
  Ú R A D N Ý     V E S T N Í K 
 

                                               Obce  Báčsky  Petrovec 
 
 
Číslo: 6                                                Báčsky Petrovec                               
Ročník: LIII                                                   24. júla 2017                                  
 
 
 

O    B    S    A  H 
 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
63. -  Uznesenie o novelizácia Uznesenia o organizácii Obecnej správy Obce Báčsky 

Petrovec, 
 
64. -  Uznesenie o  začatí  postupu scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva 

Obce Báčsky Petrovec, 
 
65. -  Uznesenie o druhej novelizácii Uznesenia o založení Verejného komunálneho 

podniku Progres, Báčsky Petrovec, 
 
66. -  Uznesenie o novelizácii Uznesenia o založení Múzea  vojvodinských Slovákov, 
 
67. -  Uznesenie  o subvencovaní trov prepravy  žiakov a študentov s bydliskom 

v obci Báčsky Petrovec, 
 
68. -  Uznesenie o  uskutočnení verejného súbehu   na voľbu riaditeľa Verejného  

komunálneho podniku Progres, Báčsky Petrovec s textom verejného súbehu 
na voľbu riaditeľa Verejného  komunálneho podniku Progres, Báčsky 
Petrovec 

 
69. - Uznesenie o  uskutočnení verejného súbehu   na voľbu riaditeľa Verejného   

podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić s textom 
verejného súbehu na voľbu riaditeľa Verejného   podniku pre komunálne 
a bytové práce Komunalac, Maglić, 

 
70. - Rozhodnutie  o utvorení Komisie pre uskutočnenie súbehu  na voľbu 

riaditeľov verejných podnikov, ktorých zakladateľ je Obec Báčsky Petrovec, 
 
71. -  Rozhodnutie o odvolaní riaditeľky Knižnice Štefana Homolu v Báčskom 

Petrovci, 
 
72. -  Rozhodnutie o vymenovaní úradujúcej  riaditeľky Knižnice Štefana Homolu 

v Báčskom Petrovci, 
 
73. -  Rozhodnutie o  odvolaní  predsedníčky  Komisie pre uskutočnenie postupu 

verejnej dražby na prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom 
vlastníctve, 



 
74. -  Rozhodnutie o  vymenovaní  predsedu  Komisie pre uskutočnenie postupu 

verejnej dražby na prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom 
vlastníctve, 

 
75. - Rozhodnutie o  odvolaní  člena Komisie pre uskutočnenie postupu verejnej 

dražby na prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve, 
 
76. -  Rozhodnutie o  vymenovaní člena Komisie pre uskutočnenie postupu verejnej 

dražby na prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve, 
 
77. -  Rozhodnutie o  odvolaní člena Školského  výboru  Základnej  školy Jozefa 

Marčoka  Dragutina v Hložanoch, 
 
78. -  Rozhodnutie o  vymenovaní člena Školského  výboru  Základnej  školy Jozefa 

Marčoka  Dragutina v Hložanoch, 
 
79. -  Rozhodnutie o  odvolaní člena Školského  výboru  Základnej  školy Žarka 

Zrеnjanina v Maglići,  
 
80. -  Rozhodnutie o  vymenovaní člena Školského  výboru  Základnej  školy Žarka  

Zrеnjanina v Maglići, 
 
81. -  Rozhodnutie  o poskytnutí súhlasu k  Uzneseniu o novelizácii Štatútu Múzea 

vojvodinských Slovákov, 
 
82. -  Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu  k Plánu  práce Miestneho spoločenstva 

Kulpín na rok 2017,  
 
83. -  Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k  Programu práce Miestneho spoločenstva 

Maglić na rok 2017, 
 
 

KOMISIA PRE VYPRACOVANIE  ROČNÝCH PROGRAMOV OCHRANY, ÚPRAVY 
A POUŽÍVANIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO  POZEMKU V ŠTÁTNOM 

VLASTNÍCTVE NA ÚZEMÍ OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 

 
84. -  Verejná výzva  na preukázanie  práva na prednostný prenájom 

poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území obce Báčsky 
Petrovec na rok 2018,   

 
 
85. -  Verejná výzva na uskutočnenie  práva  užívania poľnohospodárskeho 

pozemku v štátnom vlastníctve na území obce Báčsky Petrovec bez  platenia  
úhrady na rok 2018, 

 
 
 
 
 
 
 
 



II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
86. -  Rozhodnutie   o   použití   prostriedkov   bežnej   rozpočtovej   rezervy,   číslo  
016-4/185-2017, 
 
87. -  Rozhodnutie   o   použití   prostriedkov   bežnej   rozpočtovej   rezervy,   číslo  
016-4/186-2017, 
 
88. -  Rozhodnutie o  poskytnutí na užívanie nehnuteľností vo verejnom vlastníctve 

Obce Báčsky Petrovec, 
 
89. -  Rozhodnutie o určovaní stanovíšť vozidiel taxislužby na  území  obce Báčsky  

Petrovec, 
 
90. -  Rozhodnutie o  určovaní  cien  taxislužby na  území  obce Báčsky Petrovec, 
 
91. -  Program  optimálneho  organizovania taxislužby na  území  obce Báčsky 

Petrovec v období  rokov 2017 – 2021, 
 

 
ODVOLACIA KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 
92. - Rokovací poriadok Odvolacej komisie, 
 
 

III.  MIESTNE SPOLOČENSTVO HLOŽANY 
 
 
93. -  Správa o uskutočnených voľbách členov Rady Miestneho spoločenstva 

Hložany. 
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  63.  
 
