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    68. 
 Podľa  článku 32 odsek 3 Zákona o poľnohospodárskom  pozemku (Úradný 
vestník RS, č. 62/2006, 65/2008 - a iný zákon),  Programu  komasácie   pozemkov v Obci  
Báčsky Petrovec, k.o. Kulpín  (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, 8/2006) a podľa 
článku 34 Štatútu  Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky  Petrovec, č.  
11/2008,  4/2009 a 4/2011) Zhromaždenie obce  Báčsky  Petrovec na  svojom  XXXVI. 
zasadnutí, ktoré sa konalo 29. júna 2011,  v y n i e s l o  
 

U Z N  E  S E  N  I E 
O ZÁSADÁCH KOMASÁCIE KATASTRÁLNEJ OBCE  

KULPÍN 
 
 

I.  VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 
 

Článok 1 
 
 Týmito zásadami  určuje sa lokácia  pozemkov v štátnom vlastníctve, spôsob 
zoskupovania pozemkov,  nad  ktorými jestvuje  vlastnícke právo, pozemkov, ktoré sa 
vedú vo faktickom stave, spôsob, pod ktorými podmienkami sa  zabezpečujú  ochranné 
pásma pred vetrom, spôsoby zoskupovania pozemkov členov tých istých 
poľnohospodárskych domácností, doba  dočasného  odovzdania pozemkov a poradie 
pozývania účastníkov komasácie na rokovanie, ktoré  koná  Komisia pre komasáciu 
katastrálnej obce Kulpín (v ďalšom texte: komisia) a iné otázky dôležité pre  pridelenie 
a uskutočnenie postupu komasácie. 

Článok 2 
 
 Predmet komasácie a vymeriavania sú všetky pozemky v katastrálnej obci  Kulpín 
v ďalšom texte: k.o. Kulpín). Rozdelenie pozemkov z komasačnej masy účastníkov 
komasácie v k.o. Kulpín koná komisia.  
 

Článok 3 
 
 V postupe komasácie pre k.o. Kulpín všetci účastníci  komasácie sú rovnoprávni, 
bez ohľadu na  veľkosť držby pozemkov, ktoré  vniesli do  komasačnej masy a bez 
ohľadu  či ide o nositeľa vlastníckeho práva k pozemku v štátnom alebo súkromnom 
vlastníctve.  

Článok 4 
 
 Všetky úkony v postupe komasácie konajú sa verejne, za účasti účastníkov 
komasácie.  Účastníci komasácie v priebehu  celého postupu komasácie majú právo  
nahliadnuť do elaborátu a inej dokumentácie. V priebehu komasácie  účastníci komasácie 
môžu  podať  pripomienky a iné  opravné  prostriedky v súlade so zákonom. 

 
Článok 5 

 
 Účastníci komasácie môžu formovať výbor účastníkov komasácie, ktorý : 
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- zastupuje záujmy účastníkov komasácie, 
- posudzuje správy o vyhodnotení  pozemkov a rozdelení komasačnej masy, 
- výbor účastníkov  komasácie nerozhoduje o právach  účastníkov komasácie. 

 
Článok 6 

 
 Účastník komasácie dostane z  komasačnej masy zodpovedajúci pozemok 
približne  rovnakej celkovej hodnoty a podľa možnosti  rovnakej katastrálnej kultúry 
a vzdialenosti  od vlastného hospodárskeho dvora,  vplyvu vôd na využitie pozemku ako 
i polohy, ktorá dáva približne rovnaké možnosti, keď ide o  spôsob obrábania.  
 
 Priemerná vzdialenosť sa hodnotí na základe celkovej vzdialenosti všetkých 
pozemkov, ktoré účastník  komasácie  vniesol a pozemkov, ktoré dostal z komasačnej 
masy.  
 Pri rozdelení pozemkov z komasačnej masy, každý účastník komasácie musí 
dostať čím lepšie ucelený pozemok, pravidelného tvaru a na rovnakom alebo menšom 
počte miest ako pred vnesením do komasačnej masy, a to v prípade, že  vniesol pozemky  
na viacerých miestach.  

