty na území Obce  Báčsky Petrovec sú: 

1. cesta L-1, Hložany spojenie s  M-7 – Báčsky Petrovec  (ulice Leninova, 
Prvomájová) spojenie s R-102 v dĺžke 9,3 km, 

2. cesta L-2, Báčsky Petrovec spojenie s R-102 (ulice Prvomájová, Kulpínska) – 
Kulpín  do konca k.o. Kulpín k Ravnemu Selu (ulica M.Tita) v dĺžke 6,1 km, 

3. cesta L-3, Hložany  spojenie s M-7 (ulica M.Tita) – Hložany spojenie s L-1 
(ulica Masarykova) v dĺžke 1,2 km, 



4. cesta L-4 spojenie s R-102 – Železničná stanica Maglić (ulice N.Domazeta. 
29. novembra a Bratstva a jednoty) v dĺžke 2,3 km. 

 
Článok 5 

 
 Vozovky v uliciach, cez ktoré prechádza regionálna cesta R-102  na území Obce 
Báčsky Petrovec, sú: 
 - v Báčskom Petrovci vozovka ulíc Novosadskej, XIV. VÚSB, Kollárovej, 
Prvomájovej  a  28. októbra . 
 
 

II. SPRAVOVANIE 
Článok 6 

 
 Práce spravovania, údržby, ochrany a rozvoja lokálnych ciest a ulíc na území 
Obce Báčsky Petrovec  koná  Direkcia pre stavebný pozemok, cestné hospodárstvo 
a komunálne činnosti Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte : Direkcie). 
 Práce  spravovania, ochrany a rozvoja nekategorovaných  ciest konajú Direkcia 
a miestne spoločenstvá na území tých katastrálnych obcí, na ktorých sa nachádzajú 
nekategorované cesty a práce údržby a ochrany  nekategorovaných ciest koná  Direkcia, 
miestne spoločenstvá, poľnohospodárske podniky a  asociácie  poľnohospodárov 
organizované v miestnych spoločenstvách ako užívatelia  nekategorovaných ciest v  
koordinácii s miestnymi spoločenstvami a Direkciou. 
 

Článok 7 
 
 Pod spravovaním v zmysle tohto  uznesenia sa rozumie nasledovné: 
 
- práce  prípravy a vynesenia  ročných a strednodobých plánov výstavby,  

rekonštrukcie, ochrany a údržby ciest; 
- práce, ktoré sa vzťahujú na použitie prostriedkov pre výstavbu, rekonštrukciu,  

ochranu a údržbu ciest a objektov (autobusových zastávok a prístreškov), pre 
ochranu, údržbu a  obnovenie  horizontálnej a vertikálnej signalizácie,  pre  
vypracovania plánov technického  regulovania dopravy a pod.; 

- práce zverenia a dojednania prác ochrany a údržby ciest; 
- práce, ktoré sa vzťahujú na vedenie  potrebných evidencií o cestách, ktorými sa 

spravuje; 
- práce, ktoré sa vzťahujú na včasné podnikanie  zodpovedajúcich aktivít a opatrení 

pre organizáciu ochrany a údržby verejných ciest,  ktorými sa správuje;  
- práce, ktoré sa vzťahujú na údržbu  cestného pozemku a 
- iné práce, ktoré sa vzťahujú na ochranu a údržbu ciest. 
 
 

III. VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA 
 

Článok 8 
 
 Výstavba,  rekonštrukcia, ochrana a údržba ciest na území Obce Báčsky Pretrovec 
koná sa na základe ročných a strednobodých  plánov, resp. programov práce. 
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Článok 9 
 
 Povolenie na výstavbu a rekonštrukciu cesty,  jej časti alebo  cestného objektu, 
tiež povolenie na používanie lokálnej cesty, ulice a nekategorovanej cesty vydáva  
obecný orgán príslušný pre práce urbanizmu. 
 

Článok 10 
 
 Direkcia vydáva  súhlas  na technickú dokumentáciu pre výstavbu alebo 
rekonštrukciu lokálnych  ciest, ulíc a cestných  objektov (ktoré sa odovzdávajú Direkcii 
na  údržbu).  
 Vystavané alebo  rekonštruované u lice, cesty a cestné objekty investor je povinný 
so zodpovedajúcou technickou dokumentáciou odovzdať Direkcii  ma údržbu v lehote 10 
dní odo dňa, keď dostane  povolenie na používanie.  
 

Článok 11 
 
 Všetky práce  späté s výstavbou a rekonštrukciou ciest konajú sa v súlade so 
Zákonom o verejných cestách  a  Zákonom o plánovaní a výstavbe. 
 
 
 IV.  ÚDRŽBA CIEST 
 

Článok  12 
 
 Pod údržbou verejnej cesty (lokálnych ciest a ulíc) v zmysle tohto uznesenia 
rozumejú sa práce, ktorými sa zabezpečuje  nerušená a bezpečná premávka vozdiel 
a pohybovanie sa  pešiakov a  zachováva  použiteľná  a  reálna  hodnota cesty. 
 

Článok 13 
 
 Práce na údržbe verejnej cesty  (lokálnych ciest a ulíc)  zahŕňajú: 
 
- prehliadku  verejných ciest a cestných objektov; 
- opravu,  obnovovanie a výmenu  častí vozovky a trupu verejnej cesty; 
- čistenie vozovky; 
- údržbu  krajníc; 
- ochranu svahov násypov a úbočí; 
- čistenie a úpravu jarkov a priepustov na lokálnych cestách; 
- výmenu, čistenie a opravu horizontálnej a vertikálnej signalizácie; 
- opravu a ochranu mostov a objektov pred koróziou;  
- kosenie trávy a údržbu zelených plôch vedľa lokálnych ciest; 
- čistenie snehu a ľadu z vozovky a 
- iné práce  údržby. 
 

Článok 14 
 
 Práce údržby  verejnej cesty (lokálnych ciest a ulíc) Direkcia zveruje podniku, 
ktorý založilo Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec, inému podniku alebo právnickej 
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osobe, ktorá je registrovaná  pre túto činnosť a ktorá ponúkla  nejvýhodnejšie  
podmienky podľa súbehu alebo predbežnej  výmery.  
 

Článok 15 
 
 Direkcia  a podnik alebo  iná právnická osoba, ktorej  sú prenechané práce  
údržby ciest uzaviera zmluvu, ktorou  sa  regulujú  vzájomné  práva  a  záväzky. 
 Zmluvou  z  predošlého odseku bližšie  a regulujú: práce, ktoré sa zverujú, spôsob  
vykonávania, cena po jednotke miery, doba, na ktorú sa zmluva uzaviera, postup 
rozviazania  zmluvy pred vypršaním doby, na ktorú  bola  uzavretá a práva a záväzky, 
ktoré  z toho  vyplývajú, ako aj iné  otázky. 
 Súhlas k zmluve z predošlého odseku  poskytuje Správna rada Direkcie.  
 

Článok 16 
 
 Všetky práce súvisiace s údržbou a ochranou ciest konajú sa v súlade s platnými 
predpismi, vzťahujúcimi sa na túto oblasť. 
 

Článok 17  
 
 Majitelia, resp. právnické a fyzické osoby, ktoré sa starajú o objekty a inštalácie, 
ktoré sú  nainštalované na verejnej ceste  a v pásme vedľa cesty sú povinné o vlastnej 
trove premiestniť tie objekty, resp.  prispôsobiť ich vzniknutým zmenám. 
 
 
 V.  ROZKOPÁVANIE  LOKÁLNYCH  CIEST, ULÍC 
       A INÝCH  VEREJNÝCH  PLÔCH 
 
 

Článok 18 
 
 Pod  rozkopávaním lokálnych ciest, ulíc a iných verejných plôch v zmysle  
ustanovení  tohto uznesenia, rozumie sa   vykonávanie prác na lokálnych cestách, 
uliciach a iných  verejných plochách s cieľom výstavby a opravy podzemných 
a nadzemných inštalácií, resp. objektov komunálnej infraštruktúry, ako aj prípojenia sa 
právnických a fyzických osôb na  jednotlivé systémy komunálnej infraštruktúry.  
 

Článok 19 
 
 Rozkopávanie  lokálnych ciest, ulíc a iných  verejných plôch koná sa na  základe  
zadováženého  povolenia  na výstavbu  a  potvrdenej  prihlášky o začiatku prác, ak  je 
pre  taký druh prác  podľa predpisov o plánovaní a výstavbe potrebné  zabezpečiť 
povolenie na výstavbu.  
 Pred začiatkom  vykonávania prác investor z odseku 1 tohto článku je povinný  
písomne oboznámiť Direkciu a stavebno-dopravnú inšpekciu o začiatku vykonávania 
prác a  lehote ukončenia výstavby a  tiež zabezpečiť od  Direkcie podmienky  
prinavrátenia verejnej plochy do  pôvodného  stavu.  
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Článok 20 
 
 Ak  pre  plánovaný  druh  prác  na lokálnej ceste, ulici a inej verejnej ploche nie je  
potrebné  zabezpečiť povolenie na výstavbu v zmysle  prepisov o plánovaní a výstavbe, 
rozkopávanie lokálnej cesty, ulice a inej verejnej plochy koná sa na základe 
zadováženého povolenia na rozkopávanie. 
 Povolenie na rozkopávanie z odseku 1 tohto článku na žiadosť  fyzickej alebo 
právnickej osoby  (v ďalšom texte: investor) vydáva  rozhodnutím Obecná správa, 
Oddelenie pre  hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné  úkony.  
 

Článok 21 
 
 V žiadosti o zabezpečenie  povolenia  na rozkopávanie lokálnej cesty, ulice a inej 
verejnej plochy investor je povinný uviesť  dôvod rozkopávania a v závislostiod toho 
priložiť zodpovedajúce dôkazy. 

K žiadosti o  zabezpečenie  povolenia na  rozkopávanie  vedľa dôkazu z odseku 1 
tohto článku investor  záväzne  prikladá  podmienky, za ktorých sa  bude konať 
rozkopávanie.  

K žiadosti  o  vydávanie  povolenia  na rozkopávanie  ulíc a verejnej cesty treba 
priložiť: 
- povolenie pre výstavbu 
- overený projekt 
- dôkaz o zabezpečení prostriedkov na  opravu ulice alebo verejnej cesty. 
 