 Podľa  článku 59 odsek 1 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník Republiky 
Srbsko, číslo 129/2007) a článku  34 bod 7 Štatútu Obce Báčsky Petrovec – prečistený text 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec na 
XIV. zasadnutí, ktoré sa konalo 20.07.2017, v y n i e s l o  
 
 

U Z N  E  S E  N  I E 
 

O NOVELIZÁCII UZNESENIA O ORGANIZÁCII OBECNEJ SPRÁVY  
OBCE BÁČSKY  PETROVEC 

 
 

Článok 1 
 

 Týmto uznesením koná sa novelizácia Uznesenia o organizácii Obecnej správy Obce 
Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 12/2008, 5/2009, 1/2015 
a 15/2016) – (v ďalšom texte: uznesenie).  
 

Článok 2 
 

 V článku 7 uznesenia  odsek 2, body 4 a 5 sa menia  a znejú: 
 
 „4. Služba Zhromaždenia obce a Obecnej rady; 
   5. Kabinet  predsedu obce.“ 

 
Článok 3 

 
 V článku 12 uznesenia v odseku 1 slová „Služba Zhromaždenia  obce ...“ sa menia 
a znejú:  „Služba Zhromaždenia obce a Obecnej rady...“. 
 
 Rovnaký článok sa dopĺňa novým  odsekom 2, ktorý znie:  
 
 „Služba Zhromaždenia obce a Obecnej rady koná aj nasledujúce úkony: odborné, 
administratívne a daktylografické pre potreby Obecnej rady, predsedu obce a pracovné telesá, 
ktoré vymenúva Obecná rada a predseda obce; pripráva zasadnutia Obecnej rady; odborne 
spracuje a realizuje akty, ktoré vynáša Obecná rada; pripráva predbežné návrhy aktov vo 
vykonávaní  dozoru nad prácou Obecnej správy, keď ide o znehodnotenie alebo zrušenie 
aktov Obecnej správy, ktoré nie sú v súlade so zákonom, Štatútom a iným normatívnym 
aktom alebo uznesením, ktoré vynieslo Zhromaždenie obce; pripráva predbežné návrhy 
aktov, ktoré vynáša Obecná rada v správnom konaní v druhom stupni zo základnej 
pôsobnosti  obce; koná práce vedenia zápisnice na zasadnutiach Obecnej rady a jeho 
pracovných telies; koná administratívne a iné úkony, ktoré jej zverí predseda obce, 
Zhromaždenia obce, Obecná rada a náčelník Obecnej správy; koná úkony informovania o 
práci Zhromaždenia obce a Obecnej rady a ich pracovných telies.“ 

 
Článok 4 

 
 Článok 13 uznesenia sa mení  a znie: 
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 „Kabinet  predsedu obce koná odborné, poradenské, organizačné a administratívno-
technické úkony  pre uskutočnenie príslušností a oprávnení predsedu a zástupcu predsedu 
obce, ktoré sa vzťahujú na predstavenie obce vo vzťahoch k právnickým a fyzickým osobám 
v krajine a v zahraničí. Koná prípravu pre pracovné a iné zasadnutia predsedu  a zástupcu 
predsedu obce, sleduje aktivity za realizáciu stanovených záväzkov, koordinuje aktivity za 
uskutočnenie verejnosti práce, koná príjem stránok, ktoré sa priamo obracajú na  predsedu 
a zástupcu predsedu obce,  koná protokolárne práce ohľadom prijatia domácich 
a zahraničných  predstaviteľov miest, kultúrnych, športových a iných predstaviteľov, 
ohľadom udeľovania verejných uznaní a iné protokolárne  práce, ktoré určia predseda  
a zástupca predsedu obce, koná rozvrhovanie aktov a predmetov, ktoré sa vzťahujú na 
predsedu a zástupcu predsedu obce a koná  ich archivovanie, usporadúva dokumentáciu  
súvisiacu s ich aktivitami.  Koná iné práce na príkaz predsedu a zástupcu predsedu obce.“ 
 

Článok 5 
 

 V článku 15  uznesenia v odseku 1 za slovami  „V Obecnej správe...“  pridáva sa text 
„- v Kabinetе predsedu obce“. 
 
