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    20. 
 

Na základe článku 14 odsek 1 Zákona  o lokálnych voľbách (Úradný vestník RS, č. 
129/2007, 34/2010 – uznesenie ÚS a 54/2011) a článku  34 bod 7 Štatútu Obce Báčsky 
Petrovec – prečistený text (Úradný  vestník  Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), 
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XXXIV. zasadnutí, ktoré sa konalo  
22.03.2016,  v y n i e s l o  
 

R  O Z H  O  D N  U T  I E 
O  VYMENOVANÍ VOLEBNEJ  KOMISIE  

OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 

I. 
 

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

 
II. 

 
 Do  VK  sa  vymenúvajú: 
 za predsedu 

   DUŠAN  GOVORČIN, dipl. práv. z Kulpína, Ul. kanálska č. 23 (vymenovaný 
na návrh  výborníckej skupiny Socialistickej strany Srbska  - Jednotné Srbsko), 
   za  zástupkyňu predsedu: 
   KATARINA RAŠETOVA, dipl.práv. z Báčskeho Petrovca, Ul. Kuzmániova č. 
10 (vymenovaná na návrh výborníckej  skupiny Voľba pre lepší život – Boris 
Tadić), 
 
1. za členku: 
    VLASTA  BOHUŠOVÁ, dipl.práv. z Báčskeho Petrovca, Ul. JNA 37a 
(vymenovaná na návrh výborníckej  skupiny Voľba pre lepší život – Boris 
Tadić), 
    za zástupkyňu členky: 
    DANIELA FEKETEOVÁ, master inž. manažmentu z Hložian , Ul. maršala 
Tita č.  90 (vymenovaná na návrh výborníckej skupiny Voľba pre lepší život – 
Boris Tadić), 
 
2. za člena: 
    RASTISLAV ČAPELJA, stavebný hydrotechnik z  Báčskeho Petrovca, Ul.  
Sládkovičova  č.  44 (vymenovaný na návrh Ligy socialdemokratov Vojvodiny), 
    za zástupcu člena: 
    MIROSLAV FABOK, robotník  z  Kulpína, Ul. I.L.Ribara  č. 33 (vymenovaný 
na návrh Ligy socialdemokratov Vojvodiny), 
     
3. za člena: 
    JÁN  JOVANKOVIČ,  doktor vied z Báčskeho Petrovca, Ul. I.L.Ribara č. 15 
(vymenovaný na návrh výborníckej  skupiny Voľba pre lepší život – Boris 
Tadić), 
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    za zástupcu člena: 
    MILE NIŠIĆ, dôchodca z Maglića, Ul. maršala Tita č. 80 (vymenovaný na 
návrh  výborníckej skupiny Socialistickej strany Srbska  - Jednotné Srbsko), 
 
4. za členku: 
    MÁRIA KOVÁČOVÁ – KYSEĽOVÁ dipl. práv. z Hložian, Ul. Veljka 
Vlahovića č. 42 (vymenovaná na návrh Liberálno demokratickej strany), 
    za zástupkyňu členky: 
    MÁRIA  BALÁŽOVÁ, master soc. práce  z  Báčskeho Petrovca, Ul. Puškinova       
č.  8 (vymenovaná na návrh Liberálno demokratickej strany), 

 
5. za člena: 
    IGOR  SIMIĆ,  fyzioterapeut  z Maglića, Ul. Svetozara Markovića č. 47 
(vymenovaný na návrh Srbskej  pokrokovej strany),  
     za zástupkyňu člena: 
     MAJA STOJANOVIĆOVÁ,  referentka technička  z  Maglića,  Ul. Đure 
Salaja č.  2 (vymenovaná na návrh Srbskej pokrokovej strany), 

 
6. za členku: 
    MARTINA MARTINKOVÁ SABOLČKI, bakalár  politolog z Báčskeho 
Petrovca,  Ul.  Pavla Ďugu č. 23 (vymenovaná na návrh Jednotného Srbska), 
    za zástupkyňu členky: 
    MANUELA KOPČOKOVÁ, fyziatrička z Báčskeho Petrovca, Ul. októbrovej 
revolúcie č. 18 (vymenovaná na návrh Strany vojvodinských Slovákov), 
 
7.  za člena: 
     ONDREJ  BENKA,  strojný inž.  Z Báčskeho Petrovca, Ul. Zmaj Jovina č. 38 
(vymenovaný na návrh výborníckej skupiny Voľba pre lepší život – Boris Tadić), 
      za zástupcu člena: 
      DRAGAN KOVAČEVIĆ, dôchodca z Báčskeho Petrovca, Ul. októbrovej 
revolúcie číslo 20 (vymenovaný na návrh Volebnej listiny  Ligy socialdemokratov 
Vojvodiny), 
  