Článok 22 
 

 Podmienky, za ktorých sa bude konať rozkopávanie, vypracúva Direkcia. 
 Podmienky,  za ktorých sa bude konať rozkopávanie,  obsahujú najmä: 
 
- miesto, na ktorom sa koná rozkopávanie, 
- spôsob a čas rozkopávania a miesto deponovania vykopaného materiálu, 
- spôsob  označovania  staveniska, spôsob regulovania  premávky, 
- spôsob a čas  prinavrátenia  rozkopanej plochy do pôvodného stavu a 
- iné  potrebné  podmienky. 

 
Článok 23 

 
 Rozhodnutím, ktorým sa povoľuje  rozkopávanie lokálnych ciest, ulíc a iných  
verejných plôch, určujú sa  najmä :   údaje o ivestorovi, dôvod  rozkopávania, miesto, 
spôsob a  čas rozkopávania, lehota  a  spôsob  vrátenia  rozkopanej plochy do  pôvodného 
stavu.  

Článok 24 
 
 Výnimočne z ustanovení článkov 19 a 20 tohto uznesenia, rozkopávanie lokálnej 
cesty, ulice a inej verejnej  plochy, v prípade súrnej intervenice za účelom odstrániť  
poruchu na objektoch komunálnej infraštruktúry a iných inštaláciách, investor  môže  
konať  aj bez  zaobstaraného  povolenia na  rozkopávanie, pod podmienkou, že o tom  
informuje  stavebno-dopravnú inšpekciu  a Direkciu. 
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 Investor z odseku 1 tohto  článku je povinný v lehote  3 dní po ukončení prác 
prinavrátiť verejnú plochu do pôvodného stavu podľa podmienok, ktoré určí Direkcia. 
 

Článok 25 
 
 Na rozhodnutie, ktorým sa rozhoduje o žiadosti o rozkopávaní lokálnych ciest, 
ulíc a iných verejných plôch, môže sa podať sťažnosť Obecnej rade v lehote 15 dní odo 
dňa prijatia rozhodnutia. 

Článok 26 
 
 Opravu, čistenie časti ulice alebo verejnej cesty v dôsledku zabratia alebo 
rozkopávania koná  investor prác podľa technických podmienok a s dozorom Direkcie.  
 Záručná doba pre práce z odseku 1 tohto článku vynáša 3 roky odo dňa prijatia 
prác.  
 
 
 VI     OCHRANA  LOKÁLNYCH CIEST,  NEKATEGOROVANÝCH CIEST,  

         ULÍC A INÝCH VEREJNÝCH  PLÔCH 
 

Článok  27 
 
 Direkcia  vedie evidenciu ulíc a lokálnych ciest, cesrných objektov a dopravnej 
signalizácie.  
 

Článok 28 
 
 Práce   údržby  nekategorovaných ciest  (poľné, lesné cesty a cesty po násypoch) 
vzťahujú sa na: 
- prehliadku nekategorovaných ciest a objektov na nich, 
- plánovanie a rovnanie ciest, 
- odvádzanie vody z ciest,  
- kosenie trávy, údržbu a obnovovanie sadeníc na  zemnom pásme, 
- postavovanie, výmenu,  odstraňovanie a opravu vertikálnej signalizácie a iných  

značiek tam, kde je to nevyhnutné a najmä na  miestach  kríženia týchto ciest 
s verejnými cestami a železničnými traťami, 

- čistenie a úpravu jarkov a priepustov, 
- odstraňovanie  nedostatkov na cestách a na objektoch, 
- iné práce  údržby. 
 

Článok 29 
 
 Zemné pásmo  nekategorovaných ciest  tvorí pozemok, ktorý  patrí k ceste podľa 
údajov, ktoré sa vedú v príslušnom orgáne  pre práce katastra.  
 

Článok 30 
 
 Zemné pásmo, ktoré  patrí k ceste, môže sa  použiť na postavovanie reklamných 
panelov, tabúľ a pod. pre  poľnohospodárske alebo iné hospodárske činnosti  ak pre to 
jestvujú podmienky a ak sa pre to zabezpečí povolenie. 
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 Povolenie pre používanie pozemku vedľa  cesty za účelom z odseku 1 tohto 
článku vydáva Direkcia.  
 Direkcii  patrí  úhrada  za  používanie  pozemku vedľa cesty  a ktorá sa ustaľuje  
zmluvou. 
 

Článok 31 
 
 Na zemnom pásme lokálnej cesty  a ciest  v uliciach zakázané je skladovať 
akýkoľvek materiál, veci, poľnohospodárske stroje a náčinie, prívesné vozidlá, prívesné 
stroje, havarované vozidlá, pokazené  a natrvalo opustené vozidlá, tiež pojazdné  
nákladné a prívesné motorové vozidlá a pod., tiež poškodzovať povlak na vozovke 
a cestnom pásme poľnohospodárskymi strojmi,  náčiním  a  na  akýkoľvek iný spôsob. 
 Na zemnom pásme  šírky 1 metra z vonkajšieho okraju vozovky zakázané je 
vysádzať stromky,  kríky, živú  ohradu, postavovať rôzne objekty a predmety, ktoré by 
boli prekážkou pre bezpečné zapojenie sa do premávky. 
 

Článok 32 
 
 Ustanovenia Zákona o verejných cestách, ktorými je regulovaná ochrana 
verejných ciest uplatňuje sa  aj  pri  ochrane nekatetorovaných ciest. 
 
 

VII. TECHNICKÉ  REGULOVANIE  DOPRAVY 
 

 
Článok 33 

 
 
 Pod technickým regulovaním dopravy rozumie sa:  usmerňovanie  tranzitnej, 
nákladnej, bicyklistickej,  záprahovej a pešej dopravy,  určovanie  jednosmerných ciest 
a ulíc, určovanie ciest a ulíc, v ktorých je zakázaná premávka  alebo  premávka určitých 
druhov vozidiel,  obmedzovanie  rýchlosti pohybovania sa všetkých alebo iba niektorých  
kategórií  vozidiel, určovanie  priestoru pre zastavenie a parkovanie,  určovanie 
najbezpečnejšieho spôsobu regulovania dopravy na jednotlivých križovatkách, určovanie 
spôsobu a času, keď sa  môže konať  zásobovanie obchodných, remeselníckych a iných 
objektov v zónach, v ktorých je zakázaná premávka.  
 

Článok 34 
 
 Dopravno-technickú dokumentáciu o postavovaní dopravných značiek vypracúva 
Direkcia v súlade s urbanistickými plánmi.  
 

Článok 35 
 

Rozhodnutie o schválení dopravno-technickej dokumentácie o postavovaní 
dopravných značiek vynáša Správna rada Direkcie na základe  predbežne  zabezpečenej 
mienky  Komisie  pre  technické  regulovanie  dopravy (v ďalšom texte: komisia). 
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Článok 36 
 
Komisiu  z  predošlého  odseku  utvára  riaditeľ Direkcie.  
Komisia sa  utvára na  obdobie štyroch rokov a tvoria ju piati členovia a tajomník. 
Členovia komisie sú:  dvaja  predstavitelia Direkcie, dvaja  predstavitelia Obecnej 

správy, Oddelenie pre  hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony 
(jeden  predstaviteľ služby urbanizmu a stavebno-dopravný inšpektor), jeden predstaviteľ 
Sekretariáta vnútra  Nový Sad, Policajnej stanice Báčsky Petrovec. 

Členovia komisie  si medzi sebou  volia predsedu. 
 

Článok 37 
 
 Úloha komisie je  prezrieť  pripravenú  dopravno-technickú dokumentáciu 
o postavení dopravných značiek,  spísať zápisnicu s odbornou mienkou a doručiť ju 
Direkcii. 
 Ak komisia  má pripomienky  na  pripravenú dopravno-technickú dokumentáciu, 
pred doručením zápisnice s odbornou mienkou Správnej rade Direkcie, poznámky 
doručujú  Direkcii, ktorá je  povinná podľa nich  konať. 
 

Článok 38 
 
 Postavovanie  dopravných  značiek  koná Direkcia v súlade  so schválenou  
dopravno-technickou dokumentáciou v lehote, určenou  rozhodnutím.  
 Schválenú dopravno-technickú dokumentáciu  o postavovaní  dopravných  
značiek  uschovávajú  Direkcia a  Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-
bytové a inšpekčné úkony.  
 

Článok 39 
 
 Rozhodnutím o  osobitnom režime  dopravy vynáša  Direkcia po predbežne  
zabezpečenej mienke komisie. 
 Pod  osobitným režimom dopravy v zmysle  ustanovení tohto uznesenia rozumie 
sa každé odstúpenie  od režimu  dopravy, určeného  na spôsob predpísaný v článkoch 32 
a 33 uznesenia a  ku ktorému došlo v dôsledku potrieb prerušenia premávky 
na jednotlivých  lokálnych  cestách a uliciach  pre  práce,  konanie väčších manifestácií, 
ako aj v iných prípadoch, keď  treba  vykonať  zmenu  režimu dopravy.  
 Rozhodnutie o osobitnom režime dopravy realizuje Direkcia. 
 
 
 VIII.   FINANCOVANIE 
 

Článok 40 
 
 Prostiedky  na výstavbu, rekonštrukciu, ochranu a údržbu ulíc a verejných ciest 
zabezpečujú sa z rozpočtu Obce  Báčsky Petrovec podľa zákonom stanovených  
prameňov,  a to z:  
 

1. ročnej úhrady za cestné a motorové vozidlá, traktory a prívesné vozidlá, 
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2. ročnej úhrady za vozidlá na motorový pohon, ktoré nie sú zahrnuté  bodom  1 
tohto článku 

3. úhrady pre mimoriadnu prepravu, 
4. ročnej úhrady za vlastnenie motorových vozidiel,  traktorov a prívesných 

strojov, 
5. úhrady za   postavovanie nadpisov v zemnom pásme, 
6. úhrady za nájom  určitých častí zemného pásma a iného pozemku, ktorý  patrí 

verejnej ceste, 
7. časti úhrady za nájom  poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve, 
8. úhrady z pripojenia  vedľajšej cesty  k hlavnej ceste, 
9. úhrady  za  postavovanie  inštalácií na ceste,  
10.  z časti úhrady  za úpravu stavebného pozemku, 
11. zo združených prostriedkov zo samozdanenia miestnych spoločenstiev, 

podnikov,  občanov  a z  iných  základov. 
 