 Tento článok sa dopĺňa aj novým odsekom  3, ktorý znie: 
 „Ustanovenie námestníkov predsedu obce je späté s trvaním mandátu predsedu obce. 
Uplynutím mandátu predsedu obce, zaniká aj mandát námestníkov predsedu obce.“ 

 
Článok 6 

 
 V článku 18 text „...Pravidlá o vnútornej organizácii a systematizácii Obecnej správy, 
so súhlasom Obecnej rady...“ sa mení a znie:  „...pripráva Pravidlá o vnútornej  organizácii 
a systematizácii pracovných miest Obecnej správy, ktoré doručuje Obecnej rade na 
schválenie...“. 
 
 V rovnakom  článku sa škrtá slovo: „... a druhom...“.  
 

Článok 7 
 

 Po článku 18 pridáva sa nový článok 18.a, ktorý znie: 
 

„Článok 18 a 
 

 O odvolaniach  úradníkov  proti  rozhodnutiam, ktorými sa rozhoduje o ich právach 
a povinnostiach v druhom stupni a o odvolaniach účastníkov interného  a verejného súbehu, 
rozhoduje odvolacia komisia.  
 Odvolaciu komisiu utvára Obecná rada v súlade so zákonom.“ 
 

Článok 8 
 

 V článku 20 odsek 3 sa mení a znie: 
 
 „Ak nie  je ustanovený náčelník a jeho zástupca, do ustanovenia náčelníka Obecnej 
správy a keď  náčelník Obecnej správy nemôže vykonávať  funkciu dlhšie ako 30 dní, 
Obecná rada môže ustanoviť úradujúceho úradníka, ktorý spĺňa podmienky pre  pracovné 
miesto úradníka vo funkcii, ktorý bude  vykonávať práce náčelníka Obecnej správy, najdlhšie  
tri mesiace, bez vypísania  verejného súbehu.“ 
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Článok 9 
 

 V článku 35 v odseku 1 text „...Zákona o pracovných pomeroch v štátnych 
orgánoch...“ nahrádza sa textom „...Zákona o zamestnancoch v autonómnych pokrajinách 
a jednotkách lokálnej samosprávy...“. 

 
Článok 10 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-45/2017-02 
Dňa:  20.07.2017 
Báčsky Petrovec 
                 P R E D S E D A 
                   ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                          Dr.  Ján Šuľan,  v.r. 
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   64. 
 Podľa článku 27 odsek 10 Zákona  o verejnom vlastníctve  (Úradný vestník RS, číslo 
72/2011 a  88/2013)  a  článku  34  bod 17 Štatútu Obce  Báčsky Petrovec - prečistený text 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, číslo 1/2014) a článku 11 odsek 1 bod 2 Uznesenia 
o zaobstaraní, užívaní, spravovaní a nakladaní s vecami vo vlastníctve Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný  vestník  Obce  Báčsky Petrovec,  číslo 12/2012), Zhromaždenie obce  Báčsky 
Petrovec na svojom XIV. zasadnutí, ktoré sa konalo   20.07.2017, vynieslo 
 

U  Z  N  E  S  E  N  I  E 
 

O ZAČATÍ POSTUPU SCUDZENIA NEHNUTEĽNOSTÍ Z VEREJNÉHO 
VLASTNÍCTVA OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
Článok 1 

 
 Začína sa  postup scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky 
Petrovec prostredníctvom verejného oznamu  v postupe verejnej dražby - licitácie, a to  
nasledujúcich nehnuteľností:  

1. Stavebný pozemok, parcela číslo: 6798/6, plochy: 52 a 95 m2, zapísaná 
v pozemkovoknižnej vložke číslo  10890  v K.O. Báčsky Petrovec; 

2. Stavebný pozemok, parcela číslo: 6881/6, plochy: 53 a 95 m2, zapísaná 
v pozemkovoknižnej vložke číslo  10647  v K.O. Báčsky Petrovec. 

 
Článok 2 

 
Začiatočná kúpna cena nehnuteľnosti uvedenej v článku 1 body  1 a 2  tohto uznesenia 

je určená na základe rozhodnutia Obecnej rady o ustálení priemerných cien štvorcového 
metra  zodpovedajúcich nehnuteľností pre určovanie dane z majetku na rok 2017 na území 
obce Báčsky Petrovec, č. 016-4/380-2016 z 30.11.2016, v sume: 

1. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 1  12.238,20 eur v dinárovej  
protihodnote, 

2. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 2  12.469,31 eur v dinárovej  
protihodnote. 

3.  
Nehnuteľnosti uvedené v článku 1 body 1 a 2 tohto uznesenia -  stavebný pozemok 

scudzuje sa investorom kvôli výstavbe podnikateľského objektu a s cieľom  podnietiť lokálny 
ekonomický rozvoj a otvoriť nové pracovné miesta. 

 
Určená výška kúpnej ceny predstavuje  začiatočnú, resp.  najnižšiu cenu.  
 
Dražobný krok sa stanovuje vo výške 50 eur.  
 
Výplata ceny za scudzenú nehnuteľnosť sa vykoná v dinárovej  protihodnote podľa 

stredného úradného  kurzu Národnej banky Srbska v deň platby.  
 