Článok 7 
 
 Rozdelenie komasačnej masy koná sa na základe  stanoveného  a schváleného 
komasačného hodnotenia pozemkov.  Účastníci komasácie dostanú  približne rovnakú 
hodnota pozemkov ako boli pozemky, ktoré vniesli do komasačnej masy, vyjadrené 
v hodnotiacich jednotkách.  
 Ak účastník komasácie dostane z komasačnej masy pozemok väčšej hodnoty ako 
bol ten, ktorý vniesol do komasačnej masy, zaplatí do komasačnej masy  rozdiel medzi 
hodnotou tých pozemkov v peniazoch a ak dostane pozemok menšej hodnoty, rozdiel tej 
menšej hodnoty  sa tiež vyplatí v peniazoch.  
 

Článok 8 
 
 Pri  rozdeľovaní komasačnej masy bude sa prihliadať, ak je to možné, aby sa 
majiteľovi   znovu   pridelil  zavlažovací systém, studne, viacročné sadenice  (ovocné 
sady a vinohrady),  ak tieto boli  vysadené alebo postavené pred začiatkom komasácie, 
v opačnom prípade platí sa  úhrada za vopred uvedené objekty a viacročné sadenice.   
 
 

II. OSOBITNÉ  USTANOVENIA 
 
 

SPÔSOB  ZOSKUPOVANIA POZEMKOV, NAD  KTORÝMI  
JESTVUJE  VLASTNÍCKE  PRÁVO 

 
Článok 9 

 
 Pri rozdeľovaní pozemkov z komasačnej masy vykoná sa   zoskupovanie  
pozemkov tak, aby každý účastník komasácie dostal čím  lepšie   ucelený pozemok  
v jednom ťahu.  
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Nositeľovi  vlastníckeho  práva dáva sa  pozemok z komasačnej masy 
ucelenejšieho tvaru, než ten, ktorý  bol vnesený do komasačnej masy a na menšom počte 
miest, ak  boli do komasačnej masy vnesené pozemy na dvoch alebo viacerých miestach,  
a ak sa komisia a účastníci komasácie inak nedohodnú. 

 
Článok 10 

 
Účastníkovi komasácie  nemôžu sa prideliť pozemky na viacerých miestach, ako 

ich  mal pred vnesením do komasačnej masy. 
 

Článok 11 
 
 Nositeľ vlastníckeho práva môže v postupe komasácie navrhnúť, aby pri 
rozdelení komasačnej masy dostal pozemok vedľa svojich príbuzných alebo iných osôb, 
s ktorými spoločne obrába  pôdu  alebo im ju  prenajíma.  
 
 

LOKÁCIA  POZEMKOV ČLENOV TEJ ISTEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ 
DOMÁCNOSTI 

 
Článok 12 

 
Účastníci komasácie, ktorí tvoria jednu tú istú domácnosť, môžu si od komisie 

žiadať, aby sa im pridelil pozemok jeden  vedľa druhého, aby ho tak ľahšie 
a ekonomickejšie obrábali.   Na žiadosť z odseku 1 tohto  článku komisia musí tiež 
prihliadať a snažiť sa výjsť v ústrety takej žiadosti, ak je to možné,  v súlade so Zákonom 
o poľnohospodárskom pozemku.    
 

POZEMOK , KTORÝ  ZOSTÁVA VO FAKTICKOM  STAVE 
 

Článok 13. 
  
 Pozemok v zastavanej a nezastavanej časti  stavebného územia zostáva vo 
faktickom stave. Účastník komasácie a komisia  za účelom  utvoriť väčšie a pravidelné 
parcely, ktoré by umožnili ekonomickejšiu poľnohospodársku  výrobu, môžu  súhlasne 
vykonať zámenu pozemku v nezastavanej časti stavebného rajónu  za pozemok v mimo 
stavebnom rajónu. 
 V ťahu Viničky  (chatová štvrť) parcely budú snímkované podľa faktického stavu.   
 Parcela, ktorá pretína  hranice stavebného rajónu, zostávajú v doterajšom 
vlastníctve a v časti, ktoré patrí ku komasačnému územiu.  
 
 

SPÔSOB ZABEZPEČOVANIA  OCHRANNÝCH PÁSEM  
 

Článok 14 
 
 S cieľom ochrany  životného prostredia, ochrany pozemkov od vplyvu vetrov, 
vody a utváranie  adekvátnejšej  mikroklímy, zabezpečujú sa  ochranné pásma. Ochranné 
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pásma sa umiestnia  v súlade s hlavným projektom  postavenia ochranných pásem na 
území Obce Báčsky Petrovec.  
 