8.  za členku: 
     MILINA LABÁTOVÁ, dipl. práv. z Báčskeho Petrovca, Ul. kvetná č. 1 
(vymenovaná na návrh Zjednotených regiónov Srbska), 
      JAROSLAV  GRŇA, profesor z Kulpína, Ul. maršala Tita č. 105 
(vymenovaný na návrh Zjednotených regiónov Srbska), 
 
Za tajomníka: 
SVETOSLAV  MAJERA, dip. práv. z Báčskeho Petrovca,  Ul. Kvačalova č. 4, 
za  zástupcu tajomníka: 
VLADISLAV TÁRNOCI,  dipl. práv. z Nového Sadu, Bulvár cára Lazara č. 69. 
 

III. 
 

 Volebná komisia koná  nasledujúce práce:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. 
 

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

V. 
 
 Za svoju prácu VK  je zodpovedná Zhromaždeniu obce Báčsky Petrovec. 
 

VI. 
 

 Úmerne účasti v práci VK predsedovi, členom, tajomníkovi VK, resp. ich zástupcom 
patrí úhrada.  
 Prostriedky potrebné pre prácu VK sa pripisujú na ťarchu rozpočtu Obce Báčsky 
Petrovec, resp.  na účelové prostriedky, ktoré sa zabezpečujú pre potreby Republikovej 
volebnej  komisie a Pokrajinskej volebnej komisie, keď VK koná  zverené práce na 
uskutočnenie  volieb národných poslancov do  Národného zhromaždenia Republiky Srbsko, 
resp. poslancov do Zhromaždenia AP Vojvodiny.  
 

VII. 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 

Číslo: 011-15/2016-02 
Dňa:  22. 03. 2016        P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec                                                                       ZHROMAŽDENIA OBCE 
                                Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r. 
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  21. 

 Podľa článku 70 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava, 108/2013 a 142/2014)  a  článku 
14  Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2016 (Úradný vestník Obce  
Báčsky Petrovec, č. 9a/2015) po posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej 
rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 96. zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 17.03.2016,  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 2016   oddiel 4  kapitola 01 - Obecná správa, program 4 - , programová aktivita 0602-
0010 – Rezervy,   pozícia 125,   ekonomická  klasifikácia  499 - Bežná  rozpočtová rezerva   
p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  v sume  185.000,00 dinárov na zvýšenie  
apropriácie  v oddiele 4, kapitola  01 – Obecná správa,  program 4 – Rozvoj turistiky, projekt 
1502-P2 - Dlažbová  úprava Poľovníckeho domu Lesík v Báčskom Petrovci,  ako  i  
otvorenie pozície  48.1,  ekonomická  klasifikácia 511 – Budovy a stavebné objekty 
v dôsledku zabezpečenia prostriedkov na financovanie projektov.  
 
 
   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: 016-4/47-2016 
Dátum: 17.03.2016 
Báčsky Petrovec       PREDSEDA OBCE 
       
                 Pavel  Marčok, prof.,  v.r. 
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   22. 

 Podľa článku 70 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava, 108/2013 a 142/2014)  a  článku 
14  Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2016 (Úradný vestník Obce  
Báčsky Petrovec, č. 9a/2015) po posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej 
rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 96. zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 17.03.2016,  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 2016   oddiel 4  kapitola 01 - Obecná správa, program 4 - , programová aktivita 0602-
0010 – Rezervy,   pozícia 125,   ekonomická  klasifikácia  499 - Bežná  rozpočtová rezerva   
p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  v sume  250.000,00 dinárov na zvýšenie  
apropriácie  v oddiele 4, kapitola  12 – VP Direkcija za izgradnju Bački Petrovac,  program 2 
– Komunálna činnosť, aktivita 0601-0014 – Iné komunálne služby, pozícia 235,   
ekonomická  klasifikácia 424 – Špecializované služby v dôsledku zabezpečenia prostriedkov 
pre uskutočnenie programu kontroly zníženia opustených psov a mačiek na území Obce 
Báčsky Petrovec.  
 
 
   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: 016-4/48-2016 
Dátum: 17.03.2016 
Báčsky Petrovec       PREDSEDA OBCE 
       
                 Pavel  Marčok, prof.,  v.r. 
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23. 