Depozit za účasť v postupe scudzenia nehnuteľnosti z článku 1 tohto uznesenia  sa 

určuje vo výške 20% zo začiatočnej ceny, resp. najnižšej kúpnej ceny.  
 

Článok 3 
 

Postup verejnej  dražby uskutoční Komisia pre  prenájom, scudzenie a obstaranie 
nehnuteľností do verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec (ďalej: komisia). 
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Článok 4 
 

 Účastníci v postupe  verejnej dražby  môžu byť  fyzické a  právnické osoby.  
 
 Lehota na podanie  ponúk je 30 dní odo dňa  zverejnenia.  
 
 Prihláška na oznam musí obsahovať: 

1. pre fyzické osoby: meno a priezvisko, rodné číslo  a adresu bydliska; 
2. pre podnikateľov a právnické osoby: názov, resp.  obchodné meno, daňové 

identifikačné číslo a sídlo, podpis oprávnenej osoby a pečiatku. 
 
S prihláškou  na oznam sa doručuje:  

1. dôkaz o zaplatenom depozite, 
2. riadne oprávnenie pre zastupovanie; 
3. fotokópia osobného preukazu pre fyzické osoby; 
4. rozhodnutie o zápise do Registra obchodných subjektov alebo do iného 

zodpovedajúceho  registra. 
Článok 5 

 
 Účastník v postupe svoju  prihlášku na oznam  doručuje komisii  v uzavretej obálke 
s vyznačením, že ide o prihlášku na Oznam pre scudzenie nehnuteľností z verejného 
vlastníctva Obce Báčsky Petrovec a viditeľným vyznačením NEOTVÁRAŤ. Ponuka sa 
posiela poštou doporučene alebo sa môže odovzdať v stredisku pre služby Obecnej správy 
Obce Báčsky Petrovec na prízemí  budovy sídla Obce Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci, 
Ulica Kollárova číslo 6 na  okienku podateľne s vyznačením Pre Komisiu pre  prenájom, 
scudzenie a obstaranie nehnuteľností do verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec. 
 

Načas nedoručená, resp.  neúplná prihláška sa odmietne. 
 

 Postup verejnej dražby sa vykoná ak sa na oznam  doručí aspoň jedna  včasná  a úplná 
prihláška.  
 

Na licitácii prvá ponúknutá cena bude začiatočná cena určená aktom príslušného 
orgánu. 

Článok 6 
 

 Nehnuteľnosti vo verejnom vlastníctve uvedení v článku 1 tohto uznesenia sa 
scudzuje účastníkovi v postupe verejnej dražby, ktorý ponúkol  najvyššiu sumu za jej 
scudzenie.  
 
 Účastníkovi konania, ktorý ponúkol  najvyššiu  sumu za scudzenie nehnuteľnosti, 
ponecháva sa  zaplatený depozit do podpísania kúpnej zmluvy a pripočituje ku  kúpnej cene.  
 
 Účastník v postupe verejnej dražby, ktorý neponúkol  najvyššiu  sumu ceny za 
scudzenie nehnuteľnosti, depozit za  účasť sa vráti najneskoršie v lehote 5 dní odo dňa 
otvorenia ponúk.  

Článok 7 
 

 Komisia doručuje Obecnej rade Obce Báčsky Petrovec a Obecnému  právnemu 
zastupiteľstvu správu o uskutočnenom postupe verejnej dražby s návrhom na  scudzenie  
nehnuteľnosti najvýhodnejšiemu  záujemcovi, zápisnicu o uskutočnenom postupe verejnej 



      Strana 6 z 57        24.  júla  2017      ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČ SKY  PETROVEC    Č íslo  6 
 

dražby a predbežný návrh aktu o scudzení nehnuteľnosti z verejného vlastníctva Obce 
Báčsky Petrovec.   
 
 Obecná rada Obce Báčsky Petrovec posúdi správu o uskutočnenom postupe verejnej 
dražby a predbežný  návrh aktu o scudzení nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce 
Báčsky Petrovec, na základe čoho  ustaľuje návrh aktu o scudzení  nehnuteľností z verejného  
vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,  ktorý  doručuje Zhromaždeniu obce Báčsky Petrovec.  
 

Článok 8 
 

 Akt o scudzení nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce  Báčsky Petrovec vynáša 
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec a doručuje ho účastníkom  v postupe dražby, na ktoré sa 
akt vzťahuje.  
 
 Po vynesení aktu o scudzení nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce  Báčsky 
Petrovec  uzaviera sa kúpnu zmluva medzi Obcou Báčsky Petrovec a osobou, ktorá si  
zaobstarala nehnuteľnosť, v lehote 30 dní odo dňa vynesenia aktu.  
 
