
   

   Ú R A D N Ý     V E S T N Í K 
 

                                               Obce  Báčsky  Petrovec 
 
 
Číslo: 4                                                   Báčsky Petrovec                              
Ročník: XLIX                                         30. apríla 2013                               
 
 
 

O    B    S    A  H 
 
 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
 
 64. - Uznesenie o ustálení predbežného návrhu Uznesenie o uvádzaní 
 samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Maglić na obdobie od 
 01.08.2013 do 31.07.2018 a  o tvare a spôsobe priameho vyjadrovania sa 
 občanov o samozdanení s Programom  aktivít, zdrojov, účelov a spôsobov 
 zabezpečovania prostriedkov samozdanenia, ktoré sa uvádza na území 
 Miestneho spoločenstva Maglić na obdobie od 01.08.2013 do 31.07.2018, 
 
 65. - Uznesenie o vypísaní referenda na území Miestneho spoločenstva  Maglić, 
 
66. -  Uznesenie o novelizácii Uznesenia o stanovení úhrady  za úpravu stavebného 
 pozemku, 
 
67. -  Rozhodnutie o vymenovaní Komisie pre uskutočnenie referenda o návrhu 
 Uznesenia o uvádzaní samozdanenia na území Miestneho spoločenstva 
 Maglić, 
 
68. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Zdravotníckej ustanovizne 
 Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec na rok 2013, 
 
69. -  Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Strediska pre sociálnu 
 prácu Obce Báčsky Petrovec na rok 2013, 
 
70. -  Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Knižnice 
 Štefana Homolu v Báčskom Petrovci na rok 2013, 
 
 
 
 
 
 



II. OBECNÁ RADA OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 

 
71. -  Rozhodnutie o angažovaní  nezávislej externej  audítorskej inštitúcie pre 
 audit účtovnej závierky rozpočtu Obce Báčsky Petrovec  za rok 2012, 
 
72. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-
 4/99-2013, 
 
73. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-
 4/101-2013, 
 
74. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-
 4/102-2013, 
 
75. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-
 4/103-2013, 
 
76. -  Rozhodnutie o určovaní priemernej trhovej hodnoty nehnuteľností, 
 
77. -  Rozhodnutie o úhrade osobám, angažovaným na uskutočňovaní 
 protiľadovcovej ochrany, 
 
78. -  Rozhodnutie o rozvrhnutí rozpočtových prostriedkov určených pre 
 financovanie činností mimovládnych organizácií, 
 
79. -   Rozhodnutie o rozvrhnutí prostriedkov určených pre oblasť kultúry, 
 
80. -  Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k cenám komunálnych služieb VKP 
 Progres, Báčsky Petrovec, 
 
81. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k cenám komunálnych služieb VKP 
 Komunalac, Maglić, 
 
82. -  Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k cenám komunálnych služieb s.r.o. 
 Gloakvalis, Hložany, 
 
 

III. PREDSEDA OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 

83. -  Rozhodnutie o utvorení Technickej komisie pre ocenenie Štúdií o odhade 
 vplyvov na životné prostredie pre Obec Báčsky Petrovec, 
 
 
 
 
 
 
 



IV.  NÁČELNÍK OBECNEJ SPRÁVY OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 

84. -  Pokyny  o  spôsobe  uplatnenia  ustanovení  predpisov o  úradnom používaní   
 jazyka a písma v Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec, 

 
85. -  Pravidlá o odbornom zdokonaľovaní v Obecnej správe Obce Báčsky 
 Petrovec, 
 
86. -  Pravidlá o disciplinárnom konaní v Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec, 
 
 

V. KOMISIA PRE USKUTOČNENIE  REFERENDA O NÁVRHU 
UZNESENIA O UVÁDZANÍ SAMOZDANENIA NA ÚZEMÍ 

MIESTNEHO SPOLOČENSTVA BÁČSKY PETROVEC 
 
 

87. -  Správa o výsledkoch uskutočneného referenda. 
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   64. 
 

 Podľa článku 22 odsek 1  Zákona o financovaní lokálnej samosprávy  (Úradný vestník 
RS, č. 62/2006, 47/2011 a 93/2012), článku 34 bod 8 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný 
vestník obce Báčsky Petrovec, č. 11/2008,  4/2009 a  4/2011)  a v súvislosti s Uznesením 
o ustálení predbežného návrhu Uznesenia o uvádzaní samozdanenia na území Miestneho 
spoločenstva Maglić na obdobie od 01.08.2013 do 31.07.2018  a o tvare a spôsobe  priameho  
vyjadrovania sa  občanov o samozdanení (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 2/2013),  
Zhromaždenie  obce Báčsky Petrovec na  svojom  XI. zasadnutí,  ktoré  sa  konalo 
26.04.2013,   v y n i e s l o : 
 

U  Z  N  E  S  E  N  I  E  
 

O USTÁLENÍ  NÁVRHU  UZNESENIA O UVÁDZANÍ SAMOZDANENIA 
 NA ÚZEMÍ  MIESTNEHO SPOLOČENSTVA  MAGLIĆ  NA OBDOBIE  
OD 01.08.2013  DO  31.07.2018   A O TVARE A SPÔSOBE PRIAMEHO 

VYJADROVANIA SA  OBČANOV O SAMOZDANENÍ 
 

Článok 1 
 

 V súlade s výsledkami verejnej rozpravy uskutočnenej v Miestnom spoločenstve  
Maglić  v období od  03.04.2013 do 17.04.2013 a v súvislosti  s Uznesením o ustálení 
predbežného návrhu Uznesenia o uvádzaní samozdanenia na území Miestneho spoločenstva 
Maglić  na obdobie od 01.08.2013 do 31.07.2018 a o tvare a spôsobe priameho vyjadrovania 
sa občanov o samozdanení, Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec ustálilo návrh Uznesenia o 
uvádzaní samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Maglić  na obdobie od 01.08.2013 
do 31.07.2018 a o tvare a spôsobe priameho vyjadrovania sa občanov o samozdanení (v 
ďalšom texte: návrh uznesenia).   
 Zároveň sa ustaľuje aj text návrhu Programu zdrojov, účelu a spôsobu zabezpečovania  
prostriedkov  samozdanenia, ktoré sa uvádza na  území  Miestneho spoločenstva Maglić  na 
obdobie od 01.08.2013 do 31.07.2018, (v ďalšom texte: návrh program), ktorý je  súčasťou 
návrhu uznesenia. 
 

Článok 2 
 

 O návrhu Uznesenia z článku 1  občania Miestneho spoločenstva Maglić sa budú 
priamo vyjadrovať prostredníctvom referenda, v súlade so Zákonom  o financovaní  lokálnej 
samosprávy a Zákonom o referende a národnej iniciatíve. 
 

Článok 3 
 
 Za účelom uskutočnenia priameho vyjadrovania sa prostredníctvom referenda 
o návrhu uznesenia sa  osobitným rozhodnutím vymenuje Komisia pre uskutočnenie 
referenda (v ďalšom texte: komisia)  v súlade s Uznesením o ustálení  predbežného návrhu 
Uznesenia o uvádzaní samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Maglić  na obdobie 
od 01.08.2013 do 31.07.2018 a o tvare a spôsobe priameho vyjadrovania sa občanov 
o samozdanení. 
 Rozhodnutím z odseku 1 tohto článku sa ustália  priame  práce a úlohy komisie v 
súlade so zákonnými ustanoveniami.  
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Článok 4 
 
 Komisia ihneď a najneskoršie v lehote dvoch dní po uskutočnenom  referende  
zhotoví Správu o výsledkoch priameho vyjadrovania  sa  občanov o návrhu uznesenia.  
 
 
 Správa z odseku 2 tohto článku sa podáva Zhromaždeniu obce Báčsky Petrovec  kvôli 
vyhláseniu výsledkov a uverejnenia v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Článok 5 
 
 Toto uznesenie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE  OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 

 
Číslo: 011-40/2013-02                                                                  
Dňa:  26.04.2013                                                                  
Báčsky Petrovec                                                                      P R E D S E D A 
            ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
          Dr. Rajko Perić, dipl.ecc,. v.r. 
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 Podľa článku 29 odsek 1 bod 3  Štatútu  Miestneho spoločenstva Maglić a v súlade 
s článkami 21 a 25  Zákona o financovaní lokálnej samosprávy  (Úradný vestník RS, č. 
62/2006, 47/2011 a 93/2012) Rada Miestneho spoločenstva Maglić na svojom XV. zasadnutí, 
ktoré sa konalo 01.03.2013 posúdila  otázku  ustálenia predbežného návrhu Programu 
zdrojov, účelov a spôsobov zabezpečovania prostriedkov samozdanenia, ktoré sa uvádza na 
území Miestneho spoločenstva Maglić na obdobie od 01.08.2013 do 31.07.2018 a v súvislosti 
s tým ustálilo nasledujúci 

 
P  R  O G  R  A M 

 
AKTIVÍT, ZDROJOV, ÚČELOV A SPÔSOBOV ZABEZPEČOVANIA 

PROSTRIEDKOV SAMOZDANENIA, KTORÉ SA UVÁDZA NA ÚZEMÍ 
MIESTNEHO SPOLOČENSTVA MAGLIĆ NA OBDOBIE  

OD 01.08.2013 DO 31.07.2018 
 

Článok 1 
 

 Samozdanenie sa uvádza za účelom uspokojenia všeobecných a spoločných potrieb 
občanov v Miestnom spoločenstve Maglić  na realizáciu nasledujúcich programov:  

1. -    výstavbu spojovacej cesty  Maglić – Gajdobra – Čelarevo, 
- ukončenie výstavby kanalizácie (strojné a eletrovybavenie čerpacej stanice 

číslo 5), 
- výstavba atmosférickej kanalizácie, 
- ukončenie výstavby  srbského pravoslávneho kostola, 
- výstavba hĺbkovej studne číslo 5 pre potreby  zásobovania  pitnou vodou,  
- ukončenie rekonštrukcie uličných chodníkov, 
- ukončenie  výstavby bazéna, 
- výstavba autobusových zastávok, 
- úprava priestorov pre potreby združenia občanov, 
- sanácia  jestvujúcich skládok odpadu, 
- úprava starého cintorína, 
- dlažbová úprava domu smútku, 

 
2. údržba objektov Miestneho spoločenstva, 
3. financovanie športu, kultúry a nevyhnutných spoločenských aktivít, 
4. prostriedky pre financovanie práce Miestneho spoločenstva, 
5. financovanie  nevyhnutných potrieb.  

 
Článok 2 

 
 Samozdanenie sa zbiera v peniazoch.  
 

Článok 3 
 

 Poplatníci samozdanenia sú občania – fyzické osoby, ktoré majú volebné právo 
a bydlisko na území osady Maglić, a to: 
 - ktoré uskutočňujú príjmy, ktoré sa podľa ustanovení zákona o dani z príjmov 
občanov považujú  za zárobky, príjmy na základe dividendy a iné príjmy uskutočnené 
účasťou v zisku, vrátane i všetky tvary príjmov, ktoré sa na základe  ustanovení zákona, 
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ktorými sa  upravuje daň o zisku podniku považujú dividendou, ako i iné príjmy na základe 
zmluvy o dielo, 
 - ktoré uskutočňujú príjmy vykonávaním samostatnej činnosti podľa ustanovení 
zákona o dani z príjmov občanov, 
 -   ktoré sú ako  majitelia, vlastníci užívacieho práva alebo doživotného  užívania 
pozemku, zapísaní v katastri pozemku a majú status  daňového poplatníka z príjmov 
z poľnohospodárstva podľa ustanovení zákona o dani z príjmov občanov. 
 Poplatníci samozdanenia sú občania, ktorí na území, pre ktoré sa uvádza 
samozdanenie,  nemajú volebné právo a  bydlisko, ale  majú nehnuteľný  majetok (keďže sa  
prostriedkami samozdanenia zlepšujú podmienky používania toho majetku). 
 Dôchodcovia nie sú  poplatníci samozdanenia na základe dôchodku, ale na základe 
osobitnej písanej vyhlášky môžu dobrovoľne  platiť samozdanenie na základe dôchodku, 
uskutočneného v krajine a  zahraničí.  

Článok 4 
 

 Základ samozdanenia tvoria  zárobky (platy) zamestnancov, 50% brutto dividendy 
a iných príjmov uskutočnených účasťou v zisku  rozvrhnutých poplatníkov, príjmy na 
základe zmluvy o dielo, príjmy z poľnohospodárstva a príjmy zo samostatnej činnosti, na 
ktoré sa platí daň z príjmov občanov v súlade so zákonom, ktorý  upravuje daň z príjmov 
občanov, podľa zníženia zaplatených daní a príspevkov.  
 V prípade  dobrovoľného  platenia samozdanenia zo strany dôchodcov, v súlade 
s ustanoveniami  odseku 3 predošlého článku tohto Programu, základ samozdanenia tvoria 
dôchodky uskutočnené v krajine a zahraničí. 
 

Článok 5 
 

Výška samozdanenia sa bude  vyúčtovať a platiť podľa nasledujúcich sadzieb: 
 

- 2,5 %  na  zárobky (platy) zamestnancov,   
- 2,5 %  na dividendy a iné príjmy uskutočnené účasťou v zisku,  
- 2,5 %  na príjmy na základe zmluvy o dielo,  
- 2,5 %  na príjmy zo samostatnej činnosti, 
- 1,5 %  na dôchodky dôchodcov uskutočnené v krajine a v zahraničí, pod 

podmienkami z článku 3 odsek 3 tohto Programu, 
- 2,5 %  na priemerný mesačný zárobok v hospodárstve Republiky Srbsko pre 

občanov, ktorí na území Miestneho spoločenstva  Maglić nemajú bydlisko, ale  
majú nehnuteľný majetok, 

- na príjmy z poľnohospodárstva  samozdanenie sa platí ročne, vo výške 
priemernej ceny 25 kg merkantilnej pšenice prvej triedy na Produkčnej burze 
v Novom Sade za mesiac január bežného roku po hektáre.   
  