Článok 41 
 
 Prostriedky  pre  údžbu  nekategorovaných ciest  sa  zabezpečujú : 
 

1. účasťou užívateľov  nekategorovaných ciest, 
2. peňažnými a inými  prílohami  zainteresovaných  užívateľov nekategorovaných 

ciest, 
3. dotáciami z rozpočtu obce, direkcie, miestnych  spoločenstiev a iných prameňov,  
4. z časti úhrady z nájmu  poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve.  

 
 

IX.  DOZOR 
Článok 42 

 
Dozor nad  uskutočnením  ustanovení tohto uznesenia a iných predpisov, ktoré sa 

vzťahujú na údržbu, ochranu, výstavbu a rekonštrukciu ciest, koná stavebno – dopravný 
inšpektor. 
 

Článok 43 
 

 Ak investor   začne  rozkopávať verejnú plochu v nesúlade s ustanoveniami  
článkov 19 a 20 tohto uznesenia, stavebno – dopravný inšpektor rozhodnutím  zastaví 
práce a dá príkaz, aby sa verejná plocha navrátila do pôvodného stavu.  
 
 

Článok 44 
 
 Ak po ukončení  rozkopávania  verejnej plochy, investor  nenavráti  túto plochu 
do pôvodného  stavu v lehote a  na spôsob stanovený  rozhodnutím z článku 23 tohto 
uznesenia, resp.  podmienkami  Direkcie z článkov 24 a 26 tohto uznesenia, inšpektor  
rozhodnutím  prikáže  privádzanie  do pôvodného  stavu  verejnej  plochy v stanovenej 
lehote  a pod   hrozbou  núteného výkonu o trovách investora.  
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X. TRESTNÉ  USTANOVENIA 
 
 

Článok 45 
 
 Za  vykonaný priestupok  fyzicka  a  právnická  osoba bude  trestaná  v súlade 
s trestnými ustanoveniami stanovenými Zákonom o verejných cestách.  
 

Článok 46 
 
 Príjmy z trestov za priestupky na cestách na území Obec Báčsky Petrovec sú 
príjmy rozpočtu  Obce Báčsky Petrovec  a prenášajú sa Direkcii  za účely údržby ciest. 
 
 

XI. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 
 

Článok 47 
 
 Toto  uznesenie nadobúda platnosť osmym dňom odo dňa  zverejnenia v  
Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC  

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011- 55/2007-02 
Dňa:  12. 06. 2007 
Báčsky Petrovec      P R E D S E D A  
          ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
       Dipl. Ing. Juraj Červenák, v.r . 
 
       



      58.  
 Podľa článku 18 odsek 1 bod 4 Zákona o lokálnej  samospráve (Službeni glasnik 
RS, č. 9/2002),  článku 13 odsek 1, článku  15 odsek  4 a článku 16 odsek 3 Zákona 
o komunálnych  činnostiach  (Službeni glasnik RS, č. 16/97 a 42/98), na základe článku  
5 odseky 1 a 2  a článku 33 odsek 4 Zákona o priestupkoch (Službeni glasnik SRS, č. 
44/89 a Službeni glasnik RS, č. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 
37/97, 36/98, 44/98, 65/01 a 55/04) a článku 94 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  5/2002 a 9/2004), Zhromaždenie obce Báčsky 
Petrovec na XXIX.  zasadnutí, ktoré sa konalo 14. 06. 2007,   v y n i e s l o  
 

U Z N  E  S E  N  I  E   
 

O VEREJNEJ  KANALIZÁCII,  ODVÁDZANÍ A PREČISŤOVANÍ 
ODPADOVÝCH VÔD V OSADÁCH OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 
I.  VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 
 

Článok 1 
 
 Týmto uznesením  predpisujú sa  podmienky a spôsob organizovania prác pri 
vykonávaní  komunálnych činností  odvádzania a prečisťovania odpadových vôd na 
území Obce Báčsky Petrovec a podmienky  pre používanie tejto komunálnej služby 
a najmä: 

- technické, sanitárno-hygienické a iné  osobitné  podmienky pre vykonávanie 
činnosti, 

- práva a záväzky  podniku, ktorý vykonáva komunálnu činnosť a užívateľa 
služieb, 

- spôsob  platenia úhrady za používanie komunálnych služieb, 
- prípady a podmienky, pod ktorými užívateľ môže byť ukrátený o poskytovanie  

komunálnych služieb, 
- spôsob  zabezpečovania  kontinuity vo vykonávaní činnosti, ako aj spôsob   

konania, oprávnenia a záväzky podniku a orgánov obce v prípade, že sa  preruší 
poskytovanie služieb. 

 
Článok 2 

 
 Zbieranie odpadových vôd od užívateľov a ich odvádzanie, prečisťovanie 
a vypúšťanie koná sa prostredníctvom systému kanalizácie, ktorú tvoria:  

- kanalizácia pre odpadové vody a 
- zariadenie pre  prečisťovanie odpadových vôd. 

 
Článok 3 

 
 Komunálnu činnosť odvádzania  a prečisťovania   odpadových vôd na území obce  
vykonávajú príslušné komunálne podniky podľa uznesenia Zhromaždenia obce Báčsky 
Petrovec (v ďalšom texte: príslušný  podnik). 
 Užívatelia v zmysle tohto uznesenia sú fyzické osoby, právnické osoby 
a podnikatelia  na území Obce  Báčsky Petrovec, ktorých objekty sú pripojené k verejnej 
kanalizácii. 
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Článok 4 
 
 Všetky  fyzické osoby, právnické osoby  a  podnikatelia na území Obce Báčsky 
Petrovec sú povinné starať sa o  zbieranie, odvádzanie a  prečisťovanie  svojich 
odpadových vod, ktoré vznikajú v ich domácnostiach alebo pri  vykonávaní ich činnosti.  
 Zbieranie a odvádzanie odpadových vôd fyzické osoby, právnické osoby 
a podnikatelia môžu doriešiť: 

- pripojením svojej domovej inštalácie na verejnú kanalizačnú sieť, 
- výstavbou  čistiarne odpadových vôd zodpovedajúcej kapacity a ich vypúšťaním 

do recipienta, ktorý určí príslušný orgán, 
- výstavbou predpísanej žumpy na pozemku, na ktorom majú vlastnícke a užívacie  

právo, ak nejestvujú  podmienky  pre pripojenie  sa  na verejnú kanalizáciu. 
Vybudovaná žumpa musí byť nepriepustná. 

 
 Zakázané je  vypúšťanie odpadových vôd  na ulicu  a  iné  verejné plochy alebo 
ich vypúšťanie  do opustených kopaných studní, dakedy používaných  pre individuálne  
zásobovanie  pitnou vodou,   ako aj do zatvorených  a otvorených   kanálov pre 
odvádzanie  atmosférickej kanalizácie a do žúmp, ktoré nie sú vybudované podľa 
predpisov.  
 
 
      II.    TECHNICKÉ A INÉ OSOBITNÉ  PODMIENKY  PRE ODVÁDZANIE  
              A  PREČISŤOVANIE  ODPADOVÝCH  VÔD 
 

Článok 5 
 
 Kanalizácia sa delí na:  verejnú kanalizáciu, kanalizáciu pre osobitné účely 
a domová kanalizáciu. 
 

1. Verejnú kanalizáciu tvoria: 
-  hlavné kolektory 
-  zatvorené  primárne a sekundárne kanály pre odvádzanie odpadových vôd, 
-  zostupné kontrolné  šachty, 
-  zariadenia pre prečisťovanie odpadových vôd, 
-  čerpacie vybavenia, 
-  vákuové stanice, 
-  pripojové vedenia na verejnú kanalizáciu a  
-  sprievodné objekty, zariadenia a inštalácie. 

 
2. Kanalizáciu pre osobitné účely tvoria: 

-  všetky horizontálne a vetrikálne vedenia, kanalizácie hospodárskych a iných  
    objektov, ktorými sa odvádzajú odpadové vody, 
-  zariadenia pre predbežné prečisťovanie odpadových a technologických vôd, 
-  zariadenia pre meranie  množstva  vypustenej vody, 
-   sprievodné objekty, zariadenia a inštalácie, 
-  kanalizačná  prípojka pod tlakom (keď sa  pomocou pumpy  od spotrebiteľa    
   čerpá  fekálna voda do gravitačného vedenia fekálnej kanalizácie). 
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 3. Domovú kanalizáciu tvoria: objekty, zariadenia a vedenia, ktoré  zhromažďujú 
vodu po prvú kontrolnú šachtu, resp. po regulačnú líniu, ak nejestvuje  šachta, resp.  
prípojové vedenia kanalizácie pod tlakom so šachtou, armatúrou a čerpadlom.  
 

Článok 6 
 
 Verejná kanalizácia sa buduje  podľa  investično-technickej dokumentácie, pre 
ktorú bolo vydané povolenie pre výstavbu zo strany prísušného orgánu Obecnej správy. 
 Investor je povinný v lehote 30 dní po tom, ako dostane   povolenie na 
používanie, vybudovanú verejnú kanalizáciu odovzdať na používanie, spravovanie 
a údržbu príslušnému podniku. 

Článok 7 
 
 Majitelia – užívatelia objektov  z predošlého odseku, ktorí sú pripojení na verejný 
vodovod alebo vodu používajú z vlastného prameňa, sú záväzní pripojiť ich  na verejnú 
kanalizáciu v lehote dvoch rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tohto uznesenia,  a to 
tam, kde  jestvuje  verejná kanalizácia a tam, kde sa  buduje  nová uličná kanalizácia, 
v lehote dvoch  rokov od ukončenia výstavby uličnej kanalizácie. 
 Objekty, ktoré sa budujú na lokáciách, kde jestvuje  verejná kanalizácia, pripájajú 
sa  v priebehu výstavby a najneskoršie do začiatku ich používania.  
 

Článok 8 
 
 Na verejnú kanalizáciu  môžu sa  pripojiť objekty, ktoré sa budujú alebo sú 
vybudované  na základe  stavebného povolenia zo strany  príslušného  orgánu  Obecnej 
správy, resp. ktoré sú evidované v pozemkových knihách. 
 