 Kúpna zmluva sa uzaviera s podmienkou jej zrušenia. Obec Báčsky Petrovec bude 
mať právo jednostranného zrušenia zmluvy ak osoba, ktorá  uzavrie zmluvu ako kupujúci 
nevybuduje podnikateľský objekt v lehote troch rokov odo dňa uzavretia  zmluvy. Považuje 
sa, že je podmienka  na zrušenie zmluvy splnená, ak príslušný orgán Obce Báčsky Petrovec 
nevydá povolenie na používanie pre podnikateľský  objekt v uvedenej lehote.  
 
 Kúpna zmluva sa  overuje v príslušnom  orgáne a náklady tohto overenia znáša osoba, 
ktorej sa scudzuje nehnuteľnosť z verejného vlastníctva.  
 
 Nadobúdateľ nehnuteľností z verejného vlastníctva je povinný kúpnu cenu vyplatiť 
v lehote 8 dní odo dňa uzavretia  a overenia tejto zmluvy.  
 

Článok 9 
 

 Ak sa osoba, ktorá si obstarala  nehnuteľnosť do vlastníctva, nezúčastní  v uzavieraní 
kúpnej zmluvy, Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec na návrh Obecnej rady Obce Báčsky 
Petrovec vynesie akt o zrušení aktu   o scudzení nehnuteľnosti  z verejného vlastníctva Obce 
Báčsky Petrovec,  po čom nasleduje  nový postup scudzenia predmetnej nehnuteľnosti.  
 

Článok 10 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 

Číslo: 011-46/2017-02                          P R E D S E D A 
Dňa: 20.07.2017                    ZHROMAŽDENIA OBCE 
Báčsky Petrovec                

       Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  65. 
  
 Podľa článkov 2, 5, 6 a 57 Zákona o verejných podnikoch  (Úradný vestník RS, č. 
15/2016), článkov 4 a 5 Zákona o komunálnych činnostiach (Úradný vestník RS, číslo 
88/2011 a 104/2016), článku 34 Štatútu Obce Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Uznesenia o udelení výlučného práva  verejným 
podnikom, ktorých zakladateľ je obec Báčsky Petrovec, za vykonávanie  činnosti 
poskytovania služieb, pri ktorých sa neuplatňuje Zákon o verejných obstarávaniach (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 18/2016), článku 4 Uznesenia o komunálnych činnostiach 
(Úradný vestník obce Báčsky Petrovec, č. 17/2012, 3/2015, 18/2016, 1/2017 a 3/2017),  
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XIV. zasadnutí, ktoré sa konalo 20.07.2017, 
v y n i e s l o  
 
 

U Z N  E  S  E  N  I E 
 

O DRUHEJ NOVELIZÁCII  UZNESENIA O ZALOŽENÍ VEREJNÉHO 
KOMUNÁLNEHO PODNIKU  PROGRES, BÁČSKY PETROVEC  

 
 

Článok 1 
 

V Uznesení o založení Verejného komunálneho podniku Progres, Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  12/2013 – prečistený  text a 14/2016) konajú sa 
nasledujúce  zmeny a doplnky:  
  
 V článku 3 odsek 2 po texte: „38.21 Traitement a skladovanie odpadu, ktorý nie 
je nebezpečný“ pridáva sa text: 
 „ 38.32  Opätovné použitie  roztriedených materiálov 
    39.00  Sanácia,  rekultivácia a iné služby v oblasti nakladania s odpadom.“ 
 
 V rovnakom článku a odseku po texte: „43.22 Umiestnenie vodovodných, 
kanalizačných, výhrevných a klimatizačných systémov“ pridáva sa  text: 
 „43.29  Iné  inštalačné práce v stavebníctve 
   43.31  Omietanie 
   43.32  Osadenie okien a dvier 
   43.33  Obkladanie stien a podláh 
   43.34  Natieračské a sklenárske práce 
   43.91  Strešné práce 
   43.99  Iné  neuvedené  špecifické stavebné práce 

  46.73  Obchod vo veľkom s drevom, stavebným materiálom a sanitárnym     
              vybavením 
  46.77   Obchod vo veľkom  odpadkami a pozostatkami, 
  47.00   Obchod v malom, okrem obchodu s motorovými vozidlami  

   a motocyklami.“ 
 
 V článku  3 odsek 3 sa mení a znie: 
 „Podniku sa zo strany zakladateľa udeľuje výlučné právo  na vykonávanie činností  
poskytovania služieb a v súvislosti s tým  zverujú sa  nasledujúce komunálne služby:  
 

- čistenie a odvádzanie  odpadových vôd 
- uskladnenie odpadu a údržba skládok odpadu 
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- údržba verejných zelených plôch 
- formovanie, ošetrovanie a údržba kvetinových záhonov 
- úprava a údržba trhov 
- mechanické a ručné ničenie ambrózie 
- orezávanie stromov a kosenie ochranného písma vedľa ciest, krajníc a trojuholníkov 

prehľadnosti,  
- odvádzanie atmosférickej kanalizácia 
- práce údržby ciest v zimnom období („zimná služba“) 
- úprava a údržba cintorína domu smútku 
- úprava  prírodného  a kultúrneho  životného prostredia.“  
 

V rovnakom  článku po odseku 3 pridáva sa nový odsek 4, ktorý znie: 
„Komunálne  činnosti z odseku 3 verejný  podnik  vykonáva na území  Báčskeho 

Petrovca a Kulpína.“ 
 

Článok 2 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-47/2017-02 
Dňa:  20.07.2017 
Báčsky Petrovec 
                         P R E D S E D A 
                    ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                      Dr.  Ján Šuľan,  v.r. 
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  66. 
 