Článok 6 
 

 Prostriedky samozdanenia sa budú používať na základné účely stanovené článkom 1 
tohto Programu, a to v nasledujúcich percentuálnych pomeroch: 
 

1. -    výstavbu spojovacej cesty  Maglić – Gajdobra – Čelarevo, 
- ukončenie výstavby kanalizácie (strojné a eletrovybavenie čerpacej stanice 

číslo 5), 
- výstavba atmosférickej kanalizácie, 
- ukončenie výstavby  srbského pravoslávneho kostola, 
- výstavba hĺbkovej studne číslo 5 pre potreby  zásobovania  pitnou vodou,  
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- ukončenie rekonštrukcie uličných chodníkov, 
- ukončenie  výstavby bazéna, 
- výstavba autobusových zastávok, 
- úprava priestorov pre potreby združenia občanov, 
- sanácia  jestvujúcich skládok odpadu, 
- úprava starého cintorína, 
- dlažbová úprava domu smútku     67 % 

 
2. údržba objektov Miestneho spoločenstva      2  % 

 
3. financovanie športu, kultúry a nevyhnutných spoločenských aktivít  20 % 

 
4. prostriedky pre financovanie práce Miestneho spoločenstva   10 % 

      
5. financovanie  nevyhnutných potrieb        1 %  

 
 

Článok 7 
 

           Vyúčtovanie a platbu samozdanenia z poľnohospodárstva, tiež z príjmov zo 
samostatnej činnosti a iných daňových poplatníkov a občanov, ktorí na území  Miestneho 
spoločenstva Maglić  nemajú bydlisko,   ale na ňom majú nehnuteľný majetok, v úplnosti 
bude určovať, účtovať a kontrolovať Služba pre daňovú administráciu Obecnej správy Obce 
Báčsky Petrovec. 
 Vyúčtovanie a platbu samozdanenia  zo zárobkov zamestnancov, dividendy, príjmov 
na základe zmluvy o dielo – v prípade, keď sa účtovanie koná podľa systému dane, ktorá sa 
vyberá zrážkou pri výplate (kapitálový zisk z predaja akcií a iných cenných papierov), budú 
konať  výplatcovia tých príjmov paralelne s ich výplatou, resp. paralelne so zaplatením 
zodpovedajúcich daní a príspevkov. 
 Vyúčtovanie a platbu dobrovoľného  samozdanenia z dôchodkov bude konať výplatca 
tých príjmov pri ich vyúčtovaní.  
 V zmysle  spôsobu určovania  samozdanenia,  vyúčtovania, platby, zastaranosti,  lehôt 
pre platenie, vyúčtovania úrokov a iného, budú sa uplatňovať predpisy, ktorými sa  upravuje 
daňový postup a daňová administrácia, ako i predpisy, ktorými sa  upravuje  daň z príjmov 
občanov.  
 Obstavené samozdanenie výplatcovia sú povinní zaplatiť v prospech rozpočtu Obce 
Báčsky Petrovec na bežný účet číslo 840-711181843-57. 
 Peňažné prostriedky samozdanenia sú presne účelovo určené a budú sa používať 
výlučne na realizáciu aktivít určených v článku 1 tohto Programu.  

 
 

                           PREDSEDA RADY 
                                               MIESTNEHO SPOLOČENSTVA 
                      M A G L I Ć 
                                         
        Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r. 
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  65. 
 Podľa  článku 10 odsek 2 Zákonom o referende a národnej iniciatíve (Úradný vestník 
RS, č. 48/94 a 11/98) a článku 34 bod 8 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č.  11/2008, 4/2009 a 4/2011) Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na 
svojom XI. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  26.04.2013, vynieslo  
 
 

U Z N  E  S  E  N  I E 
 

O VYPÍSANÍ REFERENDA 
 NA ÚZEMÍ  MIESTNEHO SPOLOČENSTVA MAGLIĆ 

  
 

Článok 1 
 

 Vypisuje sa referendum na území Miestneho  spoločenstva Maglić. 
 

Článok 2 
 

 Na referende občania, ktorí majú volebné právo a bydlisko na území Miestneho 
spoločenstva Maglić a občania, ktorí nemajú volebné právo a bydlisko na území tohto  
Miestneho spoločenstva, ale ak na ňom majú nehnuteľný majetok a prostriedkami  
samozdanenia sa zlepšujú podmienky jeho používania,  vyjadria sa o návrhu   Uznesenia o 
uvádzaní samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Maglić  na obdobie od 01.08.2013 
do 31.07.2018 a o tvare a spôsobe priameho vyjadrovania sa občanov o samozdanení, ktorý 
bol schválený na XI. zasadnutí Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec dňa 26.04.2013.    
 

Článok 3 
 

 O otázke z článku 2 tohto uznesenia občania sa budú vyjadrovať v období od 
22.06.2013 do 06.07.2013 v úradných miestnostiach Miestneho spoločenstva Maglić, Ulica 
maršala Tita č.48, a to v každý deň od 8,00 do 20,00 hodín.  
 

Článok 4 
 

 V dôsledku lehôt určených Zákonom o referende a národnej iniciatíve (článok 10 
odsek 3) toto uznesenie  nadobúda platnosť dňom vynesenia a uverejní sa v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-41/2013-02 
Dňa:   26. 04. 2013                                    P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 
  
            Dr. Rajko Perić, dipl.ecc.,v.r. 
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   66. 
 Podľa  článku  32 odsek 1 bod 3 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník 
Republiky Srbsko, č. 129/07), článku 6 odsek 1 bod 6) a článku 7 odsek 1 Zákona 
o financovaní  lokálnej samosprávy (Úradný vestník Republiky Srbsko, č. 62/2006), článkov  
90 až 95 Zákona o plánovaní a výstavbe (Úradný vestník RS, č. 72/2009, 81/2009 – oprava, 
64/2010 – uznesenie ÚS, 24/2011), článku 16 odsek 1 bod 9) Štatútu Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník  Obce Báčsky Petrovec, č. 11/2008, 202019 a 4/2011), Zhromaždenie obce 
Báčsky Petrovec na svojom XI. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 26.04.2013,  vynieslo 
 

 
U Z N  E  S  E N  I E 

 
O NOVELIZÁCII UZNESENIA O STANOVENÍ ÚHRADY ZA ÚPRAVU  

STAVEBNÉHO POZEMKU  
 

 
Článok 1 

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

Článok 2 
 

Článok 12 sa mení a znie: 
 

Plocha  objektu, ktorý sa buduje, na ktorom sa koná dostavba alebo  rekonštrukcia (Pnetto), 
rovnaká je  netto  plochy vypočítanej  podľa srbského štandardu SRPS U.C2.100 podľa 
Rozhodnutia o vyznačení štandardu a podobných dokumentov v Republike Srbsko (Úradný 
vestník RS, č. 27/07), uverejneného v osobitnom vydaní Inštitútu pre  štandardizáciu Srbska – 
bod 3.8. 
 

Článok 3 
 

V článku 17 sa menia odseky 4 a 5, ktoré teraz znejú: 
 
Jednotková  suma úhrady sa násobí s počtom kvadrátov netto plochy objektu,   koeficientom  
pre  účel, koeficientom  pre urbanistickú zónu a koeficientom komunálneho vybavenia a to 
podľa nasledujúceho  vzorca: 
 
Ccelková =  Cjed x Pnetto x Kú  x Kuz x Kkv 
 
pričom je:  
Ccelková -  celková cena po vyúčtovaní 
Cjed -  jednotková cena 
Pnetto  -  netto plocha objektu  
Kú  - koeficient  pre účel 
Kuz - koeficient urbanistickej zóny 
Kkv - koeficient komunálneho vybavenia 
 
A podľa nasledujúcich tabuliek: 
  
 Koeficient  pre účel  (Kú):   
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Účel objektu Koeficient 
Obytný rodinný 0,8 

viacrodinný Pnetto  do 600 m2 0,9 
viacrodinný Pnetto  ponad 600 m2 0,75 
lodžia, podkrovie, terasa 0,4 
garážový priestor v objektoch, 
suterén, pivnica 

0,1 

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

0,1 

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

1 

objekty Pnetto  od 500 m2  do 
1.000 m2 

0,9 

objekty Pnetto  od 1.000 m2  do 
2.000 m2 

0,8 

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

0,1 

benzínové pumpy s prístreškom  
a bez prístreška 

1,5 

Rezervoáre a manipulačný   
priestor v rámci parcely   
benzínovej pumpy 

0,2 

garáže ako osobitné komerčné 
objekty 

0,5 

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

0,6 

pomocné  a hospodárske  
objekty (článok 2 Zákona  
o plánovaní a výstavbe) 

0,2 

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

1.500 m2 
0,7 

objekty Pnetto  od 1.500 m2 do 
3.000 m2

0,6 

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

0,1 

odkryté parkovisko na parcele 
investora 

0,15 
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 suterén, pivnica 0,1 
pomocné  a hospodárske  
objekty (článok 2 Zákona  
o plánovaní a výstavbe) 

0,2 

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

0,15 

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

0,3 

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

0,4 

 
 
 

Koeficient  pre urbanistickú zónu (Kuz):   
 

Urbanistická zóna Koeficient 
I. ZÓNA 1,1 
II. ZÓNA 1,0 

 
 

  Článok 4  
 

Článok 21 sa mení a znie:  
 
Pri  objektoch s viacúčelovým obsahom vyúčtovanie úhrady pre spoločné  miestnosti 
(chodby,   sociálne zariadenie, kotolňa a pod.), ktoré  priamo  spájajú priestory rozličných 
obsahov, vypočítuje sa  uplatnením  koeficientu, ktorý je v konkrétnom prípade  menší, t.j.  
výhodnejší pre  investora.  
 
Článok 24 sa mení a znie:  
 
Ak sa na  zastavanom a komunálne  vybavenom  stavebnom pozemku, ktorý je vo vlastníctve  
investora rúca existujúci objekt a buduje sa nový objekt,  úhrada za úpravu stavebného 
pozemku vyúčtuje sa iba za rozdiel v ploche podľa účelu a charakteru objektu, ktorý sa rúca 
a objektu, ktorý sa buduje. 
 
Ak je zníženie úhrady za objekt, ktorý sa rúca väčšie ako  úhrada za nový objekt, úhrada sa 
neplatí.  
 
Výnimočne z odseku 1 tohto článku, v prípade, že sa na zastavanom a komunálne vybavenom  
stavebnom pozemku, ktorý je vlastníctvo  investora, v dôsledku opotrebovanosti 
a nenáležitosti rúca existujúci  obytný objekt a  
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 buduje nový rodinný objekt úhrnnej  netto plochy  do 150 m2, úhrada  za úpravu  
stavebného pozemku sa neúčtuje  bez ohľadu na plochu obytného objektu, ktorý sa 
rúca; 

 buduje nový rodinný objekt úhrnnej  netto plochy  väčšej ako  150 m2, úhrada  sa 
účtuje iba pre rozdiel  netto plochy ponad  150 m2, bez ohľadu na plochu  obytného 
objektu, ktorý sa rúca.  

 
Zníženie  z tohto  odseku môže  využiť  iba investor, ktorý má  bydlisko na území Obce 
Báčsky Petrovec, za výstavbu iba jedného  rodinného  obytného objektu, a to najviac raz za 
obdobie 10 rokov.  
 
Legálnosť a plocha existujúceho objektu z odseku 1 tohto článku dosvedčuje sa: výpisom 
z pozemkových kníh, resp. výpisom z listu vlastníctva; Rozhodnutím o povolení odstrániť 
objekt; stavebným povolením a povolením  na používanie objektu alebo aktom príslušnej 
služby, že je objekt stavaný v období, keď za jeho výstavbu nebolo potrebné stavebné 
povolenie. Ak uvedené  doklady  neobsahujú  údaje o ploche  objektu, táto sa  určuje na 
základe aktov  príslušnej služby alebo technickej dokumentácie, ktorá je súčasťou stavebného 
povolenia, kópie plánu alebo dohliadnutia  na tvári miesta zo strany oprávnenej osoby 
Obecnej správy, resp. Direkcie.  
 
V prípade, že je objekt z odseku 1 tohto článku už zrúcaný a nejestvuje  spôsob  pre   určenie 
jeho skutočnej netto plochy,  investorovi sa za   vyúčtovanie úhrady  priznáva netto plocha  
starého zrúcaného  obytného objektu  veľkosti 60 m2.  
 

Článok 6 
 

V článku 25 po odseku 1 pridávajú sa odseky 2, 3, 4, 5  6, ktoré znejú:  
 
Lehota na  vyhotovenie  vyúčtovania  vynáša  5 dní od dňa podania žiadosti o vyúčtovanie.  
 
Vyúčtovanie úhrady platí 15 dní, počnúc odo dňa  vyúčtovania.  
 
Ak v priebehu výstavby objektu investor odstúpi od dokumentácie, na základe ktorej   dostal  
povolenie na výstavbu, resp. ustúpi od  hlavného projektu, na základe, ktorého  bol prihlásený 
začiatok vykonávania prác, povinný je znášať trovy rozdielu v úhrade za  úpravu.  
 
Konečné vyúčtovanie úhrady vykoná sa podľa  projektu  vybudovaného objektu, resp.  
konečne zastavaných plôch objektu a pred  podaním žiadosti o zmenu stavebného povolenia.  
 
Konečné vyúčtovanie úhrady  sa  upraví dodatkom k zmluve.  
 

Článok 7 
 

Po článku 25 pridáva sa nad nadpisom článok 25 a,   a pod nadpisom  článok 25 b, ktoré 
znejú: 
 

Článok 25 a 
 

Úhrada za objekty v postupe legalizácie vyúčtujú sa v súlade  so Zákonom o plánovaní 
a výstavbe, Pravidlami o kritériách   na zníženia úhrady za úpravu stavebného pozemku 
v postupe legalizácie a o podmienkach a spôsobe legalizácie objektov (v ďalšom texte: 
pravidlá), s inými  predpismi, ktoré regulujú túto  oblasť a týmto uznesením. 
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Majitelia  rodinných obytných objektov z článku 2 pravidiel, ktorí  nadobudnú právo na  
zníženie  úhrady za  úpravu  v postupe  legalizácie, nemajú právo na iné níženia úhrady za ten 
druh  objektu,  regulované  týmto uznesením, vyjmúc prípadov jednorazového   platenia   
úhrady a chýbajúcej komunálnej infraštruktúry.  
 
C. ZNÍŽENIE  ÚHRADY 
 

Článok 25 b 
 

Za nadstavbu obytných objektov do 70 % netto plochy existujúceho  obytného objektu,  
úhrada za úpravu stavebného pozemku, vyúčtovaná podľa meradiel z článku 17 tohto 
uznesenia, sa  znižuje o 30 %.  
 
Za dostavbu obytných objektov do 40 % netto plochy existujúceho  obytného objektu,  
úhrada za úpravu stavebného pozemku, vyúčtovaná podľa meradiel z článku 17 tohto 
uznesenia, sa  znižuje o 30 %.  
 
V prípade  nadstavby ponad 70 % a dostavbu ponad 40 % netto plochy existujúceho  
obytného objektu,  úhrada za úpravu stavebného pozemku sa účtuje a zjednáva v plnej sume.  
 
Za  prerobenie spoločných miestností v byty, pripojenie spoločných miestností k bytu, 
prerobenie pomocného priestoru v byty, prerobenie povalového priestoru v obytný, úhrada za 
úpravu stavebného pozemku, vyúčtovaná podľa meradiel z článku 17 tohto uznesenia, sa  
znižuje o 50 %.  
 

Článok 8 
 

V existujúcom článku 26 po odseku 2 pridáva sa odsek 3, ktorý znie:  
 
Zníženie na základe platenia samozdanenia z odseku 1 tohto článku  sa nemôže  uskutočniť, 
ak investor  uskutočnil právo  na zníženie podľa článku 25 b tohto uznesenia.  
 

Článok 9 
 

Článok 29 sa mení a znie:  
 

Úhrada z úpravu  stavebného pozemku sa môže platiť jednorazovo v úplnosti alebo na 
splátky. 
 
Úhrada v úplnosti sa platí  v deň uzavretia zmluvy a investor má záväzok priložiť  dôkaz 
o vykonanej platbe.  
 
Ak sa úhrada platí  jednorazovo investor  uskutočňuje právo na zníženie: 

  za časť  vyúčtovanej úhrady do 1.000.000,00 RSD  zníženie je 15 %  
  za časť  vyúčtovanej úhrady  od 1.000.000,00  do 3.000.000,00  RSD  zníženie  je 20 

%; 
 za časť  vyúčtovanej úhrady  ponad 3.000.000,00 RSD  zníženie je 25 %. 