Článok 9 
 
 Každý objekt,  ktorý sa spája s verejneou kanalizáciou, musí mať  osobitnú 
prípojku, priamo na verejnú  kanalizáciu. 
 Výnimočne z ustanovenia odseku 1 tohto článku, keď je to oprávnené a možné z 
technických a iných dôvodov, príslušný podnik môže povoliť, aby sa  viacej objektov 
pripojilo na jednu prípojovú šachtu.  
 Ak kanalizačná prípojka nemôže byť nastavená priamo na  verejnú kanalizáciu, 
ale  prípojka musí tiahnúť  cez cudzu nehnuteľnosť,  potrebný je súhlas majiteľa – 
užívateľa tej nehnuteľnosti.  
 Súhlas z predošlého  odseku tohto článku musí byť v písanej forme a overený zo 
strany príslušného  orgánu.  

Článok 10 
 
 Domovým prípojkom  je  kanalizačná  ciev (spojenie s verejnou kanalizáciou pre  
odpadové vody) od prvej  kontrolnej, resp. revíznej šachty v objekte, resp. od regulačnej 
línie  ak kontrolná, resp. revízna šachta nie je  vybudovaná po verejnú kanalizáíciu.  
 Elementy  domovej prípojky  určujú sa  projektovo-technickou dokumentáciou  
pre výstavbu verejnej kanalizácie a osobitne sa  definujú v zmluve  podľa článku 13 
odsek 3  tohto uznesenia. 
 Prvá kontrolná,  resp.  revízna  šachta  sa  kladie na vzdialenosť  do jedného metra 
od regulačnej línie a od  verejnej kanalizácie nemôže byť vzdialená  viacej ako tridsať 
metrov. 
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 Na mieste  pripojenia  prípojového vedenia na verejnú kanalizáciu musí byť  
vbudovaná jedna revízna šachta, resp.  zberacia  šachta, podľa možnosti pre viacej  
domových prípojok. 

Článok 11 
 
 Priemyselné objekty pripájanú sa na verejnú kanalizáciu v súlade s ustanoveniami  
tohto uznesenia a pod podmienkou, že  majú  vybudované zariadenie pre  predbežné 
prečisťovanie  odpadových vôd, ktoré zabezpečuje kvalitu  odpadových a  
technologických  vôd  určených  článkom  22  tohto  uznesenia.  
 

Článok 12 
 
 Podmienky  pre  pripojenie  objektu k verejnej kanalizácii určuje  príslušný 
podnik  so súhlasom Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. 
 

Článok 13 
 
 Pripojenie objektu k verejnej kanalizácii  koná sa na základe žiadosti užívateľa. 
 
 K žiadosti  o pripojenie objektu k verejnej kanalizácii sa prikladajú: 

- podmienky pripojenia sa  k verejnej kanalizácii, vydané zo strany príslušného 
podniku, 

- povolenie na používanie predmetového objektu alebo výpis z pozemkovej knihy, 
ktorými sa dosvedčuje, že je  objekt vybudovaný legálne a  

- súhlas  majiteľa ak  žiadosť podáva užívateľ objektu. 
S novým  užívateľom  podpisuje sa Zmluva o vzájomných vzťahoch užívateľa 
a príslušného podniku. 

Článok 14 
 
 Zakázané je  pripájanie  objektu na kanalizaciu bez povolenia alebo ak je to 
v nesúlade s povolením vydaným zo strany príslušného podniku. 
 Povolenie na pripojenie sa je správny akt, ktorý sa vydáva v tvare rozhodnutia. 
 Postup  vydávania  povolenia na  pripojenie sa je osobitné správne konanie, pre 
ktoré sa  uplatňujú aj ustanovenia Zákona o všeobecnom správnom konaní (Sl. list SRJ, 
č. 33/97 a 31/2001 – ďalej: Zákon o správnom konaní). 
 Proti rozhodnutiu sa môže podať sťažnosť v lehote 15 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  Sťažnosť sa  podáva správnej rade príslušného podniku  prostredníctvom  
príslušného podniku.  Uznesenie  správnej rady je  konečné a proti nemu možno začať 
správny spor. 

Článok 15 
 

 Prípojky urobené  bez povolenia alebo ak   sú v nesúlade s povolením vydaným 
zo strany príslušného podniku, príslušný podnik ich uzavrie a vyradí z použitia podľa 
rozhodnutia komunálnej inšpekcie.  
 

Článok 16 
 
 Práce  na výstavbe  prípojky na verejnú kanalizáciu  vykonáva príslušný podnik. 
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 Majitelia alebo užívatelia objektov môžu sami vykonať  určité práce  pripojenia sa 
na verejnú kanalizáciu s dozorom a pokynmi príslušného podniku.  Pripojenie k verejnej  
kanalizácii koná výlučne príslušný podnik.  
 Príslušný podnik  dáva technické pokyny a koná dozor nad vykonávaním prác zo 
strany majiteľa alebo užívateľa objektu a určuje  druh materiálu pre  vypracovanie 
prípojky.  
 Trovy  vypracovania prípojky znáša majiteľ alebo užívateľ objektu. 
 

Článok 17 
 
 Fyzické osoby, právnické osoby a podnikatelia,  u ktorých nejestvuje možnosť 
odvádzať svoje odpadové vody  prostredníctvom verejnej kanalizácie, sú povinní pre 
svoje odpadové vody vybudovať predpísanú žumpu.  
 Žumpa sa  buduje podľa ideového projektu a potvrdenia o prijatí prác zo strany 
príslušného orgánu Obecnej správy. 
 Vybudovaná žumpa  musí  sa pravidelne  udržiavať a  čistiť.   
 Vykonávateľ služieb je povinný  odozvať sa  pozvaniu  užívateľa služieb pre 
čistenie žúmp v  lehote  48  hodín.  
 Právnické  osoby, ktoré  sa nechcú pripojiť ku kanalizácii, musia  vybudovať 
svoju čistiareň odpadových vôd zodpovedajúcej kapacity. Recipienta  pre prijímanie 
odpadových vôd určuje  príslušná služba VEREJNÉHO PODNIKU VODE 
VOJVODINE. 
 

III.    PRÁVA  A  ZÁVÄZKY PRÍSLUŠNÉHO  PODNIKU A ŽÍVATEĽOV 
                       SLUŽIEB 

Článok 18 
 
 Príslušný podnik  je povinný: 

- evidovať užívateľov služieb odvádzania a prečisťovania odpadových vôd, 
- konať údržbu objektov, vybavení, zariadení a siete  verejnej kanalizácie, 
- konať údržbu a kontrolovať  správnosť zariadení pre meranie  množstva 

vypustenej vody, 
- kontrolovať zloženie  vypustených vôd a podľa potreby podnikať zodpovedajúce 

opatrenia,  
- kontrolovať stav a bezchybnosť  domových inštalácií a prípojok, 
- v prípade  poruchy na verejnej kanalizácii ihneď, prostredníctvom  prostriedkov 

verejného informovania alebo na nejaký iný adekvátny spôsob informovať 
užívateľov a komunálnu inšpekciu a poruchu  odstrániť v najkratšom čase. 

 
Článok  19 

 
 Užívateľ verejnej kanalizácie je povinný: 

- podpísať  zmluvu s príslušným podnikom, ktorou sa definujú  vzájomné vzťahy 
a záväzky, 

- udržiavať v bezchybnom stave domovú kanalizáciu a kanalizáciu na osobitné 
účely,  zariadenie pre predbežné prečisťovanie odpadových  vôd a žúmp, 

- účelovo  používať  domovú  kanalizáciu a kanalizáciu na osobitné účely, 
- na žiadosť príslušného podniku ihneď a najneskoršie v lehote sedem dní 

o vlastnej trove odstrátiť poruchu na domových inštaláciách a inštaláciách na 
osobitné účely,  
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- znášať trovy   odstránenia  príčiny  zapchania, poškodenia a porúch, tiež  škodu na 
verejnej kanalizácii, ktorú  spôsobuje  neadekvátnym a neúčelovým použitím 
domovej  alebo kanalizácie na osobitné účely, 

- vyprázdniť, vyčistiť, dezinfikovať a podľa možnosti  zasypať žumpu alebo 
vpijajúcu studňu po pripojení objektu na verejnú kanalizáciu, 

- oprávnenému  robotníkovi  príslušného podniku zabezpečiť nehatený prístup 
k zariadeniu pre predbežné prečisťovanie odpadových  vôd za účelom odberania  
vzoriek a kontrolovania kvality odpadových vôd, 

- oprávnenému robotníkovi príslušného  podniku  v každej chvíli dovoliť  prístup 
ku všetkým elementom kanalizácie na osobitné účely, resp.  domovej kanalizácie 
za účelom kontroly kvality odpadových vôd a kvality ich údržby, ako i kontroly o 
tom, či je  atmosférická kanalizácia pripojená na  odvádzanie  fekálnej kanalizácie 
a znáša trovy odstraňovania nepravidelností, ak  sa tieto zistia.  

 
Článok 20 

 
 Do verejnej kanalizácie  na odpadové vody zakázané je  vypúšťať atmosférické 
a povrchové vody. 

Článok 21 
 
 Do verejnej  kanalizácie nemôžu sa vypúšťať  odpadové vody, ktoré v sebe 
obsahujú škodlivé látky pre zdravie osôb, ktoré  konajú údržbu systému verejnej 
kanalizácie  a pre  objekty kanalizácie: 

- látky, ktoré spôsobujú nákazlivé a parazitné choroby alebo látky  nakazené takými  
baktériami, telá zhynutých zvierat a rádioaktívne odpadové látky, 

- zápalné a explozívne  látky  ako sú benzín, éter, benzol, karbid a iní horľavé 
organické rozpustné látky,  

- matérie, ktoré môžu  znemožniť rozkladanie a prečisťovanie odpadových vôd, 
v zmysle  samoprečisťovania  a  prečisťovania  v zariadeniach pre  prečisťovanie, 

- smeti, popol, kosti, sklo, gyps, cement, piesok, štrk, handry, srsť, plastové 
predmety, farby, laky, ľad, sneh a iné veci, ktoré môžu sposobiť upchanie alebo 
poškodenie kanalizačných ciev, vybavenia a všetkých zariadení systému verejnej 
kanalizácie. 