 Podľa článku 23 Zákona o kultúre (Úradný vestník Republiky Srbsko, číslo 72/2009, 
13/2016 a 30/2016 – oprava), článku 16 odsek 2 Zákona o národnostných radách 
národnostných menšín (Úradný vestník Republiky Srbsko, číslo 72/2009, 20/2014 – 
Uznesenie ÚS a 55/2014 ), článku  32 bod 8 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník 
Republiky Srbsko, číslo 129/2007, 83/2014 - iný zákon a 101/2016 – iný zákon) a článku 34 
bod 9 Štatútu obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  1/2014), 
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na  svojom  XIV. zasadnutí, ktoré sa konalo 
20.07.2017, v y n i e s l o    
 

U Z N  E  S  E  N  I E 
 

O NOVELIZÁCII  UZNESENIA  O ZALOŽENÍ MÚZEA  
VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV 

 
 

Článok 1 
 

 Týmto uznesením  koná sa novelizácia Uznesenia o založení Múzea  vojvodinských 
Slovákov, vyneseného na Zhromaždení obce Báčsky Petrovec dňa 13.12.2011 (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 9/2011) kvôli  jeho zosúladeniu  s novelizáciou Zákona 
o kultúre.  
 

Článok 2 
 

 Článok 12 sa mení a znie:  
 „Kandidát na riaditeľa je povinný podať program práce a rozvoja múzea ako súčasť 
súbehovej dokumentácie.  
 Správna rada ustanovizne vykoná pohovor s kandidátmi, ktorí spĺňajú podmienky zo 
súbehu a v lehote 30 dní odo dňa ukončenia  verejného súbehu doručuje  zakladateľovi  
odôvodnený návrh kandidačnej listiny.  Listina obsahuje  mienku Správnej rady  odborných 
a organizačných schopnostiach každého kandidáta a zápisnicu o vykonanom pohovore.  
Zakladateľ vymenuje   riaditeľa múzea z listiny.  
 Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny poskytuje mienku v postupe  
vymenovania riaditeľa múzea.  
 Verejný súbeh sa nepodaril, ak Správna rada zistila, že nieto kandidátov, ktorí  spĺňajú 
podmienky pre  volebný postup,  o čom je povinná informovať zakladateľa, resp. ak 
zakladateľ nevymenoval riaditeľa ustanovizne z listiny.  
 Funkcia  riaditeľa zaniká na spôsob a pod podmienkami  určenými zákonom.“  
 

Článok 3 
 

 Článok 13 sa mení a znie:  
 „Zakladateľ môže vymenovať úradujúceho  riaditeľa ustanovizne bez predbežne 
uskutočneného  verejného súbehu v prípade, keď riaditeľovi  zanikne funkcia pred uplynutím 
mandátu, resp. keď sa nepodarí verejný súbeh  na voľbu riaditeľa. 
 Úradujúci riaditeľ môže vykonávať tú funkciu najdlhšie jeden rok.  
 Úradujúci riaditeľ musí spĺňať podmienky na voľbu riaditeľa z článku 36 odsek 1 
zákona.   
 Úradujúci  riaditeľ má všetky práva, záväzky a oprávnenia riaditeľa.“ 
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Článok 4 
 

 Článok 16 sa mení a znie: 
 „Ustanovizeň spravuje Správna rada. 
 Členov  Správnej rady vymenúva a odvoláva zakladateľ z radov vynikajúcich 
odborníkov a znalcov kultúrnej činnosti.   

Predsedu Správnej rady vymenúva zakladateľ z radov členov Správnej rady a najviac  
tretina  členov Správnej rady sa  vymenúva z radov zamestnancov v ustanovizni, na návrh 
väčšiny zamestnancov.  

Najmenej jeden z členov Správnej rady musí byť z radov nositeľov základnej, resp.  
programovej činnosti a najmenej jeden člen Správnej rady sa vymenúva na  návrh  
Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.  

Zloženie Správnej rady má zabezpečiť zastúpenie najmenej 30% predstaviteľov menej 
zastúpeného rodu.“ 
 

Článok 5 
 

 V ostatných častiach základný text  Uznesenia o založení  Múzea vojvodinských 
Slovákov zostáva nezmenený. 
 

Článok 6 
 

 Toto uznesenie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky  Petrovec. 
 