 
Ak investor úhradu  platí v splátkach, povinný je v deň uzavretia zmluvy o úprave stavebného 
pozemku z predošlého článku tohto uznesenia zaplatiť 30 % z celkovej sumy  vyúčtovanej 
úhrady (investor  je záväzný  priložiť dôkaz o vykonanej  platbe) a pozostalú časť môže  
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splácať v mesačných alebo  kvartálnych splátkach s možnosťou povolenia odkladu platenia 
(grace period) v trvaní  do 12 mesiacov na pozostalú časť účtovanej úhrady.  Platby sú 
splatné každého 15-tého v mesiaci.  

 
Vyúčtovanú sumu  úhrady právnické  osoby a podnikatelia môžu platiť v splátkach, pričom   
lehota splácania, spolu s odkladom platenia (grace period), nemôže byť dlhšia než tri roky.  
V prípade, že právnická osoba alebo podnikateľ úhradu platí v splátkach, povinný je  kvôli  
uskutočneniu tohto práva a zabezpečenia pohľadávok  Direkcie v prípade takej platby, pri 
uzavieraní zmluvy z predošlého článku odovzdať:  

 bankovú záruku, ktorá znie na pozostalý dlh (70% z celkovej sumy  úhrady za úpravu  
stavebného pozemku) a 

 2 blanko zmenky s klauzulou „bez protestu“ so zmenkovým plnomocenstvom 
 1 blanko zmenka majiteľa, právnickej osoby alebo podnikateľa s klauzulou „bez 

protestu“ so zmenkovým plnomocenstvom  
 
Vedľa prostriedkov  zabezpečenia platby z predošlého odseku investor -  právnická osoba 
alebo podnikateľ má záväzok doručiť aj nasledujúcu dokumentáciu:  Rozhodnutie o zápise 
z Agentúry pre obchodné registre, OP tlačivo, platnú kartu deponovaných podpisov 
z komerčných bánk, v ktorých má  otvorený účet.  
 
Vyúčtovanú sumu  úhrady právnické  osoby a podnikatelia môžu platiť v splátkach, pričom   
lehota splácania, spolu s odkladom platenia, nemôže byť dlhšia než tri roky.  V prípade 
platenia v splátkach, Direkcia a fyzická osoba  vzájomne sa dohodnú o administratívnom 
zákaze na príjmy. Kvôli zabezpečeniu platby úhrady na splátky, ak je investor fyzická osoba, 
ktorá nie je v pracovnom pomere, povinná  je doručiť  zaistenie, a to zmluvu o hypotéke v 
prospech Direkcie, resp. zálohovú vyhlášku k  nehnuteľnostiam, ktorých hodnota  je o 50 %  
vyššia  ako  suma  zmluvného záväzku. Kvôli  zabezpečenia platby fyzická osoba  odovzdáva 
aj jednu blanko zmenku s klauzulou „bez protestu“ so zmenkovým plnomocenstvom. 

Vedľa prostriedkov  zabezpečenia platby z predošlého  odseku  investor – fyzická osoba je 
povinná doručiť aj  fotokópiu osobného preukazu. 

 

Článok 10 

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

 
Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC  

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Broj: 011-42/2013-02 
Dňa:   26.04.2013 
Báčsky  Petrovec 
                                                      P R E D S E D A 
                   ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                         Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r. 
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     67.  
 
 Podľa  článku 13 odsek 1 Zákonom o referende a národnej iniciatíve (Úradný vestník 
Republiky Srbsko, č. 48/94 a 11/98)  a v súlade s článkom  34 bod 8 Štatútu Obce Báčsky 
Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 11/2008, 4/2009 a 4/2011) Zhromaždenie 
obce Báčsky Petrovec na svojom XI. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  26.04.2013, vynieslo  
 
 

R O Z H O D  N  U T  I E  
 

O VYMENOVANÍ KOMISIE PRE USKUTOČNENIE REFERENDA  
O NÁVRHU UZNESENIA O UVÁDZANÍ SAMOZDANENIA  

 NA ÚZEMÍ  MIESTNEHO SPOLOČENSTVA MAGLIĆ 
  
 

I. 
 
 

 Vymenúva sa Komisia pre uskutočnenie referenda (v ďalšom texte: komisia) 
v súvislosti s návrhom  Uznesenia o uvádzaní samozdanenia na území Miestneho  
spoločenstva Maglić na obdobie od 01.08.2013 do 31.07.2018  a o  tvare  a spôsobe priameho  
vyjadrovania sa občanov o samozdanení, v nasledujúcom zložení:  
 
 1.  Perić Rajko z Maglića, Ul. Bore Prodanovića  č. 14 - predseda, 
 2.  Bošnjak Slobodan z Maglića,  Ul. B. Prodanovića č. 61  -  zástupca predsedu, 
 3.  Šijaković Slobodan z Maglića, Ul. Ćirpanova č. 36 - člen, 
 4.  Nedeljković Branislav z Maglića, Ul. Ćirpanova č. 26/a  - zástupca člena, 
 5.  Zotović Goran  z Maglića, Ul.  29. novembra 4. 33 -  člen, 
 6.  Siniša Stanivuk  z Maglića, Ul. 29. novembra č. 8 -  zástupca člena. 
 
 

II. 
 
 

 Komisia z článku 1 tohto rozhodnutia koná nasledujúce práce:  
 

- stará sa o zákonitosť uskutočnenia referenda,  
- utvára potrebný počet volebných výborov,  
- stará sa o zabezpečovanie  materiálov pre uskutočnenie referenda, 
- koná všetky technické prípravy pre uskutočnenie referenda, 
- stanovuje tlačivá pre uskutočnenie referenda, 
- určuje volebné miesta, 
- dáva pokyny volebným výborom v zmysle  uskutočnenia referenda,  
- zisťuje výsledky referenda, 
- doručuje správu o výsledkoch  referenda Zhromaždeniu obce Báčsky Petrovec 

kvôli vyhláseniu  a zverejneniu  v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec, 
- koná aj iné práce určené zákonom.  

 
 
 
 
 



       Strana 14 z 57           30. apríla   2013       ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČSKY  PETROVEC    Číslo  4 
 

 
III. 

 
 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-43/2013-02 
Dňa:   26. 04. 2013                                    P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 
  
            Dr. Rajko Perić, dipl.ecc.,v.r. 
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    68. 
 
 Podľa  článku  34 bod 22  a v súlade s článkom 25  Štatútu Obce Báčsky Petrovec, 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 11/2008,  4/2009  a 4/2011), Zhromaždenie obce 
Báčsky Petrovec na   svojom  XI.  zasadnutí,  ktoré  sa konalo  26.04.2013,   v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
 

O POSKYTNUTÍ  SÚHLASU  K PLÁNU PRÁCE 
ZDRAVOTNÍCKEJ USTANOVIZNE DOM ZDRAVIA  BÁČSKY   

PETROVEC, BÁČSKY PETROVEC NA ROK 2013 
 
 

I. 
 
 
 P o s k y t u j e   s a    s ú h l a s   k  Plánu práce Zdravotníckej ustanovizne Dom 
zdravia Báčsky Petrovec,  Báčsky Petrovec na rok 2013, ktorý schválila Správna rada 
Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec  na zasadnutí, 
ktoré sa konalo dňa  28.02.2013. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo: 011-44/2013-02 
Dňa: 26.04.2013 
Báčsky Petrovec 
 
                                P R E D S E D A  

               ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                                  Dr. Rajko Perić, dipl.ecc.,v.r. 
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   69. 
 
 Podľa článku 34 bod 22  a v súlade  s  článkom  25  Štatútu Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný  vestník  Obce  Báčsky  Petrovec, č. 11/2008,  4/2009 a 4/2011), Zhromaždenie obce 
Báčsky Petrovec na svojom XI. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 26.04.2013, v y n i e s l o  
 

 
R  O Z  H  O D  N  U T  I E 

 
O POSKYTNUTÍ  SÚHLASU  K  PLÁNU  PRÁCE 

STREDISKA PRE SOCIÁLNU PRÁCU OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
NA ROK 2013 

 
 

I. 
 
 

 P o s k y t u j e   s a   s ú h l a s   k   Plánu práce Strediska  pre  sociálnu prácu Obce 
Báčsky Petrovec na rok 2013, ktorý schválila Správna rada Strediska pre sociálnu prácu Obce 
Báčsky Petrovec na zasadnutí, ktoré sa konalo 27.02.2013.  

 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-45/2013-02 
Dňa:   26. 04. 2013 
Báčsky Petrovec 
                                 P R E D S E D A  

        ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                           Dr. Rajko Perić, dipl.ecc.,v.r. 
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   70.  
 

 Podľa článku 34 bod 22 a v súlade s článkom 25  Štatútu Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 11/2008,  4/2009 a  4/2011) Zhromaždenie  obce 
Báčsky Petrovec na XI. zasadnutí,  ktoré sa konalo  26. 04. 2013,   v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
 

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

 NA ROK 2013 
 
 

I. 
 
 
 P o s k y t u j e   s a   s ú h l a s  k  Plánu a  programu práce Knižnice Štefana 
Homolu v Báčskom Petrovci na rok 2013, ktorý schválila Správna rada Knižnice Štefana 
Homolu  v Báčskom Petrovci na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 18.03.2013. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo: 011-46/2013-02 
Dňa: 26.04.2013 
Báčsky Petrovec 
 
                  P R E D S E D A  

     ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                                 Dr. Rajko Perić, dipl.ecc.,v.r. 
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    71. 
 
 Podľa článku 92 odsek 4 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 a 93/2012),  článku 32 bod 6 Zákona o lokálnej 
samospráve (Úradný vestník RS, č 129/2007) a článku 34 odsek 1 bod 7 Štatútu Obce Báčsky 
Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 11/2008,  4/2009 a  4/2009) Obecná rada 
Obce Báčsky Petrovec na  22. zasadnutí, ktoré sa konalo  17.04.2013,  vyniesla 
 
 

U Z  N  E  S E  N  I  E 
 

O ANGAŽOVANÍ  NEZÁVISLEJ  EXTERNEJ AUDÍTORSKEJ  INŠTITÚCIE 
 PRE AUDIT ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ROZPOČTU OBCE BÁČSKY PETROVEC 

ZA ROK 2012 
 
 

Článok 1 
 

 Obec Báčsky Petrovec  angažuje  nezávislú externú audítorskú inštitúciu pre audit 
účtovnej závierky rozpočtu Obce  Báčsky Petrovec za rok 2012, takže v ňom bude obsiahnutá  
správa  externého auditu o finančných správach z bodov 1 až 9  článku 79 Zákona 
o rozpočtovom systéme.  
 
 

Článok 2 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC   BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo: 016-04/110-2013 
Dňa: 17. 04. 2010 
Báčsky Petrovec           PREDSEDA  OBCE 
            
                         Pavel Marčok, prof., v.r. 
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   72. 
 
 Podľa článku 69 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011 a 93/2012)  a  článku 11  Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  
na  rok 2013 (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 17/2012) po posúdení návrhu 
Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky 
Petrovec  na svojom 21. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 11. apríla 2013,  jednohlasne vyniesla  
nasledujúce 
 

 
R  O Z H  O D  N  U T  I E 

 
O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV BEŽNEJ  ROZPOČTOVEJ  REZERVY 

 
 

 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na 
rok 2013   oddiel 2  kapitola 02  pozícia 30  ekonomická  klasifikácia 499 – Bežná 
rozpočtová rezerva  p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov vo výške 40.000,00 dinárov 
na zvýšenie apropriácie  v oddiele 3 kapitola 01 -   Obecná správa, pozícia 34,  ek. 
klasifikácia   414 - sociálne dávky zamestnancom, za úhradu zvýšených  trov liečby pre 
robotníčku Máriu Triaškovú.  
 
 2.  Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 

Číslo: 016-4/99-2013 
Dátum: 11.04.2013 
Báčsky Petrovec       PREDSEDA OBCE 
       
                 Pavel  Marčok, prof.,  v.r. 
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    73. 
 
 Podľa článku 69 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011 a 93/2012)  a  článku 11  Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  
na  rok 2013 (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 17/2012) po posúdení návrhu 
Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky 
Petrovec  na svojom 21. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 11. apríla 2013,  jednohlasne vyniesla  
nasledujúce 
 

 
R  O Z H  O D  N  U T  I E 

 
O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV BEŽNEJ  ROZPOČTOVEJ  REZERVY 

 
 

 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na 
rok 2013   oddiel 2  kapitola 02  pozícia 30  ekonomická  klasifikácia 499 – Bežná 
rozpočtová rezerva  p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov vo výške 100.000,00 dinárov 
na zvýšenie apropriácie  v oddiele 3 kapitola 01 -   Obecná správa, pozícia 44,  ek. 
klasifikácia   482 – dane, záväzné  poplatky a tresty,  pre nedostatok  prostriedkov pre  
zaplatenie poplatku.  
 
 2.  Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 

Číslo: 016-4/101-2013 
Dátum: 11.04.2013 
Báčsky Petrovec       PREDSEDA OBCE 
       
                 Pavel  Marčok, prof.,  v.r. 
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   74. 
 
 Podľa článku 69 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011 a 93/2012)  a  článku 11  Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  
na  rok 2013 (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 17/2012) po posúdení návrhu 
Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky 
Petrovec  na svojom 21. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 11. apríla 2013,  jednohlasne vyniesla  
nasledujúce 
 

 
R  O Z H  O D  N  U T  I E 

 
O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV BEŽNEJ  ROZPOČTOVEJ  REZERVY 

 
 

 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na 
rok 2013   oddiel 2  kapitola 02  pozícia 30  ekonomická  klasifikácia 499 – Bežná 
rozpočtová rezerva  p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov vo výške 55.000,00 dinárov 
na zvýšenie apropriácie  v oddiele 3 kapitola 03 -   Stredisko pre sociálnu prácu Obce Báčsky 
Petrovec, pozícia 52,  ek. klasifikácia   463 – Donácie a transfery na úrovni moci, za prácu 
Rodinnej  a manželskej  poradni Rodinka. 
 
 2.  Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 

Číslo: 016-4/102-2013 
Dátum: 11.04.2013 
Báčsky Petrovec       PREDSEDA OBCE 
       
                 Pavel  Marčok, prof.,  v.r. 
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   75. 
 
 Podľa článku 70 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011 a 93/2012)  a  článku 11  Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  
na  rok 2013 (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 17/2012) po posúdení návrhu 
Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky 
Petrovec  na svojom 21. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 11. apríla 2013,  jednohlasne vyniesla  
nasledujúce 
 

 
R  O Z H  O D  N  U T  I E 

 
O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV BEŽNEJ  ROZPOČTOVEJ  REZERVY 

 
 

 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na 
rok 2013   oddiel 2  kapitola 02  pozícia 29  ekonomická  klasifikácia 499 – Stála rozpočtová 
rezerva  p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov vo výške 20.000,00 dinárov na otvorenie 
apropriácie  v oddiele 2 kapitola 01 -   Predseda obce a Obecná rady, pozícia 28.1,  ek. 
klasifikácia   484 – Náhrada škody za úrazy alebo škodu spôsobenú živelnými pohromami 
a inými prirodzenými príčinami, za sanáciu domu majiteľa Jána Bartoša, Ul. Michala Pagáča 
č. 104 z  Hložian, v dôsledku požiaru.  
 