Článok 22 
 

Do verejnej kanalizácie môžu sa vypúšťať odpadové vody, ktorých maximálne  
dovolená  koncentrácia (v ďalšom texte: MDK) nepresahuje predpísané hodnoty, určené 
Pravidlami o spôsobe a minimálnom počte  výskumov kvality vôd (Sl. glasnik , č. 47/83 
a 13/84 – oprava). 

Článok 23 
 
 Do zariadenia pre prečisťovanie odpadových vôd (ZPOV) obsah žúmp od 
individuálnych užívateľov môže dovážať cisternou iba podnik – podnikateľ, ktorý má 
uzavretú zmluvu s príslušným podnikom. Miesto pre  vypúšťanie odpadových vôd určuje 
príslušný podnik.  Kvalita  takto vypustených odpadových vôd  musí  uspokojovať 
kritériá z článkov 21 a 22 tohto uznesenia.  
 Keď sa zistí, že sa do verejnej kanalizácie vypúšťajú odpadové  vody, ktorých 
kvalita neuspokojuje  kritériá  z  článkov 21 a 22,  príslušný podnik vypojí užívateľa 
z verejnej kanalizácie alebo sa  zruší zmluva s podnikom – podnikateľom, ktorý dováža 
odpadovú vodu  zo žúmp,  dočasne,  pokým trvá dôvod vypojenia.  
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 Rozhodnutie o  vypojení užívateľa z verejnej kanalizácie vynáša komunálny 
inšpektor.  

Článok 24 
 
 Kvalita, resp.  stupeň znečistenia odpadových vôd  určuje sa analýzou odobraných 
vzoriek odpadových vôd. 
 Analýzu kvality odpadových vôd koná príslušný podnik podľa jednotnej 
metodológii pre určovanie kvality odpadových vôd prostredníctvom akreditovaného 
laboratória.  
  Vzorky odpadových vôd berú sa pred  vypúšťaním  do verejnej kanalizácie, resp. 
ihneď  za zariadením  pre predbežné prečisťovanie odpadových vôd. 
 Odber vzoriek koná oprávnený robotník príslušného podniku za prítomnosti  
užívateľa verejnej kanalizácie. 
 O odobranej  vzorke  sa  spisuje  zápisnica.  
 

Článok 25 
 
 Ak sa analýzou zistí, že  došlo k prekročeniu niektorej hodnoty dovolenej  
koncentrácie  chemických a iných zložiek, trovy analýzy a odber vzoriek platí užívateľ 
služieb a v opačnom prípade trovy padajú na ťarchu príslušného podniku.  
 Užívateľ verejnej kanalizácie môže vykonať kontrolu analýzy prostredníctvom  
inej právnej ustanovizne alebo organizácie.  
 Vzorky kontroly  z odseku 1  tohto článku  odberajú sa za prítomnosti 
oprávneného  robotníka  príslušného podniku,  paralelne  s odberom vzoriek pre analýzu, 
ktorú  koná  príslušný  podnik. 
 
 

IV. SPÔSOB  PLATENIA ÚHRADY ZA VYKONANÉ  SLUŽBY 
 

Článok  26 
 
 Vyúčtovanie a platenie úhrady za  vypúšťanie  odpadových vôd  koná príslušný 
podnik   na spôsob a v lehotách stanovených pre platenie spotrebenej  pitnej vody 
z verejného vodovodu. 

Článok 27 
 
 Užívatelia verejnej kanalizácie platia úhradu za odvádzanie  a prečisťovanie  
odpadových vôd. 
 Záväzok platenia  úhrady vznikne  pripojenim objektu na verejnú kanalizáciu, 
resp.  vypršaním lehoty  na pripojenie sa  z článku 7 odseky 1 a 2 tohto uznesenia.  
 

Článok 28 
 
 Výška úhrady  určuje sa  na základe  množstva  vypustenej vody a jednotnej ceny 
pre odvádzanie a prečisťovanie odpadových vôd. 
 Cenu za odvádzanie a prečisťovanie  odpadových vôd určuje správna rada 
príslušného  podniku so  súhlasom predsedu Obce Báčsky Petrovec. 
 Cenu za vypúšťanie obsahu žúmp, ktorý sa preváža cisternou, do zariadenia pre 
prečisťovanie odpadových vôd určuje príslušný podnik na základe zmluvy 
s vykonávateľom služieb pre vyprázdnenie žúmp. 
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Článok 29 
 
 Množstvo vypustenej vody  určuje sa  na základe množstva strovenej vody z  
verejného vodovodu alebo z vlastnej studne.  
 Užívatelia verejnej kanalizácie, ktorí  používajú vodu z vlastnej studne, sú 
povinní na vývod zo studne  namontovať vodomer. 
 

Článok 30 
 
 Príslušný podnik koná vyúčtovanie  pre poskytnuté komunálne služby a užívateľ 
je povinný za služby na základe vyúčtovania zaplatiť v lehote 15 dní odo dňa prijatia 
účtu.  

Článok 31 
 
 Užívateľ môže  podať  námietku na vyúčtovanie  príslušnému podniku v písanej 
forme v lehote 8 dní odo dňa prijatia účtu.  
 Príslušný podniky je povinný námietku riešiť v lehote 15 dní a o tom oboznámiť 
užívateľa, avšak   námietka  neodkladá  platenie účtu.  
 
      

V. PRÍPADY A PODMIENKY ZA AKÝCH SA MÔŽE UKRÁTIŤ  
POSKYTOVANIE  KOMUNÁLNYCH   SLUŽIEB 

 
Článok 32 

 
Príslušný podnik  môže  užívateľa dočasne  ukrátiť o poskytovanie komunálnych 

služieb odvádzania a prečisťovania odpadových vôd: 
- ak verejnú kanalizáciu používa neúčelovo a  v protiklade s ustanoveniami tohto 

uznesenia, 
- ak sú domové inštalácie a inštalácie pre osobitné účely v takvom stave, že  ich 

ďalšie používanie predstavuje nebezpečenstvo pre zdravie a život ľudí, resp. môže 
spôsobiť škodu na  hmotných statkoch a ohroziť fungovanie verejnej kanalizácie, 

- ak sa stane väčšia chyba alebo porucha na domovej inštalácii,  
- ak sa nezaplatí účet za  vykonanú službu z článku 30 tohto uznesenia. 

 
V prípadoch z odseku 1 tohto článku príslušný podnik najprv upozorní užívateľa 

o tom, že ho vypojí zo systému verejnej kanalizácie ak v ponechanej lehote nebude konať 
podľa  upozornenia.  

Ak užívateľ  nekoná podľa upozornenia z odseku 2 tohto článku, príslušný podnik  
vypojí užívateľa zo systému verejnej kanalizácie a o tom ihneď a nejneskoršie v lehote 24 
hodín oboznámi komunálnu inšpekciu.  
 

Článok 33 
 
 Po odstránení príčin, v dôsledku ktorých došlo k dočasnému  neposkytovaniu 
služieb, resp. vypojeniu užívateľa zo systému  verejnej kanalizácie, príslušný podnik je 
povinný ihneď a najneskoršie v lehote troch dní odo dňa  podania žiadosti  užívateľa 
pripojiť na verejnú kanalizáciu.  
 Trovy vypojenia a  opätovného  pripojenia  padajú na ťarchu užívateľa.  
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VI. SPÔSOB  ZABEZPEČOVANIA  KONTINUITY  VO  VYKONÁVANÍ   
                    SLUŽIEB A POSTUP V PRÍPADE  PRERUŠENIA POSKYTOVANIA  

        SLUŽIEB 
Článok 34 

 
 Príslušný podnik je povinný  svoju činnosť a  prácu  organizovať tak,  aby sa  
zabezpečila stála  funkčná schopnosť objektov, zariadení a inštalácií systému  verejnej 
kanalizácie s cieľom trvalého a nehateného  poskytovania  služieb  odvádzania 
a prečisťovania odpadových vôd  24 hodín denne,  za rovnakých podmienok.  

 
Článok 35 

 
 V prípade  plánovaného  prerušenia v poskytovaní komunálnych služieb 
v dôsledku  plánovaných prác (oprava, rekonštrukcia a iné) na verejnej  kanalizácii, 
príslušný podnik je povinný najneskoršie  24 hodiny pred prerušením informovať o tom   
užívateľov prostredníctvom   prostriedkov verejného  informovania  alebo  na  nejaký iný 
spôsob, ako i príslušný orgán správy v písanej forme. 
 

Článok 36 
 
 Ak sa prerušenie alebo porucha v poskytovaní služieb odvádzania a prečisťovania 
odpadných vôd  stane v dôsledku vyššej sily, štrajku alebo z iných dôvodov, ktoré sa 
nemôžu  predvídať, prípadne, ktorým nemožno predísť,  príslušný  podnik je záväzný 
ihneď podniknúť opatrenia z článku 17 Zákona o komunálnych činnostiach ako 
i opatrenia, ktoré  určí orgán správy príslušný pre  komunálne práce a predseda obce   
s cieľom odstrániť  príčinu poruchy, resp,  prerušenia v poskytovaní služieb.  
 

Článok 37 
 
 Príslušný podnik je záväzný paralelne s podnikaním opatrení z článku 36 tohto 
uznesenia  informovať orgán obecnej správy príslušný pre komunálne činnosti 
o príčinách  poruchy alebo  prerušenia a o podniknutých opatreniach.  
 Orgán správy z odseku 1 tohto článku je záväzný po prijatí oznámenia 
bezodkladne: 

- určiť poradie a spôsob  poskytovania služieb, 
- nariadiť opatrenia ochrany  komunálnych objektov, ktoré sú ohrozené, ako aj 

iného majetku, 
- navrhnúť opatrenia na odstránenie vzniknutých  následkov a iné potrebné 

opatrenia pre vykonávanie činnosti, 
- určiť dôvody a eventuálnu zodpovednosť za poruchu, resp.  prerušenie 

vykonávania činnosti, ako aj zodpovednosť za  úhradu eventuálnej škody.  
 

Článok 38 
 
 Ak príslušný podnik aj napriek všetkým  podniknutým opatreniam nemôže  
poskytnúť službu v potrebnom obsahu, predseda obce  prikáže  podnikanie 
zodpovedajúcich  opatrení  príslušnému  podniku a užívateľom.  
 Právnická osoba, ktorá  nakladá zvyškom  kapacity pre  prečisťovanie 
odpadových vôd, môže  prevzať  z verejnej kanalizácie odpadové vody za účelom ich 
prečisťovania, pod podmienkou, že  uzavrie zmluvu s vykonávateľom služieb odvádzania 
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a prečisťovania  odpadových vôd,  že zabezpečí meranie  množstva a stupňa znečistenia 
vody prijatej z verejnej kanalizácie a tiež návrat do nej.  
 