 

 
Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo: 011-48/2017-02 
Dňa:  20. 07. 2017                                                     P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec        ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                                                 Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  67. 
 Podľa článku 36 odsek 1 bod 9 Zákona o určovaní príslušností Autonómnej pokrajiny  
Vojvodiny (Úradný vestník  RS, č. 99/09 a 67/2012),  Uznesenia Ústavného  súdu Republiky 
Srbsko, č. 353/2009 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec vestník RS, č.  67/12), Zmluvy 
o pridelení  peňažných prostriedkov z rozpočtu AP Vojvodiny na rok 2017 na subvencovanie 
trov prepravy študentov, číslo 142-451-1186/2017-02 z  18.04.2017 a Zmluvy o pridelení  
peňažných prostriedkov na  subvencovanie trov prepravy žiakov  stredných škôl, č. 128-451-
49/2017-01/7-2  zo17.05.2017, ktoré  uzavrel Pokrajinský sekretariát pre vysokoškolské 
vzdelávanie a vedeckovýskumnú činnosť a Pokrajinský sekretariát pre  vzdelávanie, 
predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné  spoločenstvá, Uznesenia o rozpočte 
Obce  Báčsky Petrovec na rok 2017 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 20a/2016) 
a článku 34 Štatútu Obce Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, č.  1/2014),  Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XIV. zasadnutí, ktoré 
sa konalo  20.07.2017,  v y n i e s l o 
 

U Z N  E  S E  N  I  E 
 

O SUBVENCOVANÍ TROV PREPRAVY 
ŽIAKOV A ŠTUDENTOV S BYDLISKOM V OBCI BÁČSKY PETROVEC 

 
Článok 1 

 
 Povoľuje sa  subvencovanie  trov autobusovej prepravy v medzimestskej a 
medzimiestnej doprave žiakov a študentov s bydliskom  na území obce Báčsky Petrovec, 
ktorí každodenne  cestujú  zo  svojho  bydliska do školy a používajú  mesačný cestovný 
lístok, a to pre nasledujúce kategórie žiakov, resp. študentov:  
 
V 100 % sume cestovný lístok pre:  

- užívateľov  peňažnej sociálnej pomoci, 
- žiakov  základných škôl na vzdialenosti väčšej  ako štyri kilometre od sídla školy, 
- deti s postihnutím (špeciálna škola).  

 
V 50 % sume  z ceny mesačného lístka:  

- všetkým iným žiakom stredných škôl a študentom, ktorí spĺňajú podmienky. 
 

Článok 2 
 

 Povolenie  práv na subvencovanú prepravu bude konať Obecná správa – Oddelenie  
pre všeobecnú správu, spoločenské služby a všeobecné spoločné úkony na  základe tohto 
uznesenia, osobitným rozhodnutím.  

Článok 3 
 

 Žiakom a  študentom s  bydliskom v  obci Báčsky Petrovec budú subvencované  
mesačné autobusové lístky, ak spĺňajú nasledujúce podmienky:  

- majú bydlisko na území obce  Báčsky Petrovec, 
- každodenne cestujú na medzimestskej relácii do ustanovizne vysokoškolského  

vzdelania (nie sú užívatelia  pobytu v študentských domovoch),  
- školia sa na účet rozpočtu, 
- prvýkrát zapisujú ročník štúdia, 
- nie sú užívatelia študentských štipendií a úverov z Ministerstva  osvety, vedy 

a technologického rozvoja  vlády APV a iných organizácií a podnikov.  
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Článok 4 
 

          Potrebné doklady na uskutočnenie práv na subvencovanie prepravy žiakov a študentov: 
- žiadosť, 
- vyhláška  v súlade s ustanoveniami článku 103 odsek 3 Zákona o všeobecnom 

správnom konaní, 
- potvrdenie základnej školy o tom, že žiak pravidelne navštevoval školu,  
- potvrdenie z fakulty, že študent riadne zapísal rok štúdia a že sa školí na náklady 

rozpočtu,  
- fotokópia dokladu, ktorým sa  dosvedčuje identita žiaka, resp. študenta (osobný 

preukaz, zdravotná karta alebo výpis z matriky  narodení), 
- fotokópia karty bežného účtu užívateľa alebo rodiča, resp. opatrovníka,  

 
Článok 5 

 
 Žiadosti o priznanie  práva  na  subvencované  mesačné lístky s potrebnou 
dokumentáciou podávajú sa na začiatku školského roka pre prvý, resp. jeden školský polrok 
či semester,  spravidla  najneskoršie do konca prvého pracovného týždňa v septembri a pre 
študentov do konca prvého pracovného týždňa v októbri, Oddeleniu pre všeobecnú správu, 
spoločenské služby a všeobecné spoločné úkony.  
 

Článok 6 
 

 Realizácia Rozhodnutia o práve na subvencované cestovné trovy ukladá sa  Oddeleniu 
pre rozpočet, financie a daňovú administráciu, ktoré  sumu, patriacu na meno  
subvencovaného mesačného lístka,  zaplatí každému  žiadateľovi na jeho bežný účet alebo  
účet  rodičov, v banke, v ktorej je účet otvorený, najneskoršie do desiateho v mesiaci za 
bežný mesiac.  