Podľa článku 17 odsek 1  Zákona o verejnom  informovaní a médiách (Úradný 
vestník RS, číslo  83/14) a článku 20 odsek 1 bod 34 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný 
vestník RS, číslo  129/07), Obecná rada na svojom  96. zasadnutí,  ktoré sa konalo 
17.03.2016, vynieslo 
 

 P  R  A V  I  D  L  Á 
 

 o spolufinancovaní projektov pre uskutočnenie 
 verejného záujmu v oblasti verejného informovania 

 
 

I. ZÁKLADNÉ  USTANOVENIA 
 

Predmet 
 Článok 1 

 
 Tieto pravidlá bližšie určujú spolufinancovanie projektov pre uskutočnenie  verejného  
záujmu v oblasti  verejného informovania používaním rozpočtových prostriedkov Obce 
Báčsky  Petrovec (ďalej: obec).  
 

Základ  pre rozdelenie prostriedkov 
Článok 2 

 
 Prostriedky z článku 1 týchto pravidiel sa rozdeľujú na základe rozhodnutia o udelení  
prostriedkov  a po  uskutočnenom verejnom súbehu pre spolufinancovanie projektov, ktoré 
majú za cieľ realizáciu  verejného záujmu vo sfére verejného  informovania. 
 
 Výnimočne, prostriedky pre  spolufinancovanie projektov z odseku 1 tohto článku sa 
môžu rozdeliť na základe rozhodnutia o jednotlivom pridelení bez uskutočneného súbehu, ak 
sa spôsob uskutočnenia verejného záujmu vzhľadom na konkrétnu udalosť alebo prípad vo 
verejnom  záujme nemohol plánovať v čase, keď prebiehal verejný súbeh.  
 
 Uznesenia z odsekov 1 a 2 tohto článku  sa vynášajú v súlade s pravidlami  o štátnej 
pomoci a ochrane  konkurencie, ako i na základe zásady rovnakého postoja k osobám, ktorým 
sa prostriedky prideľujú, bez ohľadu na ich skutočné alebo predpokladané osobné vlastnosti, 
prihliadajúc na strategickú orientáciu Republiky  Srbsko v oblasti verejného informovania.  
 
 

Účel prostriedkov 
Článok 3 

 
 Prostriedkami z článku 1 týchto pravidiel spolufinancuje sa výroba mediálnych 
obsahov. 
 
 Prostriedkami z odseku 1 tohto článku sa môžu spolufinancovať aj  iné  aktivity 
v oblasti verejného informovania, ako sú usporiadanie odborných,  vedeckých a iných 
zoskupení, resp.  účasť na tých zoskupeniach alebo aktivity, ktoré  majú za cieľ zveľadenie 
profesionálnych  a etických  štandardov.  
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Výška prostriedkov 
Článok 4 

 
 Prostriedky z článku 1 týchto pravidiel  predurčujú sa vo výške 0,5%  rozpočtu obce.  
 
 Prostriedky  určené na  jednotlivé  pridelenie z článku 2 odsek 2 týchto pravidiel 
predurčujú sa v rozpočte obce vo výške 5%1 zo sumy prostriedkov z odseku 1 tohto  článku.  
 
 Prostriedky určené  pre spolufinancovanie aktivít z článku 3 odsek 2 týchto pravidiel 
tvoria 10%2  z celkovej sumy prostriedkov, ktoré sa  rozdeľujú na základe rozhodnutia, ktoré 
sa  vynáša na základe  uskutočneného verejného súbehu.  
 

Doba na vypísanie súbehu 
Článok 5 

 
 Verejný súbeh  na spolufinancovanie projektov, ktoré majú za cieľ uskutočnenie 
verejného  záujmu vo sfére verejného  informovania, vrátane aj  zvyšovanie kvality 
informovania osôb s invaliditou a príslušníkov národnostných menšín, sa vypisuje dva razy 
ročne, a to do 31. januára a do 30. júna.  
 

Trvanie projektových aktivít 
Článok 6 

 
 Doba uskutočnenia  projektových aktivít, ktoré sa financujú na základe 
uskutočneného verejného  súbehu, nemôže byť dlhšia ako tri roky3. 
 

Uplatnenie iných predpisov 
Článok 7 

 
 Na otázky, ktoré nie sú regulované týmito pravidlami, sa uplatňujú pravidlá 
o spolufinancovaní projektov pre uskutočnenie  verejného záujmu v oblasti verejného 
informovania, ktoré sú predpísané Zákonom o verejnom informovaní a médiách, tiež  
pravidlá, ktoré predpísalo  ministerstvo príslušné pre verejné informovanie, vrátene aj tlačiva 
pre prihlásenie projektového spolufinancovania a tlačiva pre  podanie naratívnej a finančnej 
správy.  
 