Článok 39 
 
 Ak sa v súlade so zákonom organizuje štrajk v príslušnom podniku, podnik je 
povinný zabezpečiť nasledovné minimum procesu práce: 

- fungovanie čerpacích staníc pre odvádzanie  odpadových vôd v rámci verejnej 
kanalizácie, 

- vykonávanie prác  na  odstraňovaní  havárií na verejnej kanalizácii, 
- fungovanie čistiarne odpadových vôd. 

 
VII. DOZOR 

Článok 40 
 
 Dozor nad uplatnením tohto uznesenie a nad zákonitosťou práce príslušného 
podniku koná Obecná správa Obce Báčsky Petrovec. 
 Práce inšpekčného dozoru nad uplatnením  tohto uznesenia a predpisov 
vynesených na základe tohto uznesenia a nad  vykonávaním komunálnej činnosti koná  
obecný  komuálny inšpektor.  
 

VIII. TRESTNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 41 
 
 Peňažným  trestom od 5.000,00  do 500.000,00 dinárov  potrestá sa príslušný 
podnik v prípade, že: 

1. vypúšťanie odpadových vôd koná  v nesúlade s ustanoveniami článku 4 odsek 3 
tohto uznesenia, 

2. na  verejnú kanalizáciu pripojí objekt vybudovaný bez povolenia alebo 
protikladne povoleniu vydanému zo strany orgánov správy,  príslušnému pre 
stavebné práce (článok 8), 

3. neuzavrie  prípojku podľa rozhodnutia príslušnej inšpekcie (článok 15), 
4. nerealizuje ustanovenia z článku 18 (článok 18), 
5. nevypojí užívateľa kanalizácie  podľa rozhodnutia komunálneho inšpektora 

(článok 23), 
6. nekoná analýzu kvality odpadových vôd (článok 24 odseky 2 a 3), 
7. nerieši na základe  námietky užívateľa v stanovenej lehote (článok 31 odsek 2), 
8. nepripojí  užívateľov na verejnú kanalizáciu v stanovenej lehote po zániku 

dôvodu vypojenia (článok 33 odsek 1),  
9. nekoná komunálnu službu v súlade s článkom 34 na stanovený spôsob (článok 34) 
10. neinformuje užívateľov a príslušný orgán obecnej správy o plánovanom  

prerušení poskytovania služieb (článok 35), 
11. nepodnikne nevyhnutné opatrenia v stanovenej lehote v prípade prerušenia 

poskytovania služieb (článok 36), 
12. neinformuje  orgán  správy, príslušný pre komunálne  práce o dôvodoch  

porušenia alebo  prerušenia, ako aj o podniknutých opatreniach  paralelne 
s podniknutými opatreniami z článku 36 (článok 37 odsek 1), 

13. nezabezpečí minimum procesu práce v prípade štrajku (článok 39). 
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Za priestupok z odseku 1  tohto článku  potrestá sa aj  zodpovedná osoba 
v príslušnom podniku peňažným trestom od  250,00 do 25.000,00 dinárov. 
 

Článok 42 
 
 Peňažným  trestom od 5.000,00  do 500.000,00 dinárov  potrestá sa za priestupok  
právnická osoba v prípade, že: 

1. vypúšťanie odpadových vôd koná  opačne ustanoveniam  článku 4 odsek 3 tohto 
uznesenia, 

2. nevykoná  pripájanie objektu na verejnú kanalizáciu v stanovenej lehote (článok 
7  odseky 1 a 2), 

3. pripája  objekt na verejnú kanalizáciu bez povolenia alebo opačne povoleniu 
vydanému zo strany príslušného podniku (článok 15), 

4. neoprávnene  koná práce pripojenia objektu na verejnú kanalizáciu (článok 16 
odsek 1), 

5. nevybuduje predpísanú žumpu alebo nekoná jej  pravidelnú údržbu a čistenie 
(článok 17 odsek 1),  

6. nerealizuje   ustanovenia z článku 189 (článok 19),  
7. vypúšťa do  verejnej kanalizácie pre odpadové vody atmosférické a povrchové 

vody (článok 20), 
8. vypúšťa do  verejnej kanalizácie pre odpadové vody odpadové vody a hádže 

odpadky, veci a matérie vyznačené v článku 21 (článok 21),  
9. vypúšťa do  verejnej kanalizácie  odpadové vody, ktorých MPK  presahuje 

hodnotu určenú článkom 22 uznesenia (článok 23), 
10. nevykoná  inštalovanie vodomeru  na vlastnej studni (článok 29). 

 
Za priestupok z odseku 1  tohto článku  potrestá sa: 

1. zodpovedná osoba v právnickej osobe peňažným trestom od  250,00 do 
25.000,00 dinárov, 

2. súkromný podnikateľ peňažným trestom od  2.500,00 do 250.000,00 dinárov, 
3. fyzická osoba  peňažným trestom od  250,00 do 25.000,00 dinárov. 
 
 
IX. PRECHODNÉ  A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 43 
 
 Výnimočne z ustanovení článku 8 tohto uznesenia na verejnú kanalizáciu sa môžu 
dočasne, po vydávanie povolenie na výstavbu, pripojiť aj  bezprávne vybudované 
objekty, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky: 

- že ide o obytný objekt, 
- že  výstavba / rekonštrukcia  bola ukončená do 13. mája 2003, 
- že  príslušnému obecnému orgánu bola podaná prihláška pre vystavaný objekt bez 

stavebného povolenia do 13. novembra 2003 
- že sú splnené  iné predpísané podmienky pre pripojenie sa.  

 
Článok 44 

 
 K žiadosti  o pripojenie objektu z predošlého článku, stránka je povinná priložiť: 
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- potvrdenie  príslušného obecného orgánu správy, že  v stanovenej lehote (do 13. 
novembra 2003) prihlásila objekt, ktorý bol vybudovaný, resp. rekonštruovaný 
bez stavebného povolenia, 

- dôkaz, že ide o obytný objekt, ktorý bol vybudovaný do 13. mája 2003,  
- dôkaz o vlastníckom práve alebo práve používať pozemok, na ktorom bol objekt 

vybudovaný a 
- dôkaz  o počte obytných jednotiek (v prípade, že objekt má viac bytov). 

 
Článok 45 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-56/2007-02 
Dňa:   14. 06. 2007 
Báčsky Petrovec 
        PREDSEDA 
        ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
       Dipl.Ing. Juraj Červenák, v.r. 
 
 
 
 

 



       59. 
 
 Podľa článku 16  Uznesenia o novelizácii Uznesenia o  Cene Obce Báčsky 
Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky  Petrovec, č.  8/2006) Komisia pre štatutárne 
otázky, organizáciu a normatívne akty  Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na svojom 
VIII.  zasadnutí, ktoré sa konalo 30.05.2007,  ustálila  vyčistený text Uznesenia o Cene 
obce a o Osobitnom verejnom uznaní Obce Báčsky Petrovec. 
 Vyčistený text Uznesenia o Cene obce a o Osobitnom verejnom uznaní Obce 
Báčsky Petrovec zahŕňa:    Uznesenie o Októbrovej cene Obce Báčsky Petrovec (Úradný 
vestník Obce Báčsky  Petrovec, č.  6/96), ktoré  nadobudlo   platnosť 19. septembra 1996,  
Uznesenie o zmene Uznesenia o Októbrovej cene Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník 
Obce Báčsky  Petrovec, č.  9/2001), ktoré  nadobudlo  platnosť 26. júla 2001  
a Uznesenie o novelizácii Uznesenia o Cene Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník 
Obce Báčsky Petrovec, č. 8/2006), ktoré nadobudlo platnosť 06.10.2006.  
 
 

  
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
Komisia pre štatutárne otázky, organizáciu a normatívne akty 

Zhromaždenia obce 
 

 
 
 
 
Číslo: 020- 1/2007-02 
Dňa: 31. 05. 2007                         PREDSEDNÍČKA KOMISIE  
Báčsky Petrovec     

    Tatiana Cerovská, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Podľa článku 20 odsek 1 bod 22 Štatútu  Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník 
Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2002 a 9/2004), Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec na 
svojom XXI. zasadnutí, ktoré sa konalo 25. 09. 2006,   v y n i e s l o  
 
 

U Z N  E  S E  N  I E  
O CENE  OBCE  A  O OSOBITNOM VEREJNOM UZNANÍ  

OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
(vyčistený text) 

 
Článok 1 

 
 Ustanovuje sa Cena Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: cena) ako najvyššie 
spoločenské uznanie obce za vynikajúce výsledky v práci, tvorbe a najdôležitejších 
výdobytkoch vo všetkých oblastiach života a práce spoločnosti.  
 Okrem ceny ako  najvyššieho spoločenského uznania Obce Báčsky Petrovec 
ustanovuje sa aj Osobitné verejné  uznanie Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: 
osobitné  verejné uznanie) za  pozoruhodné výsledky v práci a tvorbe jednotlivcov 
dosiahnuté v kratšom časovom období. 
  

Článok 2 
 
 Cena  a  osobitné verejné uznanie udeľujú sa pri príležitosti Dňa Obce Báčsky 
Petrovec. 
 Zhromaždenie obce udeľuje iba jednu cenu ročne. 
 Ročne sa udeľujú najviacej dve osobitné verejné uznania. 
 Cena a osobitné verejné uznanie sa spravidla udeľujú každoročne. 
 Zriedka sa cena a  osobitné verejné uznanie neudelia pre jednotlivý rok.  O tom 
rozhoduje Zhromaždenie obce. 
 

Článok 3 
 
 Cena a osobitné verejné uznanie sa môžu udeliť zaslúžilým jenotlivcom aj 
posthumne. 
 Pri postupe posthumného udelenia ceny  a osobitného verejného uznania   
jednotlivocom, úmerne sa uplatňujú ustanovenia tohto uznesenia. 
 