 2.  Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 

Číslo: 016-4/103-2013 
Dátum: 11.04.2013 
Báčsky Petrovec       PREDSEDA OBCE 
       
                 Pavel  Marčok, prof.,  v.r. 
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    76. 
 
 Podľa článku 5 Zákona o daniach z majetku  (Úradný vestník RS, č. 26/2011, Úradný 
vestník ZRJ, č. 42/2002 – uznesenie ZÚS a Úradný vestník RS, č. 80/2002 a iného zákona, 
135/2004, 61/2004, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 a 57/2012 – uznesenie ÚS) a článku 
87 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 11/2008, 
 4/2009 a  4/2011), Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na  22. zasadnutí, ktoré sa konalo  
17.04.2013,  vyniesla 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 

O URČOVANÍ  PRIEMERNEJ TRHOVEJ HODNOTY 
NEHNUTEĽNOSTÍ 

 
Článok 1 

 
 Určuje  sa priemerná  trhová  cena  štvorcového  metra pre  nasledujúce 
nehnuteľnosti, okrem poľnohospodárskeho a lesného pozemku, na území Obce Báčsky 
Petrovec na rok 2013 vo výške pre: 
 

- byty a obytné  budovy   36.832,32 dinárov 
- podnikateľský priestor  70.284,72 dinárov 
- budovy pre oddych a rekreáciu 18.416,14 dinárov 
- garáže a iné stavebné objekty  16.741,94 dinárov 

 
Článok 2 

 
 Určená cena z článku 1 rozhodnutia  je základný element pre  určovanie trhovej 
hodnoty nehnuteľností na rok 2013. 

Článok 3 
 

 Určená  priemerná  trhová cena štvorcového metra nehnuteľností z článku 1 
rozhodnutia sa bude uplatňovať pri  určovaní dane z majetku na rok 2013.  
 

Článok 4 
 

 Toto rozhodnutie nadobúda platnosť ôsmym dňom po uverejnení v Úradnom vestníku 
Obce Báčsky Petrovec a bude sa uplatňovať od 1. januára 2013. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC   BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 016-04 /110-2013                PREDSEDA 
Dňa: 17. 04. 2010                                                              OBCE BÁČSKY PETROVEC 
Báčsky Petrovec                               
           Pavel Marčok, prof., v.r.  
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   77.  
 

Podľa článku  47 odsek 1 bod 5 Zákona o ochrane od živelných a iných väčších 
pohrôm (Úradný vestník SRS, č. 20/77, 24/85, 6/89, 52/89 a Úradný vestník RS, č. 53/93, 
67/93 a 48/94), článku 20 bod 19 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník RS, č. 
129/2008) a článku 79 body 3 a 7  Štatútu obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník obce 
Báčsky Petrovec, č. 11/2008),  Obecná rada Obce Báčsky Petrovec v y n i e s l a 
 
 

R  O  Z  H  O D  N   U  T  I  E   
 

O ÚHRADE OSOBÁM, ANGAŽOVANÝM  NA USKUTOČNENÍ 
PROTIĽADOVCOVEJ OCHRANY 

 
 

I. 
 
 Osobám, angažovaným zo strany  Republikového  hydrometeorologického ústavu na 
uskutočnení opatrení protiľadovcovej ochrany na území Obce Báčsky Petrovec,  patrí úhrada 
za ich angažovanie. 
 
 Úhrada z predošlého odseku vynáša 4.000,00 dinárov   mesačne za obdobie 
angažovania, a to od 15. apríla  do 15. októbra 2004 (šesť mesiacov). 
 
  Prostriedky sa zabezpečujú  v rozpočte Obce Báčsky Petrovec v oddiel 1 kapitola 03 
FOND PRE OCHRANU A ZVEĽADENIE POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU 
pozícia 13 ekonomická  klasifikácia 424 – špecializované služby.  
 
 

II. 
 
 Osoby, ktorým za angažovanie  na uskutočnení protiľadovcovej ochrany patrí úhrada 
z predošlého bodu, sú nasledovné: 
 

1. HNILICA  JÁN,  Kosovská 8, Báčsky Petrovec, 
2. HNILICA MÁRIA, Kosovská 8, Báčsky Petrovec, 
3. MRAVÍK JÁN, Masarykova 37,  Hložany, 
4. MURTÍN JÁN, Masarykova 44, Hložany, 
5. LOMIANSKA JAROSLAVA,  Prvomájová 64, Kulpín, 
6. LOMIANSKY  JÁN, Prvomájová 64, Kulpín, 
7. DAVIDOVIĆ  BRANISLAV, Marka Oreškovića 1/a, Maglić, 
8. JERKOVIĆ  MARINKO, Slavka Rodića 12, Maglić. 

 
 

III. 
 

Uskutočnenie tohto rozhodnutia bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, financie  
a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec. 

 
 
 
 



       Strana 25 z 57           30. apríla   2013       ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČSKY  PETROVEC    Číslo  4 
 

 
IV. 

 
   Toto rozhodnutie sa uverejní v  Úradnom vestníku Obce  Báčsky Petrovec. 

 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
 OBEC  BÁČSKY  PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 
 

 
Číslo: 016-04/114-2013 
Dňa:  24. 04. 2013 
BÁČSKY  PETROVEC    

                                   PREDSEDA OBCE 
 

                                                                                                        Pavel Marčok, prof., v.r. 
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  78. 
 Podľa článku 34 odseky 1 a 2 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č. 11/2008, 4/2009 a 4/2011), článku 15  Uznesenia o rozpočte Obce 
Báčsky Petrovec na rok 2013 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 17/2012) a Pravidiel 
o kritériách a meradlách pre financovanie  činnosti  mimovládnych organizácií v Obci 
Báčsky Petrovec,  Obecná rada  v y n i e s l a  
 

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

FINANCOVANIE ČINNOSTÍ MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ 
 

Článok 1  
 

 Prostriedky rozpočtu  Obce  Báčsky Petrovec na rok 2013  určené pre  financovanie  
činnosti  mimovládnych organizácií z oddielu 3 kapitola 20 pozícia 156 ekonomická 
klasifikácie 481 – Dotácie a transfery  vo výške 3.700.000 dinárov  rozvrhujú  sa na 
nasledujúci  spôsob: 
 

1. za vykonávanie riadnej   činnosti  (trovy telefónu, el. energie, internet, kancelársky 
materiál atď.)  organizáciám sa rozvrhujú  nasledujúce prostriedky: 

 
1.  OBECNÉ ZDRUŽENIE  DÔCHODCOV Báčsky Petrovec 50.000
2.  DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ SPOLOK Báčsky Petrovec 75.500
3.  ZDRUŽENIE POĽOVNÍKOV PETROVEC B.Petrovec 50.000
4. POĽOVNÍCKY SPOLOK B.Petrovec 50.000
5. POĽOVNÍCKY SPOLOK Hložany 50.000
6. POĽOVNÍCKY SPOLOK  Maglić 50.000
7. POĽOVNÍCKY SPOLOK Kulpín 50.000
8. ZDRUŽENIE ŽIEN Báčsky Petrovec 50.000
9.  ZDRUŽENIE ŽIEN Kulpín 30.000
10. ZDRUŽENIE ŽIEN Hložany 30.000
11. ZDRUŽENIE ŽIEN Maglić 30.000
12. ZDRUŽENIE VÝTVARNÝCH UMELCOV B.Petrovec 30.000
13.  MLÁDEŽNÍCKE ZDRUŽENIE E.Y.B.L. Báčsky Petrovec 50.000
14. MLÁDEŽNÍCKE ZDUŽENIE IDEÁL Hložany 30.000
15. RÁDIOAMATÉRI Báčsky Petrovec 50.000
16. KOMORNÝ  ZBOR  MUZIKA VIVA Báčsky Petrovec 30.000
17. DROBNOCHOVATELIA Báčsky Petrovec 50.000
18. ZDRUŽENIE VČELÁROV Báčsky Petrovec 15.000
19. FILATELISTI Báčsky Petrovec 15.000
20. KLUB KULPÍNČANOV Kulpín 30.000
21. ZDRUŽENIE ČIRIKLI Báčsky Petrovec 30.000
22. ZLATÉ REMESLÁ Báčsky Petrovec 15.000
23.  ZDRUŽENIE DIABETIKOV Báčsky Petrovec 30.000
24. ZDRUŽENIE YMKA Báčsky Petrovec 30.000
25.  ZDRUŽENIE EKOLÓGOV EKOS Hložany 30.000
26.  ZELENÝ  KRUH Hložany 40.000
27. ZDRUŽENIE VYCHOVÁVATEĽOV 

OSVETOVÝCH PRACOVNÍKOV   SLOVÁKOV 
VOJVODINY 

Báčsky Petrovec 30.000

28. ASOCIÁCIA SLOVENSKÝCH  PEDAGÓGOV  30.000
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29. PETROVILAGE Báčsky Petrovec 30.000
30. NOVÝ  SÚBEH  450.000
              S p o l u : 1.530.000

 
2. za  určité účely organizáciám sa rozvrhujú nasledujúce prostriedky: 

 
Názov organizácie Sídlo Účel  prostriedkov Suma 

Obecné združenie 
dôchodcov 

B.Petrovec Výstavba, dostavba, sanácia,  
adaptácia, vybavenie 

100.000

Dobrovoľný hasičský spolok B.Petrovec Výstavba, dostavba, sanácia,  
adaptácia, vybavenie 

100.000

Poľovnícky spolok B.Petrovec Výstavba, dostavba, sanácia,  
adaptácia, vybavenie 

200.000

Poľovnícky spolok Kulpín Výstavba, dostavba, sanácia,  
adaptácia, vybavenie 

100.000

Poľovnícky spolok Hložany Výstavba, dostavba, sanácia,  
adaptácia, vybavenie 

100.000

Poľovnícky spolok Maglić Výstavba, dostavba, sanácia,  
adaptácia, vybavenie 

100.000

Mládež. združenie E.Y.B.L. B.Petrovec Výstavba, dostavba, sanácia,  
adaptácia, vybavenie 

30.000

Mládežnícke združenie Ideál Hložany Výstavba, dostavba, sanácia,  
adaptácia, vybavenie 

30.000

Nový súbeh   760.000
                         S p o l u : 1.520.000
 

3. podľa osobitného rozhodnutia predsedu obce .......................................... 650.000 
 

Článok 2 
 
 Dynamiku rozvrhnutia prostriedkov z článku 1 tohto rozhodnutia určí vedúci 
Oddelenie  pre rozpočet, financie a daňovú administráciu dohodnutím sa  so združeniami a na 
základe  plánu  rozvrhnutia prostriedkov rozpočtu obce.  
 

Článok 3 
 

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

Článok 4 
 
 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 

Číslo: 016-4/115-2013 
Dňa:  24. 04. 2012                                  PREDSEDA OBCE 
Báčsky Petrovec                                                                      Pavel Marčok, prof., v.r.  
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  79. 
 
 Podľa článku 34 body 1. a 2. Štatútu  Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č. 11/2008, 4/2009 a 4/2011), článku 15 Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky 
Petrovec na rok 2013 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  17/2012) a v súlade 
s článkom 6 Uznesenia o manifestáciách významných pre Obec Báčsky Petrovec (Úradný  
vestník  Obce Báčsky Petrovec, č. 3/2009) a Pravidlami o kritériách a meradlách pre 
financovanie  potrieb v oblasti kultúry v Obci Báčsky Petrovec,   Obecná rada   v y n i e s l a  
 
 

R  O Z  H  O D  N  U T  I E 
 

  O  ROZVRHNUTÍ  PROSTRIEDKOV URČENÝCH PRE OBLASŤ KULTÚRY 
 

Článok 1 
 

 Prostriedky určené pre financovanie činností  spolkov v oblasti kultúry zabezpečené 
Uznesením o  rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2013 v oddiele 3 kapitola 15 pozícia 
127  ekonomická  klasifikácia 481 - Dotácie  združeniam kultúry vo výške 2.000.000 dinárov 
rozvrhujú sa na nasledujúci spôsob: 
 

1. KUS Zvolen Kulpín ................................................................ 325.000 dinárov 
2. KOS Jednota Hložany ............................................................. 325.000 dinárov 
3. KUS Đuru Jakšića Maglić ......................................................  325.000 dinárov 
4. Ochotnícke divadlo VHV Báčsky Petrovec ...........................  250.000 dinárov 
5. KUS Krajan Vojvodina ........................................................... 125.000 dinárov 

 
- Nový súbeh ............................................................................ 325.000 dinárov 
- podľa osobitného rozhodnutia predsedu obce ................... 325.000 dinárov 
 

Článok 2 
 
 Prostriedky určené na financovanie činností v oblasti kultúry pre kultúrne 
manifestácie zabezpečené Uznesením o  rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2013, 
v oddiele 3 kapitola 16 pozícia 128  ekonomická  klasifikácia 481 - Dotácie  vo výške 
3.500.000 dinárov rozvrhujú sa na nasledujúci spôsob: 
 
 1. za manifestácie významné pre Slovákov žijúcich v Republike Srbsko, ktoré 
 sa organizujú na území Obce Báčsky Petrovec vo výške 1.880.000  dinárov, 
a to: 
 
1.1. Slovenské národné slávnosti ............................................................ 1.200.000 dinárov  
1.2. Festival Tancuj, tancuj ........................................................................ 300.000 dinárov 
1.3. Petrovské dni divadelné ...................................................................... 200.000 dinárov 
1.4. Jarné nôty ............................................................................................ 50.000 dinárov  
1.5. Festival nových lyrických piesní ..........................................................  50.000 dinárov 
1.6. Spievaj že si spievaj ............................................................................. 30.000 dinárov 
1.7. Stretnutie slovenských zborov................................................................ 50.000 dinárov 

 
  
 2. za manifestácie významné pre Slovákov žijúcich v Republike Srbsko, ktoré 
 sa neorganizujú na území Obce Báčsky Petrovec  vo výške 70.000, a to: 
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2.1. V Pivnickom poli – festival vokál. sólistov sloven. ľudovej hudby ..... 10.000 dinárov 
2.2. Zlatá brána – detský festival slovenských folklórnych skupín ............. 10.000 dinárov 
2.3. Zlatý kľúč – festival slovenskej novokomponovanej hudby ................ 10.000 dinárov 
2.4. Letí pieseň, letí –   festival  slovenskej detskej novokomp. hudby ...... 10.000 dinárov 
2.5. 3 x Ď – pokrajinská prehliadka detských divadelných predstavení  
                    v slovenskom jazyku ........................................................... 10.000 dinárov 
2.6. iné ................................................................................................... 20.000 dinárov 
 
 
 3.  za manifestácie významné pre Obec  Báčsky Petrovec vo výške   
               750.000 dinárov, a to: 
 
3.1. Deň Obce Báčsky Petrovec ..............................................................200.000 dinárov 
3.2. Deň Obce Báčsky Petrovec MOMS B.Petrovec ................................. 30.000 dinárov 
3.3. Obecná prehliadka detských folkl. skupín, orchestrov a zborov .......... 30.000 dinárov 
3.4. Obecná prehliadka folklórnych a speváckych skupín .......................... 30.000 dinárov 
3.5. Petrovský maratón .............................................................................30.000 dinárov 
3.6. Oslava Nového roku ....................................................................... 355.000 dinárov 
3.7. Kulpín fest ....................................................................................... 50.000 dinárov 
3.8. Vianočné trhy ................................................................................... 25.000 dinárov 
 
 4. za manifestácie významné pre lokálnu samosprávu Obce Báčsky Petrovec 
   vo výške 600.000 dinárov, a to: 
 
4.1. pre Miestne spoločenstvo Báčsky Petrovec ........................................ 150.000 dinárov  
4.2. pre Miestne spoločenstvo Kulpín ....................................................... 150.000 dinárov 
4.3. pre Miestne spoločenstvo Maglić ....................................................... 150.000 dinárov 
4.4. pre Miestne spoločenstvo Hložany ..................................................... 150.000 dinárov 
 

- podľa osobitného rozhodnutia predsedu obce ................... 200.000 dinárov 
 
 

Článok 3 
 

 Toto rozhodnutie  sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.   
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 
 

Číslo: 016-4/116-2013 
Dňa:  24.04.2013                                   PREDSEDA OBCE 
Báčsky Petrovec                        
                               Pavel Marčok, prof., v.r.  
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   80.  
 Podľa  článku 87 odsek 1 bod 7 Štatútu Obce  Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky  Petrovec, č.  11/2008, 4/2009 a  4/2011), článku 9 Uznesenia o komunálnych 
činnostiach  (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec,  č. 17/2012),  článku 7 odsek 2 
Uznesenia o  založení Verejného  podniku pre komunálne  a bytové práce Progres (Úradný  
vestník   Obce  Báčsky  Petrovec,  č. 2/90, 5/95, 7/2004 a 5/2006) ,  Obecná rada  Obce 
Báčsky Petrovec posúdila  UZNESENIE SPRÁVNEJ RADY VKP PROGRES, BÁČSKY 
PETROVEC NA POSKYTNUTIE SÚHLASU   K  CENÁM KOMUNÁLNYCH  SLUŽIEB,  
číslo  52-5/2012  z  22. októbra 2012 a návrh cien komunálnych  služieb, úradné číslo  
21/2013  z  03. apríla 2013,  a vyniesla nasledujúce 
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E  
 

O POSKYTNUTÍ  SÚHLASU K CENÁM  KOMUNÁLNYCH  SLUŽIEB  
VKP  PROGRES  BÁČSKY PETROVEC 

 
I.  