 Pravidlá predpísané týmito pravidlami nemôžu byť v protiklade s pravidlami z odseku 
1 tohto článku.  
 
____________ 
1 Podľa  výslovného ustanovenia Zákona o verejnom  informovaní a médiách (článok 17 odsek 2) 
najviac sa môže predurčiť 5% rozpočtových prostriedkov určených  spolufinancovaniu projektov 
v oblasti verejného informovania, ale každá obec si ponecháva právo predurčiť aj menšiu sumu 
prostriedkov. 
2 Podľa výslovného ustanovenia Zákona o verejnom  informovaní a médiách (článok 18 odsek 2) na 
tieto sa najviac môže  predurčiť 10% celkových prostriedkov, ktoré sa  rozvrhujú na základe  súbehu, 
ale si každá obec ponecháva právo predurčiť aj menšiu  sumu prostriedkov. 
3 Podľa  výslovného ustanovenia Zákona o verejnom  informovaní a médiách (článok 18 odsek 3) 
môžu sa financovať projektové aktivity, ktorých lehota realizácie je naviac  tri roky, ale každá obec si 
ponecháva právo predurčiť aj posledný termín v závislosti  od potrieb  médií a obyvateľstva. 
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II. VEREJNÝ  SÚBEH A JEDNOTLIVÉ PRIDELENIA 
 

Vypísanie 
Článok 8 

 
 Uznesenie o vypísaní verejného súbehu pre  spolufinancovanie  projektov, ktoré majú 
za cieľ uskutočnenie verejného záujmu vo sfére verejného informovania (ďalej iba: súbeh), 
vynáša obecná rada (ďalej iba: rada). 

 
Spôsob vypísania 

Článok 9 
 

 Súbeh sa vypisuje vo forme  verejnej výzvy a uverejňuje sa na internetovej stránke 
obce, tiež v jednom denníku, resp. týždenníku, ktorý sa distribuuje  na území obce.  
 
 Verejnú výzva z odseku 1 tohto článku je súčasť obsahu internetovej stránky obce 
pokým  trvá obdobie prihlasovania na súbeh.  
 

Obsah 
Článok 9 

 
 Súbeh obsahuje údaje o:  

1) účele prostriedkov, 
2) verejných záujmoch, ktoré  sa uskutočňujú  spolufinancovaním projektov; 
3) výške  predurčených prostriedkov, 
4) osobách, ktoré majú právo účasti na súbehu, 
5) kritériách na  zhodnotenie projektov, 
6) dokladoch,  ktoré sa prikladajú k prihláške na súbeh. 

 
V súbehu sa  uvádza, že sa  prihlášky môžu podať v lehote 15 dní odo dňa jeho 

vypísania a  uznesenie o spolufinancovaní projektov sa vynesie v lehote 90 dní odo dňa jeho 
vypísania.  

 
Súbeh obsahuje aj výzvu  združeniam novinárov a mediálnym združeniam, resp.  

mediálnym odborníkom, ktorí majú záujem  zúčastniť sa v práci odbornej  súbehovej 
komisie.  

 
Tlačivo prihlášky 

Článok 10 
 

 Tlačivo prihlášky podáva sa na  tlačive z článku 7 odsek 1 týchto pravidiel.  
 Tlačivo z odseku 1 tohto článku sa uverejňuje na  internetovej stránke obce. 

 
Predbežná previerka prihlášky 

Článok 11 
 

 Odborná služba náčelníka  obecnej správy zisťuje, či je prihláška na súbeh v poriadku, 
teda či je s prihláškou podaná potrebná dokumentácia, v lehote sedem dní odo dňa uplynutia 
lehoty na prihlásenie. 
 
 Prihláška na súbeh, ktorá nie je podaná v stanovenej lehote, sa neposudzuje.  
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 Ak je  prihláška na súbeh neúplná, podávateľ sa písomne  vyzýva, aby  odstránil 
nedostatky v lehote sedem dní odo dňa zaslania výzvy.  
 
 O predbežnej previerke zhotovuje sa zápisnica.  
 Prihlášky na súbeh, spolu so súbehovou dokumentáciou  a zápisnicou o predbežnej  
previerke sa doručuje odbornej súbehovej komisii.  
 