 

ROZDELENIE POZEMKOV  A  DOČASNÉ  ODOVZDANIE POZEMKOV 
Z KOMASAČNEJ MASY 

 
Článok 15 

 
 Dočasné rozdelenie pozemkov  z komasačnej masy sa začne, keď sa  nadobudnú 
všetky faktické a  formálno-právne podmienky a  ukončí sa orientačne do októbra 2012. 
 Dočasné prijímanie a odovzdávanie  pozemkov vykoná sa pred vynesením  
rozhodnutia o rozdelení komasačnej masy, o čom komisia spíše zápisnicu.  
 

Článok 16 
 
 Všetci účastníci  komasácie sú povinní z pozemku, ktorý vniesli do komasačnej 
masy (staré vlastníctvo) pri jeho prijímaní a odovzdaní  očistiť. Účastník komasanácie je 
povinný odstrániť pne,  húštinu, slamu, seno,  kukuričie a podobné pred  uvedením  do 
nového vlastníctva. Tiež je záväzný  odstrániť staré vyznačenia hraníc zo svojich parciel.  

Ak  účastník  komasácie  nekoná v súlade  s vopred uvedenými ustanoveniami, 
komisia dá  príkaz, aby sa potrebné práce  vykonali  na ťarchu tohto účastníka komasácie.  
 
 

  PORADIE  POZÝVANIA ÚČASTNÍKOV KOMASÁCIE 
 

Článok  17 
 
 Poradie pozývania účastníkov  komasácie na rozpravu  ohľadom rozdelenia 
komasačnej masy podľa pravidla  sa začína od  parciel, ktoré sú na hranici chotára a koná 
sa poradím podľa tabúľ smerom k  osade Kulpín, takže sa účastníci komasácie pozývajú 
podľa  nasledovného  poradia: 
 

-     účastníci, ktorí bývajú v iných mestách mimo Kulpína,  
- účastníci,  ktorí pred komasáciou mali pozemky na jednom mieste, 
- účastníci s veľkým majetkom, ktorý sa vnáša do komasačnej masy,  
- nositelia  užívacích práv  pozemku v štátnom vlastníctve. 

 
 

  CESTNÁ A ODVODŇOVACIA KANÁLOVÁ  SIEŤ 
 

Článok 18 
 
 Cestná a odvodňovacia kanálová sieť  sa formuje a ralizuje na teréne na základe  
hlavného  projektu pre k.o. Kulpín, ktorý schvaľuje komisia po prijatých mienkach 
výboru účastníkov komasácie. .  
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Článok 19 
 
  Ak sa v postupe komasácie v dôsledku výstavby novej cestnej  a odvodňovacej 
kanálovej siete a iných verejných objektov, ktoré treba vybudovať na komasačnom 
území, aby sa tak  umožnilo lepšie využitie pozemkov a výstavba objektov investičného 
významu,   zmenší celková plocha pozemkov, resp. hodnota  komasačnej masy, ktorú 
treba prideliť účastníkom komasácie, každému účastníkovi komasácie  pridelí sa  úmerne 
menšia plocha, resp., hodnota pozemku z plochy, resp.  hodnota  pozemku vneseného do 
komasačnej masy.  
 Ak sa v dôsledku zníženia plôch pod cestnou a odvodňovacou kanálovou sieťou 
a iných verejných objektov, zväčší celková plocha pozemkov v komasačnej mase, zvyšok 
pozemkov sa stáva štátnym vlastníctvom.  
 

III. ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 

Článok 20 
 

Toto uznesenie nadobúdajú platnosť ôsmym dňom  po uverejnené v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE  OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
Číslo: 011- 57/2011-02                                                               P R E D S E D A 
Číslo:  29. júna 2011                                              ZHROMAŽDENIA OBCE 
Báčsky Petrovec     

              Siniša Stanivuk, prof., v.r. 
 
 
   69.  

V súlade s  článkom 50 odsek 2 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník 
Republiky Srbsko, č. 129/2007),  článku 83 odsek 1 Štatútu Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 11/2008, 4/2009  a  4/2011) a článku 100 
alinea 13 Rokovacieho  poriadku Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník 
Obce Báčsky Petrovec,  č. 2/2009), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom  
XXXVI. zasadnutí, ktoré sa konalo 29.06.2011, po uskutočnenom tajnom hlasovaní, 
stanoveným zákonom,   v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N U T  I  E  
 

O ODVOLANÍ Z  FUNKCIE  ČLENOV OBECNEJ RADY  
OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 



   Strana 6 z 11    01. júla 2011    ÚRADNÝ VESTNÍK  OBCE BÁČSKY  PETROVEC   Číslo  6 
 
 

I. 
 