 
 Poskytuje sa súhlas k návrhu cien komunálnych služieb VKP Progres Báčsky 
Petrovec pre nasledovné výrobky a služby: 
 
 
 DRUH  SLUŽIEB                CENA BEZ  DPH    CENA S DPH 
                  (v dinároch) 
 
I.  VÝROBA A  DISTRIBÚCIA  VODY  -   po m3 
 
1.  OBČANIA        39,99     43,18 
2.  PRÁVNICKÉ  OSOBY A PODNIKATELIA   99,90               107,8  
3.  SPOLOČNÝ VODOMER PRE DOMÁCNOSŤ  
   A PRÁVNICKÉ OSOBY ALEBO PODNIKATEĽOV  59,99     64,78 
 
 
II.   TROVY  NOVÉHO   PRIPOJENIA  
        K JESTVUJÚCEJ VODOVODNEJ  SIETI 
 
-   FYZISKÉ OSOBY                  19.712,92         23.654,46 
-   PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKATELIA        34.589,07          41.506,88 
-   PARALELNÝ (KONTROLNÝ) VODOMER        12.597,24          13.605,02 
-   HYDRANTOVÁ PRÍPOJKA          52.069,57         62.483,48 
 
 
III.  TROVY  VYPOJENIA  A  OPÄTOVNÉHO  PRIPOJENIA 
        K  VODOVODNEJ  SIETI  PRE NEPRAVIDELNÉ  PLATENIE 
 
-   FYZICKÉ  OSOBY            11.157,78         13.389,33 
-   PRÁVNICKÉ  OSOBY A PODNIKATELIA         22.315,53         26.778,63 
 
 
IV.   ODVÁDZANIE A PREČISŤOVANIE ODPADOVÝCH VÔD  - m3 
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-   OBČANIA        39,99     43,18 
-   PRÁVNICKÉ  OSOBY A PODNIKATELIA   99,90             107,89 
-   SPOLOČNÝ VODOMER PRÁVNICKÝCH 
    OSÔB A OBČANOV      59,99                 64,78 
 

 
V.   VYNÁŠANIE, ODVOZ  A DEPONOVANIE  ODPADU  -  MESAČNE : 
 
-   DOMÁCNOSTI                              199,93               215,92 
-   STAROBNÉ  DOMÁCNOSTI  
    (všetci členovia domácnosti ponad 70 rokov života)   99,79              107,77 
-   NEOBÝVANÉ  DOMY                    99,91              107,90 

 
 

KATEGÓRIE  SPOTREBITĽOV - PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKATELIA 
 

I.   SKUPINA -  paušálna  suma  bez DPH   199,93     s  DPH  215,92 
 

Do tejto skupiny patria: krajčíri,  stolári,  obuvníci,  hodinári, kožušníci,  optici,  
kaderníci, zlatníci   advokáti,  kamenári,  sklári,  kozmetici, autoškoly, agentúry pre 
intelektuálne služby, rôzne združenia  (spolky, kluby, zväzy, galérie),  stánky, butiky,  
kvetinárstva, domáci  miláčikovia, kníhkupectvá a papiernictva. 

 
II.  SKUPINA  -   paušálna suma  bez DPH   639,72     s  DPH  690,89 
 
Do tejto skupiny patrí: 

- predaj alebo údržba  (oprava) motorových vozidiel,  poľnohospodárskych strojov 
   a vybavenia, bicyklov a motocyklov, 
- predaj alebo údržba (oprava) predmetov pre osobné použitie a pre domácnosti, 
- predaj alebo údržba  počítačových systémov a pod., 
- výroba  alebo  predaj pohrebného vybavenia, 
- výroba alebo predaj  stavebného materiálu a vybavenia, 
- výroba alebo predaj čaju a kávy, 
- pohostinské objekty typu kaviarne alebo bufety plochy do 50 m2. 

 
III.   SKUPINA   - paušálna suma bez DPH   999,55     s  DPH  1.079,51 
 

 
Do tejto skupiny patrí:  

- výroba alebo predaj chleba, pečiva, kôr, múky, 
- výroba  alebo predaj sviežich koláčov a iných výrobkov z cesta, 
- výroba  alebo  predaj zmrzliny a iných  zmrazených  zmesí,  
- obchod v malom  ovocím a zeleninou, 
- obchod v malom mäsom, mäsovými výrobkami a výrobkami z rýb, 
- lekárne, 
- výroba alebo predaj potravinárskych výrobkov a nápojov plochy do 25  m2. 

 
 

IV.   SKUPINA   - paušálna suma bez DPH   1.999,12     s  DPH  2.159,04 
 
Do tejto skupiny patrí: 

- výroba alebo predaj potravinárskych výrobkov a nápojov  ponad 25 m2, 
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- hotelové a reštauračné služby, predajne rýchlej stravy, pizzerie, služby pečenia mäsa,  
- výroba  alebo predaj  zdravej stravy, 
- výroba  alebo predaj krmiva, 
- tlačiarensko-grafické služby, 
- poľnohospodárske lekárne, 
- pohostinské objekty typu kaviarne alebo bufety plochy ponad 50 m2. 

 
V.   SKUPINA   - paušálna suma bez DPH   4.597,94     s  DPH  4.965,77 
 
Do tejto  skupiny patrí: 

- výroba  alebo  predaj chemikálií  a  chemických výrobkov, 
- výroba  alebo predaj pohonných látok, 
- výroba výrobkov z gumy a plastických hmôt, 
- výroba mlieka a mliečnych výrobkov, 
- bitúnok,  
- výroba metiel. 

 
PODNIKATEĽSKÍ  SPOTREBITELIA - paušálna suma bez DPH 8,02  s DPH  8,66 
 

- spotrebitelia, ktorí majú podnikateľské jednotky predajného charakteru a 
poskytovania služieb,  za každú podnikateľskú jednotku platia mesačný paušál  
podľa druhu činnosti, určenej pre súkromných  podnikateľov, 

- podnikateľskí spotrebitelia všetkých činností, ktorých  mesačná faktúra je nižšia 
od paušálnej ceny a skupiny podnikateľov, platia cenu ako súkromní  
podnikatelia. 

 
VI.      POCHOVÁVANIE 

 
      Pre osady  Báčsky Petrovec a Kulpín: 

- vykopanie  obyčajnej jamy a pochovávanie   4.797,84        5.181,66  
- vykopanie poschodovej jamy  a pochovávanie  5.397,11        6.908,87 
- vykopanie jamy pre platne a pochovávanie   7.355,87       7.944,33 
- vykopanie jamy pre druhé pochovávanie   

na  tej istej lokalite a pochovávanie   4.797,84        5.181,66 
- cena pochovávania osôb s bydliskom mimo 

územia Báčskeho Petrovca             12.794,24      13.817,77  
- fakultatívne trovy: 
- predĺženie  rezervácie na  ďalších 5 rokov                       999,55       1.097,51 
- použitie domu smútku        5.997,30       6.477,08 
 
Pre osídlenia Báčsky Petrovec a Kulpín: 
- úhrada za údržbu cintorína          59,99    64,78  
- pre pochovávanie evidovaných sociálnych prípadov 

       základné ceny pochovávania sa znižujú o 30 % 
 
VII.  ZVERENIE VYKONÁVANIA  ČASTI  PRÁC A 
         VYNÁŠANIE  FEKÁLIÍ  
  
 - vynášanie fekálií                 1.140,34        1.231,56 
 - zverenie vykonávania časti prác              46.806,80     56.168,16 
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VIII. SLUŽBY EXHUMÁCIE  
 

- služby exhumácie - do 5 rokov         100.038,17      108.041,22 
- služby exhumácie - v 6 roku                     92.347,81        99.735,64 
- služby exhumácie - v 7 roku                      87.734,47        94.753,22 
- služby exhumácie - v 8 roku            85.427,81        92.262.03 
- služby exhumácie - v 9 roku            78.134,20        84.384,93 
- služby exhumácie – v 10 roku                     71.035,53        76.718,37 

 
IX.    POUŽÍVANIE VEREJNEJ  STUDNE 
 
         -  občania                                        40,61               48,73 

II. 
 
 Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom vynesenia a nový cenník komunálnych 
služieb  sa bude uplatňovať od 1. mája  2013. 
 

III. 
 

 Rozhodnutie sa  uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC  BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA  
 

Číslo: 016-1/118-2013 
Dňa: 24.04. 2013          PREDSEDA OBCE  
Báčsky Petrovec      BÁČSKY PETROVEC 
                 
        Pavel Marčok, prof., v.r. 
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81. 
 Podľa  článku 87 odsek 1 bod 7 Štatútu Obce  Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky  Petrovec, č. 11/2008,  4/2009 a 4/2011), článku 9  Uznesenia o  komunálnych 
činnostiach  (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 17/2012), článku 9 odsek 3  bod 1 
Uznesenia o zmene tvaru organizovania Spoločenského podniku  KBP Komunalac Maglić  
vo  Verejný  podnik KBP Komunalac Maglić  (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
12/2008  a  4/2009),  Obecná rada  Obce Báčsky Petrovec posúdila  ŽIADOSŤ  SPRÁVNEJ 
RADY  VKP KOMUNALAC  MAGLIĆ  O POSKYTNUTÍ SÚHLASU  K CENÁM 
KOMUNÁLNYCH SLUŽIEB číslo 09/13 zo 04. februára 2013 a vyniesla  nasledujúce 
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E  
 

O POSKYTOVANÍ  SÚHLASU K CENÁM  KOMUNÁLNYCH  SLUŽIEB  
VKP  KOMUNALAC MAGLIĆ 

 
I.  

 
 Poskytuje sa súhlas k návrhu cien komunálnych služieb VKP  Komunalac Maglić 
Petrovec pre nasledujúce  služby: 
 
 
 DRUH  SLUŽIEB               CENA BEZ DPH      CENA S DPH 
                  (v dinároch) 
 
 
 
I.      VÝROBA A  DISTRIBÚCIA  VODY  -   po m3 
 
1.  DOMÁCNOSTI       29,63  32,00 
2.  PRÁVNICKÉ  OSOBY A PODNIKATELIA   72,22  78,00 
3.  SPOLOČNÝ  VODOMER – DOMÁCNOSTI    
     A PRÁVNICKÉ OSOBY  ALEBO PODNIKATELIA   41,66  45,00 
4.  ZDRAVOTNÍCTVO A VZDELÁVANIE   29,63  32,00 
 
 
II.   TROVY  NOVÉHO   PRIPOJENIA  
         K JESTVUJÚCEJ VODOVODNEJ  SIETI 
 
-   FYZICKÉ  OSOBY          12.916,70         15.500,00 
-   PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKATELIA       25.833,00         31.000,00 
-    HYDRANTOVÁ PRÍPOJKA         32.500,00          39.000,00 
-   PRIPOJENIE VYPNUTÉHO  UŽÍVATEĽA NA            
    VODOVODNÚ SIEŤ ODSTRÁNENÍM PLOMBY                   833,33           1.000,00 
-   PRIPOJENIE  VYPNUTÉHO   UŽÍVATEĽA  
     NA VODOVODNÚ SIEŤ NA ULIČNEJ SIETI                     6.500,00           7.800,00 
-     VÝMENA VODOMERU: 
a)   OBJEDNÁVKA VODOMERU             
b)   CIACHOVANIE VODOMERU                        
c)    DEMONTÁŽ STARÉHO A MONTOVANIE  
       NOVÉHO        650,00              780,00 
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III.     ODVÁDZANIE A PREČISŤOVANIE ODPADOVÝCH VÔD – m3 

            
-    DOMÁCNOSTI       29,63     32,00 
-    PRÁVNICKÉ  OSOBY A PODNIKATELIA   72,22     78,00 
-    SPOLOČNÝ  VODOMER – PRÁVNICKÉ OSOBY      
     A OBČANIA        41,66     45,00 
-   ZDRAVOTNÍCTVO A VZDELÁVANIE   29,63     32,00 
 
 
IV.   VYNÁŠANIE, ODVOZ  A DEPONOVANIE  ODPADU  -  MESAČNE : 

 
-    DOMÁCNOSTI  (na člena domácnosti)                            55,55              60,00 
-    PRÁVNICKÉ OSOBY (po m2)          5,10                5,50 
-    REMESELNÍCKE DIELNE, PREDAJNE A SÚKROMNÍ       398,15             430,00 
     PODENIKATELIA 
-   MARBO – PRODUKT                     64.814,81         70.000,00 
 
 
V.    POHREBNÉ  SLUŽBY: 
              
-    ÚDRŽBA CINTORÍNA A POCHOVÁVANIE 
      (na člena domácnosti)             152,78             165.00            
-   POCHOVÁVANIE OSÔB S BYDLISKOM  
     MIMO ÚZEMIA OSADY          11.111,11         12.000,00 
-    POPLATOK ZA VYKONÁVANIE PRÁC 
     NA CINTORÍNE (po pomníku)          1.500,00              1.800,00 
 

 VI.    POUŽÍVANIE  VEREJNEJ STUDNE 
 
-   OBČANIA                            29,63      32,00 
 

II. 
 
 Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom vynesenia a nový cenník komunálnych 
služieb sa bude uplatňovať od 1. mája 2013. 
 

III. 
 