Odborná súbehová komisia 
Článok 12 

 
 Odborná súbehová komisia (ďalej: komisia) koná  hodnotenie  projektov z článku 11 
odsek 5 a navrhuje  spolufinancovanie  tých projektov, ktoré v najväčšej miere uspokojujú  
kritériá pre spolufinancovania.  
 
 Členov komisie vymenúva predseda obce z radov  nezávislých odborníkov z oblasti 
verejného informovania a rozhodnutie o vymenovaní sa uverejňuje na  internetovej stránke 
obce.  
 
 Pri voľbe  členov komisie predseda najmä  dbá o tom, či sú kandidáti zoznámení  
s mediálnymi obsahmi, ktoré sa uverejňujú v lokálnych  médiách, tiež i s konkrétnymi 
verejnými  záujmami lokálneho spoločenstva, ktoré  projektovým spolufinancovaním treba 
uskutočniť.  
 
 Komisia má troch členov4, ktorí  si vzájomne  volia predsedu komisie.  
 
 Členovia komisie  majú právo na úhradu za svoju prácu, ktorá  vynáša 8% 
z priemerného zárobku bez daní a príspevkov do RS, podľa posledného zverejneného  údaju 
za jeden pracovný deň (zasadnutie)5. 
 
 Návrh na spolufinancovanie projektov schvaľuje väčšina z celkového počtu členov.  
 
 Kritériá, na základe ktorých sa budú hodnotiť projekty podané na súbeh, sú: 
 

1. Meradlo, podľa ktorého  je projektová aktivita vhodná na uskutočnenie verejného 
záujmu v oblasti informovania. Toto kritérium sa bližšie definuje / hodnotí 
nasledovne: 
 
1.1.   do  akej miery sú navrhnuté projektové  aktivity a vytýčené ciele jej 

realizácie relevantné pre uskutočnenie účelu súbehu; 
1.2.   do akej miery je pravdepodobné, že  navrhnuté  projektové aktivity privedú  

k realizácii  vytýčeného cieľa (môžu sa zistiť podľa spôsobu, na ktorý sa 
vysvetľuje  spojenie  aktivít a cieľov,  precíznosti  indikátorov  úspechu, kvality  
navrhnutej metódy evalvácie, predchádzajúcej skúsenosti  kľúčových členov 
projektového tímu a iných faktov, ktoré môže určiť  orgán, ktorý vypisuje súbeh);  

_________________ 
4 Podľa výslovného ustanovenia Zákona o verejnom  informovaní a médiách (článok 24 odsek 1) 
komisiu tvoria traja alebo piati  členovia a každá obec si ponecháva právo určiť počet  jej členov. 
Podľa ustanovenia článku 21 Pravidiel o spolufinancovaní projektov pre uskutočnenie verejného 
záujmu v oblasti verejného informovania, komisiu tvoria piati členovia ak  na vypísaný  súbeh príde 
vyše päťdesiat prihlášok.  
5 Podľa pravidiel o úhradách a iných príjmoch členov  dočasných pracovných telies Obce Báčsky 
Petrovec (článok 6 odsek 1-2) úhrada za jeden pracovný deň (zasadnutie) vynáša 8% z priemerného  
zárobku bez daní a príspevkov  v RS podľa posledného zverejneného údaju. 
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1.3.  do akej  miery vzťah medzi navrhnutými výdavkami  a očakávanými 
výsledkami naznačuje, že  by  použitím rozpočtových prostriedkov bol na 
najracionálnejší spôsob uskutočnený  verejný záujem. 
 

2. Meradlo poskytovania väčšej záruky oddanosti profesionálnym a etickým mediálnym 
štandardom.  Toto kritérium sa bližšie definuje / hodnotí nasledovne: 
 
2.1.  či  účastníkovi súbehu  boli uložené opatrenia  štátnymi  orgánmi, 

regulačnými telesami alebo telesami  samoregulácie  za posledný rok v dôsledku  
porušenia profesionálnych a etických štandardov; 

2.2.  dôkaz o tom, že sú po uložení  trestov alebo opatrení podniknuté aktivity, 
ktoré sú záruka, že sa  podobný prípad nezopakuje. 

 
Špecifické kritériá na zhodnotenie  projektov uskutočnenia, zlepšenia  a zvýšenia  

kvality informovania príslušníkov národnostných  spoločenstiev sú:  
 

1. meradlo, ktorým  navrhnutý projekt prispeje k zlepšeniu práv na informovanie  
príslušníkov národnostných menšín, ktorí žijú na území Obce Báčsky Petrovec  
v materinskom jazyku; 

2. meradlo, ktorým  navrhnutý projekt  prispeje k zlepšeniu  tvorby v oblasti kultúrnej 
a jazykovej identity národnostných menšín, ktoré žijú na území Obce Báčsky 
Petrovec; 

3. originálnosť  témy; 
4. kvalita a  kvantita mediálnych obsahov. 