 Podľa postupu  stanoveného Zákonom o lokálnej samospráve  o d v o l á v a j ú 
s a  z  funkcie členov Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec pred vypršaním doby, na ktorú 
boli zvolení: 

1. DANIEL SPEVÁK, podnikateľ z Báčskeho Petrovca, poverený oblasťou  
podnikateľstva,  malých a stredných podnikov, 

2. RASTISLAV  DENĎÚR,  podnikateľ z Báčskeho Petrovca, poverený 
oblasťou malých a stredných podnikov – rozvoj podnikateľstva, 

3. Dr. TIHOMIR ĆETKOVIĆ, lekár z Maglića,  poverený oblasťou 
zdravotníctva,  

4. RASTISLAV BALCA, poľnohospodár z Báčskeho Petrovca, poverený 
oblasťou poľnohospodárstva, 

5. BRANISLAV CESNAK, profesor z Kulpína, poverený oblasťou školstva, 
6. SAMUEL VALO, vodoinštaletér z Hložian, poverený oblasťou infraštruktúry, 

komunálnych činností a ochrany životného prostredia, 
7. TATIANA CEROVSKÁ, administrátorka z Báčskeho Petrovca, poverená 

oblasťou sociálnej ochrany, 
8. ANNA LEGÍŇOVÁ, administratívna pracovníčka z Báčskeho Petrovca, 

poverená oblasťou kultúry, 
9. ONDREJ STUPAVSKÝ,  poľnohospodár z Hložian, poverený  oblasťou 

lokálnej samosprávy.  
 

Funkcia členov Obecnej rady osobám z odseku 1 zaniká dňom vynesenia  tohto 
rozhodnutia , t.j. 29.06.2011.  

Po voľbu nových členov Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,  poverených 
oblasťami   uvedenými v článku 1 tohto rozhodnutia,  uvoľnené osoby budú konať bežné 
práce v súlade so zákonom.  

II.  
 
 Prevzatie a odovzdanie funkcie medzi uvoľnenými členmi Obecnej rady a 
novozvolenými vykoná sa na spôsob, podľa postupu a v lehote určenej  ustanoveniami  
Protokolu o postupe prevzatia a odovzdania  funkcie a úradných aktov (Úradný vestník 
Obce Báčsky Petrovec, č. 4/2007). 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-58/2011-02       P R E D S E D A 
Dňa: 29. 06. 2011          ZHROMAŽDENIA OBCE 
Báčsky Petrovec                    
                                  Siniša Stanivuk, prof. , v.r. 
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    70.             

Podľa článku 45 odsek 1 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník 
Republiky Srbsko, č. 129/2007), článku 85 odsek 2 Štatútu Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 11/2008,  4/2009 a 4/2011), a článku 100 
alinea 13 Rokovacieho  poriadku Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník 
Obce Báčsky Petrovec,  č. 2/2009), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom  
XXXVI. zasadnutí, ktoré sa konalo 29. júna 2011,   v y n i e s l o  
 

R  O Z H  O D  N U T  I  E  
 

O VOĽBE NOVÝCH  ČLENOV OBECNEJ RADY  
OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
I. 

 
 Za členov Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec podľa postupu, stanoveného 
Zákonom, o voľbe členov Obecnej rady, zvolení sú:  

 
1. RASTISLAV DENĎÚR,  podnikateľ z Báčskeho Petrovca, poverený oblasťou 

hospodárstva,  malých a stredných podnikov a športu, 
2. ONDREJ STUPAVSKÝ,  poľnohospodár z Hložian, poverený oblasťou 

poľnohospodárstva a komunálnych činností,    
3. BRANISLAV CESNAK, diplomovaný matematik z Kulpína, poverený 

oblasťou kultúry, školstva a zdravotnej ochrany,  
4. SAMUEL VALO, vodoinštaletér z Hložian, poverený oblasťou infraštruktúry 

a ochrany životného prostredia, 
5. KAROL BOLDOCKÝ diplomovaný inžinier strojníctva z Báčskeho 

Petrovca, poverený oblasťou sociálnej ochrany a lokálnej samosprávy.  
 

II.  
 

Mandát členov Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec trvá po zánik mandátu 
Zhromaždenia, resp.  do momentu  odvolania z funkcie  predsedu obce pred dobou, na 
ktorú je  zvolený a plynie odo dňa voľby, t.j. od 29. júna 2011. 