 Rozhodnutie sa  uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC  BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA  
 
Číslo: 016-4/191-2013                                                                 PREDSEDA  OBCE 
Dňa: 24. apríla 2013                                                                   BÁČSKY PETROVEC 
Báčsky Petrovec           
             Pavel Marčok, prof., v.r. 
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   82. 
 
 Podľa  článku 87 odsek 1 bod 7 Štatútu Obce  Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky  Petrovec, č. 11/2008,  4/2009 a 4/2011), článku 9 Uznesenia o komunálnych 
činnostiach (Úradný  vestník Obce  Báčsky  Petrovec, č. 17/2012)    Obecná rada Obce 
Báčsky Petrovec  posudzovala UZNESENIE ZHROMAŽDENIA s.r.o. Gloakvalis, Hložany 
O POSKYTNUTÍ SÚHLASU K CENÁM KOMUNÁLNYCH SLUŽIEB  číslo 02-04/13 z  
26.  marca  2013 , ako i  žiadosť cien  komunálnych služieb, úradné číslo 02-05/13  zo  04. 
apríla 2013  a vyniesla  nasledujúce 
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E  
 

O POSKYTNUTÍ  SÚHLASU K CENÁM  KOMUNÁLNYCH  SLUŽIEB  
S.R.O. GLOAKVALIS,  HLOŽANY 

 
 

I.  
 
 Poskytuje sa súhlas k návrhu cien komunálnych služieb s.r.o. Gloakvalis, Hložany pre 
nasledujúce služby: 
 
  
 DRUH  SLUŽIEB               CENA BEZ DPH      CENA S DPH 
                  (v dinároch) 
 
 
 
 I.   VÝROBA A  DISTRIBÚCIA  VODY  -   po m3 
 
 1.  DOMÁCNOSTI      31,06  33,54 
 2.  SPOLOČNÝ  VODOMER PRE DOMÁCNOSTI    
           A PRÁVNICKÉ OSOBY ALEBO PODNIKATEĽOV  49,05  52,97 
 
 
 II.   KANALIZÁCIA 
 
 -   PRE FYZICKÉ OSOBY     15,54     16,78 
 -   SPOLOČNÝ VODOMER PRE DOMÁCNOSTI 
     A PRÁVNICKÉ OSOBY     24,53                  26,49 

      -  ÚHRADA ZA ÚDRŽBU  PRIPOJENEJ  
          KANALIZÁCIE      50,00     54,00 
 

 
 III.      POPLATOK ZA HROBY 

 
- NA ČLENA DOMÁCNOSTI    49,05                  52,97 

 
 
 IV.   VYNÁŠANIE ODPADU   
 
 -   DOMÁCNOSTI                   183,68               198,37 
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 -   PRÁVNICKÉ OSOBY I. katetgória             372,72   402,54 
     II. katetgória             532,42   575,01 
     III. katetgória             638,89   690,00 
     IV. katetgória          1.064,82          1.150,00   
  
 
 V.  CENY  NÁPOJOV V BUFETE  Pod lipami 
 

- ceny nápojov  sú zvýšené o 15 %. 
 
 

II. 
 
 Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom vynesenia a nový cenník komunálnych 
služieb sa bude uplatňovať od 01. mája  2013. 
 
 

III. 
 

 Rozhodnutie sa  uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC  BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 
 
Číslo: 016-1/120-2013 
Dňa: 24. apríla 2013                         PREDSEDA  OBCE 
Báčsky Petrovec             BÁČSKY PETROVEC 
            
                           Pavel Marčok, prof., v.r. 
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  83. 
 
 Podľa článku 22 Zákona o odhade vplyvov na životné prostredie (Službeni glasnik 
RS, č. 135/2004  a 36/2009) a článkov79 a 164  Štatútu obce Báčsky Petrovec (Úradný 
vestník obce Báčsky Petrovec, č. 11/2008, 4/2009 a 4/2011), predseda Obce Báčsky Petrovec  
vyniesol 
 
 

R  O Z  H  O D  N  U T  I E   
 

O UTVORENÍ TECHNICKEJ KOMISIE  PRE OCENENIE  ŠTÚDIÍ 
 O ODHADE VPLYVOV  NA  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE   

PRE OBEC BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 

Článok 1 
 
 UTVÁRA SA Technická komisia pre ocenenie Štúdií o odhade vplyvov na životné 
prostredie pre Obec Báčsky Petrovec, v zložení: 
 

1. Tatiana Milina Turanová, dipl. biologička, 
       za predsedníčku  komisie 
 

2. Duško Lukač, odborový inžinier ochrany životného prostredia, 
       za člena, 
 

3. Jaroslav Chlpka, prof. chémie,  
      za člena, 
 

4. Ján  Kolár,  dipl. strojný inžinier,  
      za člena, 
 

5. Dr. Ján Rybovič,  internista, 
      za člena, 
 

6. Vladislava Vakanjac, dipl. inžinierka ochrany životného prostredia, 
      za členku. 
 
 

Článok 2 
 
 Komisia sa utvára kvôli  zhodnoteniu Štúdií  o odhade vplyvov na životné prostredie 
pre projekty, ktoré  môžu mať značný vplyv na životné prostredie a za účelom skúmania 
uvedených štúdií so systematizovaným prehľadom názorov zainteresovaných orgánov 
a organizácií a zainteresovanej verejnosti a správou o uskutočnenom postupe odhade vplyvov 
a hodnotí  náležitosť  predvídaných opatrení na  zamedzenie, zníženie a odstránenie 
škodlivých účinkov projektu na stav životného prostredia na lokalite a bližšom okolí, 
v priebehu realizácie projektu, práce projektu, v prípade nehody a po zániku práce projektu. 
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Článok 3 

 
 Administratívno-technické práce pre potreby komisie z článku 1 tohto rozhodnutia 
bude konať Oddelenie  pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony 
Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 

Článok 4 
 

 Predsedovi a členom komisie patrí úhrada za prácu v komisii  vo výške úhrady za 
pracovné  telesá  predpísané  Uznesením o úhradách, cestovných trovách a iných príjmoch 
výborníkov  Zhromaždenia  obce, členov  Obecnej rady a členov  pracovných telies 
Zhromaždenia obce (stálych a občasných), Obecnej rady a predsedu Obce Báčsky Petrovec.  
 

Článok 5 
 

 Uplatnením tohto  rozhodnutia  stráca platnosť Rozhodnutie o utvorení Technickej  
komisie pre ocenenie Štúdií o odhade vplyvov na životné prostredie pre Obec Báčsky 
Petrovec, číslo 016-1/62-2005 z 15.03.2005, 016-1/25-2006 z 24.01.2006  a 016-1/186-2011  
z  08.09.2011.  

 
Článok 6 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

P R E D S E D A 
 

Číslo: 016-1/67-2013 
Dňa: 20.03. 2013 
Báčsky Petrovec      PREDSEDA OBCE 
 
        Pavel Marčok, prof., v.r. 
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   84. 
 Podľa článku  18 Uznesenia o organizácii Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, číslo 12/2008 a 5/2009) náčelník  Obecnej správy 
Obce Báčsky Petrovec dňa 22. apríla 2013 vyniesol 
 

POKYNY  O SPÔSOBE   UPLATNENIA  USTANOVENÍ   PREDPISOV  
O  ÚRADNOM  POUŽÍVANÍ  JAZYKA A PÍSMA V OBECNEJ SPRÁVE 

OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 

Článok 1 
 

 Pokynmi o spôsobe  uplatnenia  ustanovení  predpisov o úradnom používaní jazyka 
a písma v Obecnej správe Obec Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: pokyny) bližšie sa  určuje 
spôsob práce a vykonávanie prác  úradníkov Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec (v 
ďalšom texte: Obecná správa) v zmysle uplatnenia ustanovení Zákona  o úradnom používaní 
jazyka a písma (Úradný vestník Republiky Srbsko, číslo 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 
101/2005 – iný zákon a 30/2010),  pokrajinského parlamentného uznesenia o bližšom 
upravovaní  jednotlivých otázok úradného používania jazyka a písma národnostných menšín 
na území Autonómnej  pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník Autonómnej pokrajiny 
Vojvodiny, číslo 8/2003, 9/2003 - oprava  a 18/2009 – zmena názvu aktu  a Úradný vestník 
RS, č. 69/2010 – uznesenie Ústavného  súdu) a Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, číslo 11/2008, 4/2009 a 4/2011).  
 

Článok 2 
 

 V Obci Báčsky Petrovec v úradnom  používaní je srbský jazyka, cyrilské písmo a 
latinské písmo a slovenský jazyka a jeho písmo.  
 

Článok 3 
 

 Úradníci Obecnej správy pri vypracovaní úradných aktov sú povinní  vyhotovovať ich  
v srbskom jazyku a cyrilským písmom.  
 Služba Zhromaždenia obce štatút, uznesenia, rozhodnutia a iné aktá  Zhromaždenia 
obce záväzne vypracúva aj v slovenskom jazyku a v jeho písme, kým úradníci iných 
organizačných  jednotiek úradné aktá  v slovenskom jazyku a jeho písme  vypracúvajú na 
žiadosť  stránky.   
 V prípade úradného  používania latinského písma, text v srbskom jazyku a latinskom  
písme vypisuje sa po texte v cyrilskom písme, pod ním alebo  vpravo od neho. 
 

Článok 4 
 

 Príslušník  slovenskej národnostnej menšiny môže ústne  a písomne  obrátiť sa na 
Obecnú správu vo  svojom  jazyku a písme a úradníci Obecnej správe sú povinní prijímať 
podania, opravy a iné dokumenty v slovenskom jazyku.  
 
 Ak jestvuje potreba, podania, opravy a iné dokumenty z odseku 1 tohto článku  sa 
prekladajú do srbčiny o trove orgánov a prikladajú sa k spisom.  
 

Článok 5 
 

 Na prijaté úradné spisy, ktoré sú zhotovené v slovenskom jazyku, sa zapíše  
zodpovedajúci znak, ktorý označuje  jazyk, v ktorom je spis napísaný.  
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Článok 6 
 

 Príslušník  slovenskej národnostnej  menšiny má právo, aby sa mu zabezpečila ústna 
alebo písaná odpoveď v slovenskom jazyku. 
 
 V prípade, že osoba zamestnaná v Obecnej správe, ktorá vo väčšine pracuje so 
stránkami, nepozná dostatočne slovenský jazyk, orgán  na vlastné náklady zabezpečí 
prekladateľa. 

Článok 7 
 

 Obecná správa vo svojom akte o vnútornej organizácii a systematizácii pracovných 
miest predpíše znalosť  slovenského jazyka ako podmienku pri  zamestnávaní pri 
zodpovedajúcom počte  vykonávateľov na pracovných miestach, na ktorých  zamestnanci  
pracujú  so  stránkami  alebo  vedú  správne  konanie.  
 
 Pri určovaní počtu vykonávateľov z odseku 1 tohto článku  prihliada sa na 
národnostné zloženie obyvateľstva a celkový  počet príslušníkov určitých národnostných 
menšín podľa posledného súpisu obyvateľstva na území  orgánu.  
 

Článok 8 
 

 Úradníci Obecnej správy  sú povinní vo všetkých  predmetoch uplatňovať tieto 
pokyny a  tlmočiť ustanovenia  všetkých  predpisov z oblasti úradného používania  jazyka 
a písma v súlade s týmito pokynmi.  
 
 Nedodržiavanie  ustanovení  týchto pokynov bude sa považovať za  neodborné 
správanie sa úradníkov a bude sa  brať do úvahy  pri hodnotení so všetkými následkami, 
ktoré z toho vyplývajú.  

Článok 9 
 

 Dozor nad uplatnením týchto pokynov konajú vedúci oddelení, resp. šéfovia služieb 
Obecnej správy a náčelník Obecnej správy.  
 

Článok 10 
 

 Tieto pokyny  nadobúdajú platnosť ôsmym dňom  po uverejnení v Úradnom vestníku 
Obce Báčsky Petrovec, 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ SPRÁVA OBCE BÁČSKY PETROVEC 
NÁČELNÍK OBECNEJ SPRÁVY 

 
 

Číslo: 016-2/26-2013         
Dátum: 22. apríla 2013                                                        NÁČELNÍK OBECNEJ SPRÁVY              
Báčsky Petrovec          OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
          Vladislav Tárnoci, dipl.práv., v.r.
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   85. 
 Podľa článku  18 Uznesenia o organizácii Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, číslo 12/2008 a 5/2009) náčelník  Obecnej správy 
Obce Báčsky Petrovec dňa 22. apríla 2013 vyniesol 
 
 

PRAVIDLÁ  O ODBORNOM  ZDOKONAĽOVANÍ V OBECNEJ SPRÁVE 
OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 

Článok 1 
 

 Tieto pravidlá upravujú spôsob  odborného  zdokonaľovania  ustanovených  
a zamestnaných osôb (v ďalšom texte: zamestnanci)  v Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec 
(v ďalšom texte: Obecná správa).  
 
 Pod odborným zdokonaľovaním  zamestnancov, v zmysle týchto pravidiel, sa rozumie 
odborné zdokonaľovanie zamestnancov, ktorí majú uzavretí pracovný pomer v Obecnej 
správe, ako i odborná príprava praktikantov a skladanie  odbornej skúšky.  

 
Článok 2 

 
  Obecná správa v súlade so svojimi potrebami a možnosťami organizuje  odborné 
zdokonaľovanie  zamestnancov, ktorým sa zabezpečuje: 
 

1. odborné, včasné a efektívne  vykonávanie úloh a prác a iných pracovných záväzkov  
zamestnancov v súlade s Pravidlami o vnútornom zriadení a systematizácii 
pracovných miest v Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec; 
 

2. odborná  príprava  praktikantov  a overenie  ich  odborných schopností; 
 

3. skladanie odbornej skúšky.  
  

Článok 3 
 

 Zamestnanci v Obecnej správe sú povinní odborne sa zdokonaľovať pre pracovné 
miesto, na ktorom pracujú a zúčastňovať sa  na iných tvaroch odborného zdokonaľovania, 
ktoré sa organizuje v Obecnej správe, resp. na ktoré sa zasielajú v súlade s rozhodnutím  
náčelníka Obecnej správy. 
 

Článok 4 
 

 Zamestnanci v Obecnej správe  zasielajú sa na odborné zdokonaľovanie, keď je to 
v záujme  úspešného  vykonávania  určitých  úloh a prác Obecnej  správy, v prípade  zmien 
predpisov, ako i iných  okolností, ktoré  spôsobujú   podstatne odlišný spôsob  práce alebo 
keď si povaha úloh a prác vyžaduje  obnovenie vedomostí zamestnancov.  
 
 Odborné  zdokonaľovanie  sa zabezpečuje: 
 

1) individuálnym a stálym sledovaním a študovaním predpisov, odborných publikácií 
a iných prostriedkov  informovania o otázkach v záujme  práce Obecnej správy; 
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2) posielaním zamestnancov na odborné prednášky, kurzy, semináre, porady a iné 
vedecké a odborné stretnutia; 
 

3) posielaním zamestnancov na kurzy cudzích jazykov  a  školenie pre práce na počítači; 
 

4) posielaním  zamestnancov  na odborné  zdokonaľovanie (špecializáciu,  skúmanie 
určitých otázok a iné)  prostredníctvom   doplnkových štúdií  alebo profesionálneho 
školenia v iných orgánoch, na fakultách, inštitútoch, ústavoch a iných odborných 
a vzdelávacích  inštitúciách, ak sú pre  vykonávanie  určitých úloh a prác v Obecnej 
správe  potrebné špecializované  vedomosti alebo zdokonaľovania, ktoré sa nemôžu 
získať bežnou prácou v orgáne.  