 
      Osobitné kritériá na  zhodnotenie projektov sú: 
 
1. dostupnosť (krytie frekvenciou a distribúcia) mediálnych obsahov  väčšiemu 

počtu užívateľov, predovšetkým na území Obce Báčsky Petrovec, 
2. originálnosť a význam  projektu pre užívateľov Obce Báčsky Petrovec. 

 
Rozdelenie prostriedkov 

Článok 13 
 

 Rozhodnutie o rozdelení  prostriedkov na základe odôvodneného  návrhu komisie 
vynáša  predseda obce v lehote 90 dní odo dňa vypísania súbehu.  
 
 Na základe  rozhodnutia z odseku 1 tohto článku, obec a prijímateľ prostriedkov 
uzavrú zmluvu o spolufinancovaní, ktorou upravia vzájomné vzťahy a záväzky, v lehote  
sedem dní odo dňa vynesenia rozhodnutia.  
 

Záväzky zmluvných  strán 
Článok 14 

 
 Zmluvné  strany sú povinné svedomite a profesionálne vykonávať záväzky  stanovené  
touto zmluvou z článku 13 odsek 2. 
 
 Prijímateľ prostriedkov je povinný zviditeľniť údaj, že  sa projektové  aktivity 
uskutočňujú s finančnou podporou obce.  
 
 
 



      Strana 11 z 16         23. marca  2016      ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČ SKY  PETROVEC    Č íslo  5 
 

Jednotlivé  pridelenia 
Článok 15 

 
 Rozhodnutie o jednotlivom pridelení bez verejného  súbehu, ktorým sa financuje 
realizácia  projektu, ktorý má za cieľ uskutočnenie verejného záujmu v oblasti verejného 
informovania, vynáša predseda obce, po zaobstaraní odôvodnenej odbornej mienky komisie.  
 
 Žiadosť o jednotlivom  pridelení sa môže podať kedykoľvek.   
 O žiadosti z odseku 2 tohto článku predseda obce  rozhoduje v lehote 30 dní odo dňa 
jej podania.  
 
 Na základe rozhodnutia z odseku 1 tohto článku obec a prijímateľ prostriedkov 
uzavierajú zmluvu o spolufinancovaní, ktorou sa upravujú vzájomné práva a záväzky v lehote  
sedem dní  odo dňa vynesenia rozhodnutia.  
 
 

II.  OSOBITNÉ ZÁVÄZKY  OBCE 
 

Informovanie verejnosti 
Článok 16 

 
 Na internetovej stránke obce uverejňujú sa  aktuálne a úplné informácia, ktoré sa 
vzťahujú na vypísané súbehy a projekty, ktoré sa  spolufinancujú.  
 
 Dokumenty, ktoré sa vzťahujú na projekty, ktoré sa financujú, uznesenia o formovaní 
odbornej súbehovej komisie a dokumenty, na základe ktorých je toto uznesenie vynesené, 
uznesenie a jednotlivé zmluvy o spolufinancovaní projektov, ako i správy o uskutočnení  
projektových  aktivít, v celosti sa uverejňujú na internetovej  stránke obce.  
 
 Na internetovej  stránke obce sa uverejňujú  predpisy, ktorými sa upravuje 
spolufinancovanie projektov v oblasti  verejného informovania.  
 

Posúdenie   správ o uskutočnených aktivitách 
Článok 17 

 
 Predseda obce posudzuje správy o uskutočnených projektových aktivitách, ako 
i o strovení prostriedkov a záverom  určuje v akej miere je  realizovaný cieľ každého 
jednotlivého projektu.  
 
 Odbornú mienku o uskutočnení cieľa spolufinancovaných  projektov  predseda obce si 
zaobstaráva od súbehovej komisie.  
 
 Uznesenie  z odseku 1 tohto článku sa uverejňuje na internetovej stránke obce.  
 

Údaje o strovených prostriedkoch 
Článok 18 

 
 Na internetovej stránke obce uverejňuje sa  aktuálny a úplný dokument o všetkých  
prostriedkoch vyplatených na meno  spolufinancovania  projektov  v oblasti verejného 
informovania.  
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 Dokument z odseku 1 tohto článku zahŕňa  údaje o každom  jednotlivom projekte, a to 
v peňažnej  sume  prostriedkov, ktorá je  vyplatená na meno  spolufinancovania s dátumom  
výplaty prostriedkov, s obdobím, v ktorom sú realizované projektové  aktivity, ako i o 
 určenej opodstatnenosti strovených prostriedkov.  
 