 

II. OSOBITNÉ  USTANOVENIA 
 
1. Cena Obce Báčsky Petrovec 

 
Článok 4 

 
 Cena sa udeľuje podnikom a iným  hospodárskym subjektom, ustanovizniam, 
resp. iným tvarom  organizovania verejných služieb,  združeniam občanov, skupinám 
občanov ako i občanom – jednotlivcom za  mimoriadne  výsledky  dosiahnuté v práci 
a tvorbe, ako i za mimoriadne   dosiahnuté výsledky v oblasti  hospodárstva, vzdelávania 
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a výchovy,  duchovnej vedeckej a kultúrno-umeleckej tvorby, zdravotnej a sociálnej 
ochrany, v humanitných a dobrovoľných akcií, fyzickej kultpry a v športových  aktivitách 
a v iných spoločenských činnostiach, tiež za dlhoročnú prácu, horlivosť a zásluhy 
v zachovaní a zveľadení  demokratických tradícií a kultúrno-osvetového   dedičstva tohto 
prostredia  a spoločného  spolunažívania občanov,  tiiež za vynikajúce  záskluhy 
v mimoriadnych situáciách  zachraňovania ľudských životov a znemožňovania  
hmotných škôd väčších  rozmerov.  
 Cena sa udeľuje  organizáciám, ktorých sídlo  je na  území obce, resp. 
jednotlivocm  a skupine jednotlivcov za uskutočnené diela, publikované, predvedené 
alebo    prezentobvané na  území obce alebo  za tire,  ktoré sú tematicky  späté s Obcou 
Báčsky petrovec a prispievajú jej afirmácii,  ako i občasnom obce za výnimočné  
dosiahnuté  výsledky mimo územia obce. 
 

Článok 5 
 
 Uznesenie o udelení ceny  vynáša Zhromaždenie Obce Báčsky Petrovec (v 
ďalšom texte: Zhromaždenie obce)  na návrh Komisie pre udelenie ceny obce 
a osobitného verejného uznania  (v ďalšom texte: komisia). 
 Komisiu utvára Zhromaždenie obce. 
 Komisia má 5 členov. 
 Predsedu komisie a jej členov vymenúva Zhromaždenie obce z radov výborníkov 
a občenov z jednotlivých  oblastí života a práce. 
 

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

Článok 7 
 
 Jednotlivcom sa  vedľa plakety a diplomu z článku  6 tohto uznesenia  udeľuje  aj 
peňažná suma vo výške jedného priemerného zárobku po zamestnanom,  vyplatenom 
v hospodárstve  obce, resp.  republiky pre mesiac, ktorý predchádza mesiacu, keď sa 
koná udelenie ceny a ktorý je  výhodnejší pre prijímateľa ceny. 
 
 Pri posthumnom udelení ceny sa jednotlivcovi peňažná suma z odseku 1 tohto 
článku neudeľuje. 

Článok 8 
 
 Iniciatívu na udelenie ceny komisii môžu podať podniky a iné hospodárske 
subjekty, ustanovizne a verejné služby, združenia občanov, skupina občanov a 
jednotlivci, výborníci v Zhromaždení obce, štátne orgány a orgány lokálnej samosprávy.  
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 Komisia môže podať návrh Zhromaždeniu obce aj bez iniciatívy na udelenie 
ceny.  

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

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

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

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

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

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

Článok 15 
 

Postup ohľadom udeľovania ceny a osobitného verejného   uznania uskutočňuje  
aj iné  práce vzťahujúce sa na navrhovanie a udeľovanie ceny koná komisia z článku 5 
tohto uznesenia. 
 Komisia je nezávislá vo svojej práci. 
 Komisia môže rozhodovať ak je na zasadnutí  prítomná väčšina jej členov.  
Rozhodnutia sa vynášajú väčšinou hlasov všetkých prítomných  členov. 
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 Ak je člen komisie navrhnutý na cenu  alebo osobitné verejné uznanie, prestáva 
účinkovať v práci komisie pre rok, pre ktorý je navrhnutý na cenu  alebo osobitné verejné 
uznanie. 
 O práci komisii spisuje sa zápisnica. 
 Pre otázky súvisiacu s postupom a prácou komisie, ktoré nie sú regulované týmto 
uznesením, uplatňujú sa ustanovenia  Rokovacieho poriadku Zhromaždenia obce o práci 
rád, komisií a pracovných telies Zhromaždenia obce. 
 

Článok 16 
 
 Postup  na podávanie iniciatív  na udelenie ceny a osobitného verejného uznania  
začína komisia prostredníctvom prostriedkov verejného informovania a na  iný obvyklý 
spôsob (prostredníctvom výzvy) najneskoršie do 01. septembra bežného roku. 
 Iniciatívy, resp. návrhy kandidátov na udelenie ceny a osobitného verejného 
uznania sa podávajú komisii najneskoršie do 25. septembra v roku, v ktorom sa cena, 
resp. osobitné verejné uznanie udeľuje. 
 Iniciatívy, resp. návrhy sa podávajú v písomnom tvare s adekvátnym 
odôvodnením. 

Článok  17 
 
 Komisia posudzuje a hodnotí všetky doručené iniciatívy, resp. návrhy na cenu, 
resp.  osobitné verejné uznanie. 
 Hodnotenie z odseku 1 tohot článku sa koná podľa kritérií, ktoré určí komisia. 
 Komisia  určuje konečný návrh a podáva ho Zhromaždeniu  za účelom  vyniesť 
uznesenie o udelení ceny, resp. osobitného verejného  uznania, najneskoršie do 01. 
októbra v roku, pre ktorý sa cena, resp. osobitné verejné uznanie udeľujú. 
 O doručených iniciatívach a konečnom návrhu na udelenie ceny, resp. osobitného 
verejného uznania Komisia informuje verejnosť prostredníctvom informačných 
prostriedkov. 

Článok 18 
 
 Zhromaždenie obce informuje verejnosť o udelenej cene a osobitnom verejnom 
uznaní. 

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



   60. 
 
 Podľa článku 30 odsek 1 bod 20 a v súvislosti  s článkom 37 Zákona o 
lokálnej  samospráve (Službeni glasnik RS, číslo 9/2002, 33/2004, 135/2004 
a 62/2006 – iný  zákon), článku 20 odsek 1 bod 25 a článku 33  odsek 2 Štatútu Obce 
Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2002 a 9/2004) a v 
súvislosti s článkom 23 odsek 5 Rokovacieho poriadku Zhromaždenia obce Báčsky 
Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 7/2004), Zhromaždenie obce 
Báčsky Petrovec na svojom XXIX. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 12. 06. 2007 
vynieslo 
 
 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  I  E 
O ZÁNIKU  FUNKCIE  ZÁSTUPCU PREDSEDU ZHROMAŽDENIA 

 OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 

I. 
 
 Konštatuje sa,  že  JURAJOVI ČERVENÁKOVI z Hložian, Ul. Masarykova 
číslo  2,  zástupcovi predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, zvolenému na VI. 
zasadnutí Zhromaždenia obce, ktoré sa konalo dňa 18.03.2005,  z  a n i k l a  funkcia 
zástupcu predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec  v dôsledku  podania  
demisie, a to dňa  12.06.2007. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-49/2007-02 
Dňa:   12. 06. 2007 
Báčsky Petrovec 
         ZÁSTUPCA PREDSEDU 
        ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
             Dragomir Ovuka, v.r. 
 
 



          61. 
 
  Podľa   článku   30 odsek   1 bod 9  Zákona o lokálnej  samospráve 
(Službeni glasnik RS, číslo 9/2002, 33/2004, 135/2004 a 62/2006 – iný zákon), článku 
20 odsek 1 bod 9 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, č. 5/2002 a 9/2004), Zhromaždenie  obce  Báčsky Petrovec na svojom 
XXIX. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  12. 06.  2007,  v y n i e s l o 
 
 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  I  E 
O VOĽBE  PREDSEDU  ZHROMAŽDENIA OBCE 

 BÁČSKY PETROVEC 
 
 

I. 
 
 
  JURAJ ČERVENÁK,  Dipl. Ing. el., výborník Zhromaždenia obce 
Báčsky Petrovec z Hložian, Ul. Masarykova číslo 2,    v o l í   s a   za predsedu 
Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.  
 
  Mandát zvolenej osoby z odseku 1 tohto rozhodnutia trvá po vypršanie 
mandátu doterajších  výborníkov Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec  a plynie odo 
dňa  voľby,  tj. od   12. 06. 2007. 
 

 
II. 

 
 

 Toto rozhodnutie sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-51/2007-02 
Dňa:   12. 06. 2007 
Báčsky Petrovec 
 
        PREDSADAJÚCI 
            ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                           Dragomir Ovuka, v.r. 
 



   62. 
 
 Podľa článku 30 odsek 1 bod 20 a v súvislosti  s článkom 37 Zákona o 
lokálnej  samospráve (Službeni glasnik RS, číslo 9/2002, 33/2004, 135/2004 
a 62/2006 – iný  zákon), článku 20 odsek 1 bod 25 a článku 33  odsek 2 Štatútu Obce 
Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2002 a 9/2004) a v 
súvislosti s článkom 23 odsek 5 Rokovacieho poriadku Zhromaždenia obce Báčsky 
Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 7/2004), Zhromaždenie obce 
Báčsky Petrovec na svojom XXIX. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 12. 06 2007 
vynieslo 
 
 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  I  E 
O ZÁNIKU  FUNKCIE  ZÁSTUPCU PREDSEDU ZHROMAŽDENIA 

 OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 

I. 
 
 Konštatuje sa,  že  JÁNOVI   BOHUŠOVI  z Hložian, Ul. V. Vlahovića číslo  
60,  zástupcovi predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, zvolenému na XXI. 
zasadnutí Zhromaždenia obce, ktoré sa konalo dňa 25.09.2005, z  a n i k l a  funkcia 
zástupcu predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec  v dôsledku  podania  
demisie, a to dňa  12.06.2007. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-50/2007-02 
Dňa:   12. 06. 2007 
Báčsky Petrovec 
        PREDSEDA 
        ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
       Dipl.Ing. Juraj Červenák, v.r. 
 