 
Článok 5 

 
 Odbornú skúšku pre  prácu v orgánoch  štátnej správy  skladajú praktikanti so 
získaným vysokým  vzdelaním  prvého alebo druhého stupňa zodpovedajúceho odboru po  
realizovanej praktikantskej dobe  a zamestnanci v súlade s predpismi, ktoré upravujú záväzok 
skladania odbornej skúšky.  

Článok 6 
 

 Rozhodnutie o zaslaní  zamestnanca na odborné zdokonaľovanie vynáša  náčelník  
Obecnej správy na základe  žiadosti zamestnanca alebo  podľa svojho rozhodnutia.  
  

Článok 7 
 

 Odborné zdokonaľovanie  odborníkov sa financuje z prostriedkov stanovených 
Uznesením o rozpočte Obce Báčsky Petrovec v rámci oddielu Obecnej správy, plánovaných 
na ten účel. 
 
 Náklady odborného zdokonaľovania  sa budú financovať z rozpočtu, a to  iba na 
základe priloženého  Rozhodnutia o posielaní zamestnanca na odborné zdokonaľovanie  
z predošlého článku týchto pravidiel.  
 

Článok 8 
 

 Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť  dňom vynesenia a uverejnenia sa v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec, 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ SPRÁVA OBCE BÁČSKY PETROVEC 
NÁČELNÍK OBECNEJ SPRÁVY 

 
 

Číslo: 016-2/27-2013         
Dátum: 22. apríla 2013                                                        NÁČELNÍK OBECNEJ SPRÁVY              
Báčsky Petrovec          OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
          Vladislav Tárnoci, dipl.práv., v.r.
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 86. 
 
 Podľa článku  18 Uznesenia o organizácii Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, číslo 12/2008 a 5/2009) náčelník  Obecnej správy 
Obce Báčsky Petrovec dňa 22. apríla 2013 vyniesol 
 
 

PRAVIDLÁ  O DISCIPLINÁRNOM KONANÍ V OBECNEJ SPRÁVE 
OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 

I. – ZÁKLADNÉ  USTANOVENIA 
 

Článok 1 
 

 Pravidlami o disciplinárnom konaní v Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec (v 
ďalšom texte: pravidlá) v súlade so zákonom  sa  určuje: 
 

1. disciplinárna  zodpovednosť zamestnancov, resp.  vedúcich organizačných jednotiek v 
Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: Obecná správa); 
 

2. druhy porušenia pracovných povinností; 
 

3. disciplinárny postup a uloženie disciplinárneho opatrenia; 
 

4. výkon disciplinárneho opatrenia; 
 

5. iné otázky vzťahujúce sa na určenie disciplinárnej zodpovednosti, uloženie a  
realizácia disciplinárneho opatrenia. 

 
Článok 2 

 
 Zamestnanec, resp. vedúci organizačnej jednotky, ktorý svojou vinou nespĺňa 
pracovné povinnosti  alebo nedodržiava príkazy a pokyny náčelníka Obecnej správy a 
vedúcich organizačných jednotiek  v súvislosti  s vykonávaním pracovných úloh a záväzkov, 
je zodpovedný za porušenie  pracovných povinností v súlade s týmito pravidlami.  
 
 

II. – DRUHY PORUŠENIA  PRACOVNÝCH POVINNOSTÍ 
 

Článok 3 
 

 Porušenia pracovných povinností zamestnancov a vedúcich  Obecnej správy môžu 
byť ľahšie a ťažšie.  

Článok 4 
 

 Ľahšie porušenia pracovných povinnosté sú: 
 

1. oneskorený príchod  do práce, odchod z pracoviska pred uplynutím  pracovného času 
alebo  neospravedlnená neprítomnosť na pracovisku  v čase, keď je prítomnosť  
záväzná; 
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2. nenáležité uschovávanie úradných spisov, aktov a iných údajov súvisiach s prácou; 
 

3. neospravedlnená neprítomnosť na pracovisku jeden pracovný deň; 
 

4. neinformovanie príslušných orgánov o nedopatreniach  v súvislosti s ochranou pri 
práci. 
 

Článok 5 
 

 Ťažšie  porušenia pracovných povinností sú: 
 

1. nevykonávanie alebo nesvedomité, nevčasné alebo  neažúrne vykonávanie 
pracovných povinností; 
 

2. vyjadrovanie a  zastupovanie politických presvedčení vo vykonávaní prác z 
príslušnosti Obecnej správy; 
 

3. nedôstojné,  urážlivé alebo na iný spôsob   neprimerané správanie sa k občanom, 
právnickým osobám a k  iným účastníkov konania pred Obecnou správou; 
 

4. odmietnutie  poskytnutia údajov alebo poskytnutie  nepravdivých údajov  orgánom 
Obce Báčsky Petrovec, organizačným jednotkám Obecnej správy, štátnym orgánom, 
právnickým a fyzickým osobám, ak je  poskytovanie tých údajov predpísané zákonom 
alebo predpisom  vyneseným na základe zákona; 
 

5. zneužitie úradného postavenia alebo prekročenie predpísaného oprávnenia; 
 

6. nezákonité  nakladanie  hmotnými prostriedkami; 
 

7. hatenie  alebo znemožnenie fyzických a právnických osôb v uskutočňovaní práv a 
právnych záujmov pred orgánmi  Obecnej správy; 
 

8. odmietnutie vykonávania prác pracovného miesta, na ktoré je zamestnanec rozvrhnutý 
alebo odmietnutie  príkazu náčelníka Obecnej správy alebo vedúcich  pracovníkov, 
bez ospravedlneného dôvodu; 
 

9. neospravedlnená neprítomnosť na pracovisku najmenej dva pracovné dni po sebe; 
 

10. zneužitie práv  neprítomnosti v prípade choroby; 
 

11. odmietnutie odborného zdokonaľovania, na ktoré sa zamestnanec zasiela; 
 

12. príchod do práce pod vplyvom alkoholu a iných psychoaktívnych látok, ktoré znižujú 
pracovnú schopnosť alebo konzumovanie alkoholu a iných psychoaktívnych látok, 
ktoré znižujú pracovnú schopnosť počas pracovného času; 
 

13. odmietnutie predpísanej lekárskej prehliadky; 
 

14. opakovanie ľahších porušení pracovných povinností; 
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15. porušenie práv a povinností  súvisiacich so statusom zamestnanca, resp. vedúcieho v 
Obecnej správe; 
 

16. nevykonávanie pracovných a iných povinností v súlade s predpismi o štrajku. 
 
 

III.  -  DISCIPLINÁRNE OPATRENIA 
 

Článok 6 
 

 Za ľahšie porušenie  pracovných povinností z článku 4 týchto pravidiel môže sa uložiť 
peňažný trest vo výške do 20 % z  jednomesačnej výšky platu vyplateného pre mesiac, v 
ktorom   bolo uznesenie  vynesené.  
 

Článok 7 
 

 Za  ťažšie porušenie pracovných povinností z článku 5 týchto pravidiel môže sa uložiť 
disciplinárne  opatrenie: peňažný trest vo výške 20 až 35 % z platu vyplateného pre mesiac, v 
ktorom   bolo uznesenie  vynesené, v trvaní troch až šiestich  mesiacov alebo disciplinárne 
opatrenia: zánik pracovného pomeru. 
 
 

IV. -  DISCIPLINÁRNE KONANIE  
 

Článok 6 
 
 Disciplinárne konanie proti zamestnancovi alebo vedúcemu  organizačnej jednotky  
začína náčelník Obecnej správy a samé konanie uskutočňuje a disciplinárne opatrenie  ukladá 
Komisia pre sledovanie disciplinárneho konania proti zamestnancom (v ďalšom texte: 
komisia). 
 
 Komisiu tvoria náčelník Obecnej správy ako predseda komisie a vedúci 
organizačných jednotiek Obecnej  správy ako členovia komisie. 
 
 Ak sa disciplinárne konanie vedie proti vedúcemu organizačnej jednotky Obecnej 
správy, v tom prípade ten vedúci neúčinkuje v práci komisie.  
 

Článok 9 
 

 Konanie  pre určovanie  porušenia pracovnej povinnosti je neodkladné. 
 

Začatie konania 
 

Iniciatíva 
 

Článok 10 
 

 Iniciatívu  na začatie disciplinárneho konania má právo podať každý zamestnanec 
a vedúci organizačnej jednotky, ktorý zistí, že je   porušená pracovná povinnosť.  
 
 Iniciatíva na začatie  disciplinárneho konania  vynáša sa v písanej forme a musí byť 
odôvodnená.  
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Článok 11 
 

 Náčelník Obecnej správy na základe  iniciatívy  na začatie  disciplinárneho konania  
uskutoční predbežné konanie, keď je iniciatíva neúplná, resp. keď neobsahuje dostotočné 
údaje na začatie disciplinárneho konania.  
 V predbežnom  konaní zoskupujú sa dôkazy významné pre  zistenie faktov  v 
súvislosti s porušením pracovnej povinnosti.  
 
 Predbežné konania sa musí ukončiť v lehote osem dní odo dňa prijatia iniciatívy.  
 

Článok 12 
 

 Náčelník Obecnej správy záverom odmietne  iniciatívu, ak: 
 

1. je v iniciatíve opísaný úkon, ktorý nie je predpísaný týmito pravidlami ako porušenie 
pracovnej povinnosti; 
 

2. došlo k premlčaniu  začatia disciplinárneho konania; 
 

3. osobe, proti ktorej bola podaná iniciatíva,  zanikol pracovný pomer. 
 

Žiadosť 
 

Článok 13 
 

 Žiadosť na začatie disciplinárneho konania  na zistenie disciplinárnej zodpovednosti 
zamestnanca podáva vedúci organizačnej jednotky.  
 
 Žiadosť na začatie disciplinárneho  konania  na zistenie disciplinárnej zodpovednosti 
vedúcich organizačných jednotiek podáva náčelník Obecnej  správy.  
 
 Žiadosť z odsekov 1 a 2 tohto článku podáva sa v písanom tvare a musí byť 
odôvodnená.  
 

Článok 14 
 

 Po prijatí žiadosti z  článku 13 týchto pravidiel komisia  koná predbežné konanie kvôli 
zisteniu  splnenia podmienok na začatie disciplinárneho konania.  
 
 Predbežné konanie sa musí ukončiť v lehote osem dní odo dňa prijatia žiadosti.  
 

Článok 15 
 

 Po uskutočnenom predbežnom konaní komisia môže vyniesť: 
 

1. záver, ktorým  odmientne žiadosť na začatie disciplinárneho konania a 
 

2. záver o začatí  disciplinárneho  konania.  
 

Článok 16 
 

Komisia  odmietne žiadosť, ak: 
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1. je v žiadosti  opísaný úkon, ktorý nie je predpísaný týmito pravidlami ako porušenie 

pracovnej povinnosti; 
 

2. došlo k premlčaniu   začatia disciplinárneho konania; 
 

3. osobe, proti ktorej bola podaná iniciatíva,  zanikol pracovný pomer. 
 

Článok 17 
 

 Premlčanie  začatia  a vedenia disciplinárneho konania  vzniká   uplynutím doby  v 
trvaní šiestich meciacov odo dňa porušenia pracovnej povinnosti. 
 
 Lehota z odseku 1 tohto článku  neplynie počas neprítomnosti na pracovisku v 
dôsledku  zdravotnej  dovolenky alebo dovolenky. 

 
 Zastavenie trestného konania za trestný čin spôsobený pri práci alebo v súvislosti s 
prácou, nevylučuje disciplinárnu zodpovednosť zamestnanca, resp. vedúceho zamenstanca.  
 
 

Uznesenie o začatí konania 
 

Článok 18 
 

 Ak žiadosť, resp.  iniciatíva za začatie disciplinárneho konania nebude odmietnutá, 
vynáša sa záver o začatí  disciplinárneho konania. 
 
 Záver o začatí disciplinárneho  konania  obsahuje:  vyznačenie  predkladateľa, právny 
podklad, meno a priezvisko osoby, proti ktorej sa začína konanie s údajmi zo základnej 
evidencie o práci a adresou bývania, čas, miesto, spôsob vykonania a opis  porušenia 
pracovnej  povinnosti, dôkazy, ktoré poukazujú na porušenie pracovnej povinnosti, podpis 
a pečiatku, číslo a dátum vynesenia.  
 
 Záver o začatí  disciplinárneho konania sa doručuje osobe, proti ktorej sa začína 
konanie.  
 
 Oznámenie o začatí disciplinárneho  konania doručuje sa  syndikátnej organizácii, ak 
je osoba, proti ktorej  je začaté disciplinárne konanie, člen syndikátnej organizácie. 
 
 Proti záveru z odseku 1 tohto článku nie je  pripustená námietka.  
 

Priebeh konania 
 

Článok 19 
 

 V disciplinárnom  konaní sa uplatňujú  pravidlá správneho konania o ústnom 
pojednávaní, dokazovaní, zápisnici a doručení.  
 
 Osobe, proti ktorej ja začaté disciplinárne  konanie, musí sa ponechať  najmenej osem 
dní na určenia  ústneho pojednávania,  prípravu obrany, počítajúc aj deň prijatia záveru, v 
ktorom bolo začaté disciplinárne konanie, do dňa určenia ústneho  pojednávania.  
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 Osoba, proti ktorej sa vedie disciplinárne konanie, má právo na  obhajcu.  
 

Článok 20 
 

 Pred uskutočnením verejného pojednávania komisia koná úkony, ako sú: zaobstaranie 
dokladov,  nahliadnutie, znalectvo, výsluch svedkova a pod.  
 

Článok 21 
 

 Na ústne pojednávanie sa povolávajú: osoby, proti ktorým sa vedie disciplinárne 
konanie, svedkovia, znalci, predstaviteľ syndikátnej organizácie, obhajca a iné osoby, ktorých 
prítomnosť je potrebná  podľa zhodnotenia komisie.  
 
 Pozvanie pre  ústne pojednávanie obsahuje prvky predpísané Zákonom o všeobecnom 
správnom konaní, poučenie o práve osoby, proti ktorej sa vedie konanie,  na obhajcu,  
upozornenie, že sa ústne  pojednávanie bude konať aj v prípade, ak nepríde na pojednávanie 
a neprítomnosť neospravedlní, ako i oznámenie o vylúčení verejnosti, ak je taký záver  
vynesený.  
 

Článok 22 
 
Ústne pojednávanie vedie  predseda komisie. 
 

 Po otvorení ústneho pojednávania zisťuje sa či sú pozvania riadne  doručené všetkým 
pozvaným  osobám a či sú pozvaní  prítomní.  
 
 Ak osoba, proti ktorej sa vedie disciplinárne konanie nie je prítomná a nieto dôkazov, 
že je riadne pozvaná, ústne pojednávanie sa odročuje. 
 
 Ústne  pojednávanie sa môže konať i v neprítomnosti  osoby, proti ktorej je začaté 
disciplinárne konanie, ak je riadne pozvaná a neospravedlnila svoju neprítomnosť.  
 

Článok 23 
 

 Ak sa zistí, že sú splnené  podmienky na konanie  ústneho  pojednávania, pristupuje  
sa k čítaniu záveru o začatí disciplinárneho  konania a potom sa povoláva osoba, proti ktorej 
sa vedie konanie, aby dala svoju obhajobu. 
 