Ročná správa 
Článok 19 

 
 Predseda obce podáva  ročnú správu Zhromaždeniu obce o výsledkoch  
spolufinancovania projektov, s usmernením na verejné záujmy vo sfére verejného 
informovania, realizované spolufinancovaním, údaje v úhrnnej  sume prostriedkov pre  
spolufinancovanie a úhrnnom počte spolufinancujúcich  projektov, tiež i súpis 
spolufinancujúcich projektov s presnou sumou prostriedkov, ktorými sa financoval každý 
projekt.  
 
 S údajmi z odseku 1 tohto článku, do osobitnej  ročnej  správe sa vnášajú aj údaje 
o všetkých iných  peňažných prostriedkoch, ktoré orgány  obce, resp. orgány verejnej moci, 
založené, úplne alebo sčasti  financované z rozpočtu obce  na priamy alebo nepriamy spôsob 
(prostredníctvom reklamných agentúr a podobne), preniesli vydavateľovi  médií, a to za 
každé médium zvlášť, s uvedením základu a cieľu prevodu prostriedkov.  
 
 S údajmi z odseku 1 tohto článku, do osobitnej časti ročnej správy sa vnášajú aj údaje 
o peňažných  prostriedkoch strovených pre potreby utvorenia a údržby internetovej stránky 
obce, vrátane i prostriedkov pre potreby zaobstarania, resp.  utvorenia  informačného obsahu, 
ktorý sa uverejňuje na internetovej stránke obce.  
 
 Správa z odseku 1 tohto článku sa uverejňuje na internetovej stránke obce.  
 
 

III. ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 

Uplatnenie pravidiel 
Článok 20 

 
 Tieto pravidlá  nadobúdajú platnosť ôsmym dňom po uverejnení v úradnom vestníku 
obce.  
 
 
Číslo: 016-4/43-2016 
V Báčskom Petrovci 
Dňa:  17.03.2016       PREDSEDA OBCE 
                            Pavel Marčok, prof., v.r. 
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  24. 

 Podľa článku 6 odsek 1 Uznesenia o úhrade  za ochranu a zlepšenie životného 
prostredia na území Obce Báčsky Petrovec (Úradný  vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
7/2010), článku 87 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, 
číslo 1/2014),  Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na svojom 96. zasadnutí, ktoré sa  konalo  
17. 03. 2016,  jednohlasne vyniesla 
 
 

 P    R   O  G   R   A   M  
 

POUŽÍVANIA PROSTRIEDKOV  ROZPOČTOVÉHO  FONDU   
PRE OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  

NA ROK 2016 
 
 

 1. Týmto programom   určujú sa  plánované  príjmy a účel používania prostriedkov za 
aktivity, ktoré sa počas roka 2016  plánujú v oblasti ochrany a zlepšenia životného prostredia. 
 
 2.  Za realizáciu  Programu  plánujú sa  prostriedky z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec 
na  rok  2016  v úhrnnej  sume  4.000.000,00  dinárov, a to:  
 

a) Prostriedky rozpočtu obce z: 
 
- úhrady za ochranu životného prostredia ............................... 4.000.000,00 dinárov 
- prostriedky, ktoré zostali  z roku 2015 .................................. 4.717.725,76 dinárov 

               __________________ 
                  8.717.725,76 dinárov 

 
 3.   Prostriedky z bodu 2 tohto  programu sa použijú pre:  
 
l.   Podnetné,  prevenčné a sanačné programy a projekty, ktoré  
     prispievajú  k značnému  zníženiu  znečistenia životného prostredia:  
                 6.617.725,76  dinárov 

 
 Plánuje sa  finančná a odborná pomoc v realizácii  projektu a programu,  ktoré sa 
vzťahujú na: 
 

- prípravu  projektov a projektovo-technickú dokumentáciu   
z oblasti životného prostredia (vypracovanie Lokálneho  ekologického akčného 
plánu, vypracovanie Projektu pre recyklačné dvory, Vypracovanie projektovej 
dokumentácie na vypracovanie útulku pre túlavých psov .........  2.500.000,00 din. 