      63. 
 V súlade s  článkom 27 odsek 1 bod 4 Zákona o verejných  podnikoch 
a vykonávaní činností všeobecného záujmu (Službeni glasnik RS, č. 25/2000,  25/2002, 
107/2005  a 108/2005 – oprava)  a  podľa článku 20  odsek  1 bod 5   Štatútu Obce 
Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  5/2002 a 9/2004),  
Zhromaždenie obce  Báčsky  Petrovec  na  svojom XXIX.  zasadnutí,  ktoré  sa  konalo  
14.06.2007, v y n i e s l o  
 

 
R O Z H O D N U T I E 

 
o poskytovaní súhlasu k Uzneseniu o určovaní ceny prípojky  

na verejnú kanalizáciu v Báčskom Petrovec a v Kulpíne 
 
 
 

I. 
 
 
 P o s k y t u je   sa  s ú h l a s  k  Uzneseniu o  určovaní ceny  prípojky na  
verejnú kanalizáciu v osadách  Báčsky Petrovec a   Kulpín,  vynesenej  zo strany 
Správnej rady Verejného  podniku pre komunálno-bytové práce  Progres Báčsky 
Petrovec na zasadnutí, ktoré sa konalo 06.06.2007, pod číslom  54/2007-2. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-57/2007-02 
Dňa:   14. 06. 2007 
Báčsky Petrovec 
        PREDSEDA 
        ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
       Dipl.Ing. Juraj Červenák, v.r. 
 
 



    64.  
Podľa článku 53 odsek 2 Zákona o základoch systému vzdelávania a výchovy 

(Službeni glasnik RS, č. 62/2003, 64/2003 – opr., 58/2004 a 62/2004 – opr.) a článku 20 
odsek 1  bod 8 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
5/2002 a 9/2004), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XXIX. zasadnutí, 
ktoré sa konalo dňa 14. júna 2007, vynieslo 

 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
 

O  UVOĽNENÍ   ČLENA  SPRÁVNEJ RADY  
PREDŠKOLSKEJ USTANOVIZNE VČIELKA BÁČSKY PETROVEC 

 
 

I. 
 
 U v o ľ ň u j e   s a  z  funkcie člena Správnej rady Predškolskej ustanovizne 
Včielka Báčsky Petrovec  so  14. júnom  2007  doterajšia  jej členka (predstaviteľka 
zamestnaných): 
 
 -  RADMILA   PETROVIĆOVÁ, vychovávateľka z Maglića, v dôsledku  voľby  

    na verejnú funkciu. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo. 011-58/200ý-02 
Dňa:  14. júna 2007 
Báčsky Petrovec 
 
      PREDSEDA ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
       Dipl.Ing. Juraj Červenák, v.r. 
 



       65.     
 Podľa článku 53 odsek 2 Zákona o základoch systému  vzdelávania a výchovy 
(Službeni glasnik RS, č. 62/2003, 64/2003 – opr., 58/2004 a 62/2004 – opr.) a článku 20 
odsek 1  bod 8 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
5/2002 a 9/2004), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XXIX. zasadnutí, 
ktoré sa konalo dňa 14. júna 2006, vynieslo 
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
 

O VYMENOVANÍ NOVÉHO ČLENA SPRÁVNEJ RADY PREDŠKOLSKEJ 
USTANOVIZNE VČIELKA BÁČSKY PETROVEC 

 
 

I. 
 
    Do   Správnej  rady  Predškolskej  ustanovizne  Včielka  Báčsky   Petrovec   
     v y m e n ú v a      s a : 
 

- ANNA ČIPKÁROVÁ, vychovávateľka z Hložian, navrhnutá zo strany  
Výchovno-vzdelávacej  rady PU (predstaviteľka zamestnaných). 

 
 

II. 
 
 Mandát členky Správnej rady trvá po  vypršanie mandátu iných členov Správnej 
rady predškolskej ustanovizne, ktorí na túto funkciu boli vymenovaní  rozhodnutiami 
Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, č. 011-14/2004.01  z 02.06.2004,  011-85/2005-02 
z 30.09.2005  a  011-56/2006-02  z  20.06.2006. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-59/2007-02 
Dňa: 14. júna 2007 
Báčsky Petrovec 
 
      PREDSEDA ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
               Dipl. Ing. Juraj Červenák, v.r. 



       66. 
 Podľa článku 30 odsek 1 bod 5 Zákona o lokálnej samospráve (Službeni glasnik 
RS, č. 9/2002, 33/2004 a 135/2004), článku 20 odsek 1 bod 5 Štatútu Obce Báčsky 
Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  5/2002 a 9/2004) a v súlade s 
Kódexom správania sa funkcionárov lokálnej samosprávy v Srbsku (schválený  zo strany 
Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na VI. zasadnutí, ktoré sa konalo 18.03.2005), 
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XXIX. zasadnutí, ktoré sa konalo 
14.06.2007,  v y n i e s l o  
 

P  R  O  T  O  K  O  L 
 

O  POSTUPE  PREVZATIA A ODOVZDANIA FUNKCIE 
 A   ÚRADNÝCH  AKTOV 

 
 

Článok 1 
 
 Týmto protokolom predpisuje sa  postup prevzatia a  odovzdania  funkcie a 
úradných aktov medzi funkcionárom, ktorý  odovzdáva funkciu (v ďalšom texte: 
odovzdávateľ funkcie) a novozvoleným, novoustanoveným, resp.  novovymenovaným 
funkcionárom, ktorý preberá funkciu v Obci Báčsky Petrovec (v ďalšom texte:  
prijímateľ funkcie) a tiež  obsah zápisnice o  prevzatí a odovzdaní funkcie.  
 Ustanovenia tohto protokolu uplatňujú sa aj v prípadoch  prevzatia a odovzdania  
funkcie a úradných aktov medzi  vymenovanými, resp. ustnovenými   osobami vo 
verejných podnikoch, verejných službách a ustanovizniach, ktorých zakladateľ je 
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec, ako aj medzi utrhnutými a novozaloženými 
podnikmi, verejnými službami a ustanovizňami Obce Báčsky Petrovec.  
 

Článok 2 
 
 Funkcionári v zmysle  tohto  protokolu sú  zvolené, vymenované, resp. 
ustanovené osoby.  

Článok 3 
 
 Pod prevzatím  a odovzdaním  funkcie  sa rozumie  podávanie a odovzdanie: 

- Správy o práci,  
- Finančnej správy 
- Správy o veciach a projektoch, ktoré sú v toku 
- úradných aktov a iných spisov 
- iných dôležitých správ. 
 

Článok 4 
 
 Prevzatie a odovzdanie  funkcie a úradných aktov  koná sa v úradných 
miestnostich osoby,  ktorá odovzdáva  funkciu.  
 Tajomník Zhromaždenia obce, resp. verejného podniku, verejnej služby alebo  
ustanovizne je prítomný pri  prevzatí a odovzdaní funkcie a pre potreby Komisie pre  
prevzatie a  odovzdanie funkcie (v ďalšom texte: komisia) spisuje zápisnicu.  

Prevzatie a odovzdanie funkcie  vykoná sa v lehote 3 a najneskoršie 7 dní odo dňa 
vydania potvrdenia o voľbe, resp. rozhodnutia o vymenovaní a ustanovení.  



Článok 5 
 
 Prevzatie a odovzdanie  funkcie koná sa za prítomnosti komisie.  
 Troch členov komisie v stálom zloženín z  radov výborníkov  vymenúva 
Zhromaždenie obce na obdobie štyroch rokov. 
 Jedného člena komisie môžu vymenovať osoby, ktoré konajú prevzatie  a 
odovzdanie  funkcie.  

Článok 6 
 
 Zápisnica o prevzatí a odovzdaní funkcie a úradných aktov  má obsahovať  tieto 
údaje:  

1. miesto, dátum a právny dôvod prevzatia a odovzdania funkcie, 
2. meno, priezvisko a funkciu odovzdávateľa, resp. prijímateľa funkcie, 
3. mená a priezviská osôb, prítomných pri  prevzatí a odovzdaní funkcie, 
4. právny  akt (číslo a dátum), ktorým je utvorená komisia, 
5. súpis a všeobecné údaje o úradných  aktoch, ktoré sú predmet prevzatia a  

odovzdania, podľa rokov, druhu, množstva a stavu tých aktov, 
6. mená a priezviská členov komisie, ktorí podpisujú zápisnicu,  
7. poznámka týkajúca sa predmetov prevzatia a odovzdania funkcie a aktov, 
8. podpisy členov komisie a podpisy všetkých oprávnených prítomných osôb, 
9. overenie zápisnice zodpovedajúcou pečiatkou. 

 
Článok 7 

 
Zápisnica o prevzatí a  odovzdaní funkcie a  aktov vyhotovuje sa v piatich 

exemplároch, z ktorých po jeden dostávajú osoby, ktoré  vykonali prevzatie a odovzdanie 
funkcie a po jeden exemplár zostáva pre potreby komisie, archívu Zhromaždenia obce, 
resp. verejného podniku, verejnej služby, či ustanovizne. 
 

Článok 8 
 
 Kontrolu uplatnenia tohto protokolu koná Zhromaždenie obce. 
 V prípade, že sa neuctieva uplatnenie tohto protokolu, môže sa uložiť opatrenie 
verejného  upozornenia, resp. uvoľnenia členov komisie.  
 

Článok 9 
 
 Tento protokol nadobúda platnosť ôsmym dňom odo dňa zverejnenia v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-60/2007-02                   PREDSEDA 
Dňa:  14. 06. 2007       ZHROMAŽDENIA OBCE 
Báčsky Petrovec       Dipl.Ing. Juraj Červenák, v.r. 



    67.   
 
 Podľa článku 58 odsek 2 Zákona o lokálnej samospráve (Službeni glasnik RS, č. 
9/2002, 33/2004 a 135/2004) a článku 47 odsek 2 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný 
vestník Obce Báčsky  Petrovec, č.  5/202 a 9/2004) a článku 23 Uznesenia o organizácii 
Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky  Petrovec, č.  
11/2004 a 11/2006), predseda Obce Báčsky Petrovec vyniesol nasledovné 
 
 

R  O  Z  H  O D  N  U T  I E 
 
 

I. 
 
 
 P o s k y t u j e   s a    s ú h l a s   k  Pravidlám o organizácii a systematizácii 
pracovných miest v Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec, ktoré vyniesol náčelník  
Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec pod číslom: 016-2/28-2007 dňa 15. mája 2007. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

P R E D S E D A 
 
 
Číslo: 016-1/141-2007 
Dňa: 22.  mája 2007 
Báčsky Petrovec 
 
        PREDSEDA OBCE 
 
                                Dr. Ján Sabo, v.r. 
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