 Po podaní obhajoby, pristupuje sa k predvádzaniu dôkazov. 
 
 Dôkazové prostriedky v konaní môžu byť:  čítanie dokladov, spisov, aktov a iných 
úradných  evidencií, výsluch svedkov, obhliadka, znalectvo a iné dôkazové prostriedky  
v zmysle pravidiel správneho konania.  
 
 Komisia môže  rozhodnúť, že sa pojednávanie odročuje, a to v prípade, keď je 
potrebné   doplniť predvádzanie  dôkazov.  
 
 Po predvádzaní dôkazov umožní sa syndikátnej organizácii podať svoje  mienky ústne 
na pojednávaní  alebo v písanej forme, v lehote, ktorú určí komisia a ktorá nemôže  byť 
dlhšia ako osem dní odo dňa  konania ústnej rozpravy.  
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Článok 24 
 

 O výsluchu osôb, proti ktorým  sa vedie disciplinárne konanie, výsluch svedkov 
o predvádzaní nových dôkazov a o priebehu rozpravy sa vedie zápisnica.  
 
 Zápisnicu z ústneho pojednávania vedie zamestnanec z Oddelenia pre všeobecnú  
správu, spoločenské služby a všeobecné spoločné úkony Obecnej správy.  
 
 Zápisnicu podpisujú členovia komisie, osoba, proti ktorej sa vedie disciplinárne 
konanie, obhajca, všetci  prítomní  účastníci v konaní a zapisovateľ.  
 
 Zápisnica z ústneho pojednávania odovzdáva sa  prítomným osobám a doručuje sa 
osobe, proti ktorej je začaté disciplinárne konanie v lehote troch dní odo dňa konania ústneho 
pojednávania, ak sa v súlade s článkom 22 odsek 4 týchto pravidiel ústne pojednávanie 
konala  v jej neprítomnosti.  
 
 Ak predstaviteľ syndikátnej organizácie nie je prítomný na ústnom pojednávaní, 
zápisnica sa doručuje syndikátnej organizácii v lehote  troch dní od dňa konania ústneho 
pojednávania. 
 

Článok 25 
 

 Disciplinárne konanie je verejné, pričom sa verejnosť môže  vylúčiť ak si  to vyžaduje 
potreba chránenia štátneho alebo iného predpísaného  tajomstva. 
 
 Záver o vylúčení  verejnosti vynáša predseda komisie.  
 
 Záver o vylúčení verejnosti musí byť odôvodnený a zverejnený na oznamovacej 
tabuli. 
 
 Proti  záveru z odseku 2 tohto článku nie je  povolená osobitná námietka, ale sa  tento 
môže poprieť námietkou proti uzneseniu vynesenému v disciplinárnom konaní. 
 
 

Rozhodovanie 
 

Článok 26 
 

 Keď sa zistia všetky fakty a okolnosti  významné pre vynesenie uznesenia, 
zodpovedným a dôkladným ocenením   každého dôkazu zvlášť a všetkých dôkazov spolu, 
vynáša sa uznesenie  v disciplinárnom konaní. 
 
 Uznesenie z odseku 1 tohto článku  komisia vynáša v lehote osem dní odo dňa 
uzavretia pojednávania. 
 
 Pri vynesení rozhodnutia  prihliada sa na poľahčujúce a priťažujúce okolnosti, najmä 
na závažnosť porušenia pracovnej povinnosti a jeho  následky, stupeň  zodpovednosti osoby, 
proti ktorej sa vedie disciplinárne konanie, podmienky, pod ktorými  je porušenie pracovnej 
povinnosti spôsobené, predošlá práca a správanie sa osoby, o zodpovednosti ktorej sa 
rozhoduje, po  spôsobení porušenia pracovnej povinnosti a iné okolnosti, ktoré môžu byť 
závažné pre určovanie disciplinárnej zodpovednosti a uloženie  disciplinárneho opatrenia.  
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Článok 27 
 

 Po uskutočnenom  disciplinárnom konaní komisia vynáša: 
 

1. rozhodnutie, ktorým sa  rozhoduje o disciplinárnej zodpovednosti a  
l 

2. záver, ktorým sa disciplinárne konanie zastavuje.  
 
 

Článok 28 
 

 Ak je v disciplinárnom konaní zistené, že osoba, proti ktorej je začaté disciplinárne 
konanie, vykonala porušenie pracovnej povinnosti a že je zodpovedná za jej realizáciu, 
rozhodnutím sa  vyhlasuje zodpovednou za porušenie pracovnej povinnosti a ukladá sa jej 
zodpovedajúce disciplinárne opatrenie.  
 
 Ak  v disciplinárnom konaní nie je zistené, že osoba, proti ktorej je začaté 
disciplinárne konanie, vykonala porušenie pracovnej povinnosti, rozhodnutím sa  oslobodzuje 
od  disciplinárnej  zodpovednosti.  
 

Námietka 
 

Článok 29 
 

 Proti rozhodnutiu o disciplinárnej zodpovednosti môže sa  podať námietka Obecnej 
rade Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: Obecná rada) v lehote osem dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia.  
 
 Po námietke z odseku 1 tohto článku komisia je povinná rozhodovať v lehote 15 dní 
odo dňa  vynesenia námietky.  
 
 Námietka podaná  proti rozhodnutiu z odseku 1 tohto článku zachováva výkon 
rozhodnutia po jeho konečné znenie. 
 

Článok 30 
 

 V námietke sa uvádza  rozhodnutie, ktoré sa popiera, uvádza predkladateľ, číslo 
a dátum rozhodnutia, ako i dôvody podania námietky, ktorú podávateľ nie je povinný 
odôvodniť. 
  
 Ak sa v námietke vynášajú nové fakty a nové dôkazy, podávateľ námietky je povinný 
odôvodniť  prečo  tie fakty a dôkazy  nevyniesol počas konania. 
 
 

Postup po námietke 
 

Článok 31 
 

 Námietka  podaná po uplynutí lehoty z článku 29 odsek 1 týchto pravidiel, ako 
i námietka,  ktorá nie je vyjadrená zo strany osoby, proti ktorej  sa vedie disciplinárne 
konanie,  komisia odmieta záverom.  
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 Proti záveru o odmietnutí námietky môže sa podať námietka Obecnej rade v lehote 
osem dní od dňa doručenia záveru.  
 
 Ak námietka, podaná v súlade s odsekom 2 tohto  článku bude zhodnotená ako 
opodstatnená, rozhodnutím sa  zruší záver, ktorým sa odmieta námietka podaná proti 
rozhodnutiu o disciplinárnej zodpovednosti a tým istým rozhodnutím sa rozhodne aj o tej 
námietke. 

Článok 32 
 

 V postupe  po námietke môže sa doplniť uskutočnený postup predvádzania dôkazov, 
ktoré v postupe neboli uvedené, ak Obecná rada zhodnotí, že by to mohlo vplývať na 
vynesenie rozhodnutia.  
 
 Ak na základe  faktického stavu zisteného  v doplnení  postupu Obecná rada zhodnotí, 
že existuje podklad na  vynesenie  iného rozhodnutia o disciplinárnej zodpovednosti, môže 
vyniesť nové  rozhodnutie, ktorým sa vymieňa  predtým vynesené rozhodnutie 
o disciplinárnej zodpovednosti.  
 

Článok 33 
 

 Obecná rada  rozhodnutím odmietne námietku podanú proti rozhodnutiu  vynesenému 
v disciplinárnom  konaní, ak zistí, že je  neopodstatnená. 
 

Článok 34 
 

 Podávateľ  námietky môže v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia vyneseného 
po námietke, resp.  počas lehoty určenej článkom 30 odsek 2 týchto pravidiel, ak rozhodnutie 
po námietke  nebolo vynesené, začať konanie pred  príslušným súdom kvôli  uskutočneniu 
práv  na súdnu ochranu. 
 
 

IV. -   VÝKON DISCIPLINÁRNEHO OPATRENIA 
 

Článok 35 
 

 Rozhodnutie o disciplinárnej zodpovednosti  vykonáva sa, keď sa stane konečné.  
 

Článok 36 
 

 Rozhodnutie o disciplinárnej zodpovednosti sa stáva konečné: 
 

1. keď uplynie lehota na podávanie námietky a námietka nebola podaná; 
 

2. dňom  doručenia rozhodnutia vyneseného po námietke.  
 

Článok 37. 
 

 Rozhodnutie, ktorým je  uložené disciplinárne opatrenie zániku  pracovného pomeru, 
realizuje náčelník Obecnej správy. 
 
 Rozhodnutím, ktorým je uložený peňažný trest, po konečnosti,  doručuje sa Oddeleniu 
pre rozpočet, financie a daňovú administráciu kvôli  vykonateľnosti. 
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Článok 38 
 

 Disciplinárne  opatrenie sa zapisuje  do predpísanej evidencie o práci, ktorá sa vedie 
v Obecnej správe, po konečnosti  rozhodnutia, ktorým je uložené.  
 
 Disciplinárne opatrenie sa škrtá  z predpísanej evidencie o práci, ak sa zamestnancovi, 
resp.  vedúcemu organizačnej jednotky neuloží nové  disciplinárne opatrenie v lehote  
jedného roka odo dňa  uloženia disciplinárneho opatrenia za ľahšie porušenie pracovnej 
povinnosti, resp.  v lehote dvoch rokov odo dňa uloženia disciplinárneho opatrenia za ťažšie 
poručenie pracovnej povinnosti.  
 
 

V. – SUSPENDOVANIE Z PRÁCE 
 

Článok 39 
 

 Zamestnanec, resp.  vedúci  organizačnej jednotky, proti ktorému  je začaté 
disciplinárne konanie v dôsledku ťažšieho  porušenia pracovnej  povinnosti, môže byť 
suspendovaný z práce do ukončenia disciplinárneho konania, ak by jeho prítomnosť  na 
pracovisku mohla byť prekážkou záujmom Obecnej správy.  
 
 Rozhodnutie o suspendovaní z práce vynáša náčelník Obecnej správy.  
 

Článok 40 
 

 Proti rozhodnutiu o suspendovaní z práce  zamestnanec, resp. vedúci organizačnej 
jednotky môže podať námietku komisii v lehote troch dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
 
 Námietka  neodkladá výkonnosť rozhodnutia.  
 
 Komisia je povinná rozhodovať o námietke v lehote  troch dní odo dňa podania 
námietky. 
 

Článok 41 
 

 Počas suspendovania z práce  zamestnancovi, resp. vedúcemu  organizačnej jednotky  
patrí úhrada  platu vo výške jednej štvrtiny  a ak je živiteľ rodiny,  vo výške jednej tretiny 
mesačného platu, ktorý uskutočnil v mesiaci pred  suspendovaním z práce. 
 
 

Článok 42 
 

 Zamestnanec, resp. vedúci organizačnej jednotky má právo na rozdiel medzi sumou 
úhrady platu prijatého na základe článku 41  týchto  pravidiel a plnej výšky platu 
uskutočneného  v mesiaci pred  suspendovaním, ak  mu nebude uložené disciplinárne 
opatrenie zániku pracovného pomeru. 
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VI. – PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 43 

 
 Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť ôsmym dňom po uverejnení v Úradnom vestníku 
obce Báčsky Petrovec.  
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ SPRÁVA OBCE BÁČSKY PETROVEC 
NÁČELNÍK OBECNEJ SPRÁVY 

 
 
 

Číslo: 016-2/28-2013         
Dátum: 22. apríla 2013                                                        NÁČELNÍK OBECNEJ SPRÁVY              
Báčsky Petrovec          OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
          Vladislav Tárnoci, dipl.práv., v.r.
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87. 
 
 Podľa článku  23 Zákona o referende a národnej iniciatíve (Úradný  vestník RS, číslo 
48/94 a 11/98)   Komisia  pre  uskutočnenie   referenda  podáva  Zhromaždeniu obce Báčsky 
Petrovec  nasledujúcu 
 

S  P  R Á  V U 
 

O VÝSLEDKOCH  USKUTOČNENÉHO  REFERENDA 
 
 

I. 
 

 Referendum  občanov na území Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec o návrhu 
Uznesenia o uvádzaní samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec na 
obdobie od 01.06.2013 do 31.05.2018 a o tvare a spôsobe vyjadrovania sa občanov 
o samozdanení (v ďalšom texte: návrh uznesenia)  sa uskutočnilo  v období  od 22.03.2013 
do 21.04.2013 v čase od 08,00 do 20,00 hodiny. 
 

II. 
 

 Komisia pre uskutočnenie referenda o návrhu Uznesenia o uvádzaní samozdanenia na 
území Miestneho spoločenstva  Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: Komisia) zistila, že  sa 
vyjadrovanie prostredníctvom referenda na volebnom mieste konalo v súlade so Zákonom  
o referende a národnej iniciatíve, Štatútom Obce Báčsky Petrovec a Uznesením o vypísaní 
referenda na území Miestneho spoločenstva  Báčsky Petrovec a nedošlo k nedopatreniam, 
ktoré by vplývali na výsledok hlasovania.  
 

III. 
 

 Komisia  zistila, že na základe  prijatého materiálu z úhrnne  5895 zapísaných voličov 
hlasovania sa zúčastnilo 1010, z čoho  sa ZA návrh uznesenia  vyjadrilo 467,  PROTI bolo 
538 voličov, 5 lístkov bolo neplatných  a 4885 voličov Miestneho spoločenstva Báčsky 
Petrovec  sa nezúčastnilo hlasovania. 
 Na základe  uvedených výsledkov Komisia  zistila, že sa občania Miestneho 
spoločenstva Báčsky Petrovec, ktorí majú volebné právo a bydlisko na území Miestneho 
spoločenstva Báčsky Petrovec a voliči, ktoré nemajú volebné právo a bydlisko na území 
Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec, ale sa prostriedkami  samozdanenia zlepšujú 
podmienky používania  nehnuteľného majetku, ktorý  majú na území Miestneho spoločenstva 
Báčsky Petrovec,  na referende  NEVYJADRILI  o uvádzaní samozdanenia na obdobie od 
01.06.2013 do 31.05.2018. 
 

IV. 
  
 Správa o výsledkoch uskutočneného referenda sa doručuje Zhromaždeniu obce 
Báčsky Petrovec kvôli vyhlásenia výsledkov  referenda a uverejnenia  v Úradnom vestníku 
Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
Komisia pre uskutočnenie referenda: 
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1. Ján Brna , predseda, v.r.                                        9. Pavel Križan, člen, v.r. 
2. Pavel Marčok, zástupca, v.r.   10. Rasto Pucovský, zástupca člena, v.r. 
3. Anna Dudášová, členka, v.r.   11. Ján Rybovič, člen, v.r. 
4. Jaroslav Galádik , zástupca členky, v.r.  12. Ondrej Benka, zástupca člena, v.r. 
5. Drahotína Dorčová, členka, v.r.   13. Rastislav Denďúr, člen, v.r. 
6. Branislav Merník, zástupca členky, v.r.  14. Fedor Danko, zástupca člena, v.r. 
7. Vladimír Turan, člen, v.r.    15. Vladimír Sýkora, člen, v.r. 
8. Anna Speváková,  zástupkyňa člena, v.r.  16. Ján Lačok, zástupca člena, v.r. 
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