- ozeleňovanie obce a údržbu divokej flóry a fauny  .....................    900.000,00 din. 
- odpratanie  divokých skládok odpadu .........................................    500.000,00 din. 
- prostriedky pre  realizáciu plánu nakladania s odpadom ............     850.000,00 din. 
- ničenie  burinatej rastliny ambrózie .............................................    400.000,00 din. 
- realizáciu  programu zníženia túlavých psov v Obci Báčsky 

Petrovec .........................................................................................   350.000,00 din. 
- revitalizáciu vodného toku Begeja v Báčskom  Petrovci  ............ 1.117.725,76 din.

  
 Za realizáciu uvedených aktivít  podpíšu sa zmluvy s oprávnenými, odbornými 
a vedeckými organizáciami a ustanovizňami po uskutočnení zodpovedajúceho  konania. 
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II. Program  kontroly kvality, analýza a sledovanie stavu životného prostredia  
     v obci (monitoring)                 800.000,00 dinárov 

 
 Za realizáciu  uvedeného sledovania  podpíšu  sa  zmluvy s oprávnenými odbornými 
a vedeckými organizáciami a ustanovizňami, v súlade s  predpismi. 
 

- sledovanie kvality vzduchu v Obci Báčsky Petrovec 
- systematické meranie hluku v životnom prostredí v Obci Báčsky  
- merania  pre osobitné účely. 

 
 
III.  Vzdelávacie aktivity a upevňovanie povedomia o potrebe ochrany životného        
        prostredia                 1.100.000,00 dinárov  

 
 S cieľom  zvýšiť vzdelanostnú úroveň, upevniť povedomie a popularizáciu ochrany 
životného prostredia, Obecná správa, príslušná pre ochranu životného prostredia, 
prostriedkami v úhrnnej sume  vo výške 1.100.000,00 dinárov samostatne alebo v spolupráci 
s inými subjektmi bude organizovať alebo sa zúčastní v prednáškach,  seminároch, tribúnach, 
zhromaždeniach, manifestáciách z oblasti ochrany  a zlepšenia   životného prostredia a 
v zaznamenávaní významných dátumov a udalostí: 
 

- veľtrhy  ochrany životného prostredia  
- Hodina pre našu planétu 
- Svetová deň vody 
- Deň lesov 
- Svetový deň ochrany životného prostredia 
- Deň  planéty Zeme 
- Dni Dunaja. 
Prostriedky sú určené pre vzdelávacie ustanovizne  v  Obci Báčsky Petrovec a pre 

mimovládne organizácie, ktorých činnosť spočíva na ochrane životného prostredia.  
 
  IV.  Informovanie a uverejňovanie údajov o stave a kvalite  životného prostredia 
          200.000,00 dinárov 

 
 S cieľom pravidelného,  včasného, úplného a objektívneho  informovania verejnosti 
o stave životného  prostredia,  verejnosti práce Obecnej správy a upevňovania povedomia 
o význame ochrany životného prostredia, začne sa vydávať Ekobulletin  a   sústavne sa bude 
inovovať webová stránka obce. Paralelne sa bude informovať verejnosť o stave životného  
prostredia  prostredníctvom prostriedkov verejného informovania.  
 
 Financovanie, resp.  spolufinancovanie aktivít z tohto programu bude sa  konať 
v závislosti od prílevu prostriedkov zozbieraných v súlade s Uznesením o úhrade za ochranu 
a zlepšenie životného  prostredia na území Obce Báčsky Petrovec, resp.  prílevu  účelovo 
prenechaných prostriedkov v súlade so Zákonom  o ochrane životného prostredia (Úradný 
vestník Republiky Srbsko, č. 135/2004 a 36/2009),  resp.  Uznesením o rozpočte Obce 
Báčsky Petrovec na rok 2016. 
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 Keď sa príjmy  neuskutočňujú v plánovanej sume, Obecná rada Obce Báčsky 
Petrovec určuje prioritné aktivity. 
 
 Uskutočnenie programu a dozor nad realizáciou zmluvných záväzkov a realizáciu 
jednotlivých  programov a projektov  koná Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, 
komunálno-bytové a inšpekčné úkony prostredníctvom inšpekcie pre ochranu životného 
prostredia a VP Direkcija za izgradnju Bački Petrovac, Báčsky Petrovec, každý zo svojej  
príslušnosti.  
 
 Tento program sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY  PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 
 

Číslo: 016-04/44-2016 
Dňa:  17. 03. 2016              PREDSEDA OBCE BÁČSKY 
Báčsky Petrovec        PETROVEC 
          
         Pavel Marčok, prof.,  v.r.      
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