 
III. 

 
 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-59/2011-02                                                                         P R E D S E D A 
Dňa: 29. 06. 2011       ZHROMAŽDENIA OBCE  
Báčsky Petrovec          Siniša Stanivuk, prof., v.r.  
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    71. 
 Podľa článku  34  bod 10 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č. 11/2008,  4/2009 a 4/2011),  Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na 
svojom XXXVI. zasadnutí, ktoré sa konalo 29. júna 2011,  v y n i e s l o  
 
 

R  O Z  H  O D  N U T  I E 
 

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

 
 

I. 
 
   Katarína Melegová Melichová z Báčskeho Petrovca,   úradujúca riaditeľka  
ustanovizne Informačné stredisko Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,  o d v o l á v a   
s a  z  tejto  funkcie dňom vynesenia tohto rozhodnutia, v dôsledku uplynutia doby, na 
ktorú bola vymenovaná. 
 
 Po vymenovanie nového riaditeľa ustanovizne Informačné stredisko Báčsky 
Petrovec v Báčskom Petrovci odvolaná úradujúca riaditeľka bude vykonávať iba bežné 
práce.  
 

II. 
 
 Prevzatie a odovzdanie funkcie medzi doterajším riaditeľom ustanovizne 
Informačné stredisko Báčsky Petrovec v Báčskom  Petrovci  a novozvoleným  riaditeľom  
vykoná sa na spôsob, podľa postupu a v lehote určenej  ustanoveniami  Protokolu o 
prevzatí a odovzdaní  funkcie a úradných aktov (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, 
č. 4/2007). 

 
III. 

 
 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-55/2011-02 
Dňa:  29. 06. 2011               P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec        ZHROMAŽDENIA OBCE           
         
                                                                                                     Siniša Stanivuk, prof., v.r. 
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    72. 
 Podľa článku  18 odsek 1 Zákona o verejných službách (Úradný vestník 
Republiky Srbsko, č. 42/91, 71/94, 79/2005 – iný zákon, 81/2005 – oprava iného zákona 
a 83/2005 – oprava iného zákona), článku 9 odsek 1 Uznesenia o zlaďovaní právneho 
postavenia a činnosti Strediska pre kultúrno-osvetovú činnosť Dom kultúry 28. októbra 
so Zákonom o verejných službách (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 10/2002) 
a článku 34  bod 10 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, č. 11/2008, 4/2009 a 4/2011),  Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom 
XXXVI. zasadnutí, ktoré sa konalo 29. júna 2011,  v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N U T  I E 
 

O VYMENOVANÍ  ÚRADUJÚCEHO RIADITEĽA USTANOVIZNE 
 INFORMAČNÉ STREDISKO BÁČSKY PETROVEC   

V BÁČSKOM PETROVCI 
 
 

I. 
 
 
     Katarína Melegová Melichová z Báčskeho Petrovca   v y m e n ú v a   s a   
za  úradujúcu riaditeľku ustanovizne Informačné stredisko Báčsky Petrovec v Báčskom 
Petrovci  na obdobie nie dlhšie ako 6 mesiacov odo dňa vymenovania. 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-56/2011-02 
Dňa:  29.06.2011 
Báčsky Petrovec               P R E D S E D A 
         ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
          Siniša Stanivuk, prof.,  v.r. 
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     73. 
 

Podľa článku 25 Štatútu Obce Báčsky Petrovec, (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, č. 11/2008,  4/2009 a 4/2011) a článku 15 Uznesenia o zakladaní Turistickej 
organizácie Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec,  č. 10/2006), 
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na   svojom  XXXVI.  zasadnutí,  ktoré  sa konalo 
29.06.2011,   v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
 

O POSKYTOVANÍ  SÚHLASU  K  PROGRAMU PRÁCE 
TURISTICKEJ  ORGANIZÁCIE OBCE  
BÁČSKY  PETROVEC NA ROK 2011 

 
 

I. 
 
 
 P o s k y t u j e  s a  súhlas  k  programu práce  Turistickej organizácie Obce  
Báčsky Petrovec na rok 2011, ktorý schválila Správna rada Turistickej organizácie Obce 
Báčsky Petrovec  na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  31.01.2011. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo: 011-60/2011-02 
Dňa: 29.06.2011 
Báčsky Petrovec 
 
                 P R E D S E D A 
                   ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                    Siniša  Stanivuk, prof., v.r. 
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