Článok 7 
 
 Prostriedky na realizáciu tohto uznesenia sa plánujú a zabezpečia  v rozpočte Obce 
Báčsky Petrovec. 

Článok 8 
 

 Toto  uznesenie nadobúda platnosť nasledujúcim dňom po uverejnení v Úradnom  
vestníku Obce Báčsky Petrovec a bude sa uplatňovať od októbra 2014. 
 

Článok 9 
 

 Dňom  uplatnenia  tohto uznesenia stráca  platnosť Rozhodnutie o subvencovaní 
autobusových cestovných lístkov žiakov stredných škôl a študentov s bydliskom na území 
Obce Báčsky Petrovec, č. 011-83/2014-02  z  26.09.2014, ktoré vynieslo Zhromaždenie obce 
Báčsky Petrovec.  
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 

Číslo: 011-49/2017-01              P R E D S E D A 
Dňa:  20.07.2017       ZHROMAŽDENIA OBCE 
Báčsky Petrovec                        Dr. Ján Šuľan,  v.r. 
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   68. 
 Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec  podľa  článku 38 odsek 2 Zákona o verejných 
podnikoch (Úradný vestník RS, č. 15/2016) a článku 34 bod 10 Štatútu Obce Báčsky 
Petrovec – prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), na svojom  
XIV. zasadnutí, ktoré sa konalo  20.07.2017, v y n i e s l o  
 

U Z N  E  S  E  N  I E 
 

O USKUTOČNENÍ VEREJNÉHO SÚBEHU   NA VOĽBU RIADITEĽA   
VEREJNÉHO  KOMUNÁLNEHO PODNIKU  

PROGRES, BÁČSKY PETROVEC 
 

Článok 1 
 

 Týmto uznesením začína sa  postup voľby riaditeľa Verejného komunálneho podniku 
Progres, Báčsky Petrovec, ktorého zakladateľ je Obec Báčsky Petrovec. 
 

Článok 2 
 

 Postup verejného súbehu na voľbu  riaditeľa  Verejného komunálneho podniku Progres, 
Báčsky Petrovec realizuje Komisia pre  uskutočnenie  súbehu  na voľbu riaditeľov verejných 
podnikov, ktorých zakladateľ je Obec Báčsky Petrovec, na základe  oznamu o verejnom súbehu 
na voľbu  riaditeľa  Verejného komunálneho podniku Progres, Báčsky Petrovec. 
 

Článok 3 
 

 Schvaľuje sa  text oznamu o verejnom súbehu na voľbu  riaditeľa  Verejného 
komunálneho podniku Progres, Báčsky Petrovec ktorý je súčasťou  tohto uznesenia.  
 

Článok 4 
 

 Oznam o verejnom súbehu na voľbu riaditeľa  Verejného komunálneho podniku Progres, 
Báčsky Petrovec sa uverejní  v Úradnom vestníku  Republiky Srbsko, v Úradnom vestníku Obce 
Báčsky Petrovec, v aspoň jednej dennej tlači, ktorá sa distribuuje  na celom území Republiky 
Srbsko a na internetovej stránke Obce Báčsky Petrovec, najneskoršie v lehote  osem dní odo dňa 
vynesenia tohto uznesenia.  

Článok 5 
 

Realizáciu tohto uznesenia bude mať na starosti  Služba Zhromaždenia obce Báčsky 
Petrovec. 

Článok 6 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
Číslo: 011-50/2017-02 
Dňa:   20. 07. 2017                                          P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec                 ZHROMAŽDENIA OBCE 
                                                                                                                  Dr. Ján Šuľan, v.r 
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Zhromaždenie  obce Báčsky Petrovec podľa článku 36 odseky 3 a 4  a článku 39 

Zákona o verejných podnikoch (Úradný vestník RS, č.  15/2016) a Uznesenia o uskutočnení 
verejného súbehu na voľbu  riaditeľa VKP Progres, Báčsky Petrovec , č.  011-50/2017-02 
z 20.07.2017, na svojom XIV. zasadnutí, ktoré sa konalo 20.07.2017,  zverejňuje  
 

VE R E J N Ý    S Ú B E H 
 

na voľbu riaditeľa Verejného  komunálneho podniku  
Progres, Báčsky Petrovec 

 
1. Údaje o verejnom podniku a činnosti:  Verejný komunálny podnik Progres, 

Báčsky Petrovec; sídlo: Báčsky Petrovec, Ul. národnej  revolúcie č. 5;   matričné číslo:  
08198748; DIČ: 101270151;  prevažná činnosť: 36.00 – zhromažďovanie, čistenie 
a distribúcia vody.  

 
2. Pracovné miesto, mandát, práce a miesto práce: Riaditeľ  Verejného 

komunálneho podniku Progres, Báčsky Petrovec.  Mandát  riaditeľa verejného podniku trvá 
štyri roky. Riaditeľ  verejného podniku je funkcionár, ktorý  vykonáva  verejnú funkciu 
a práce v súlade so Zákonom o verejných podnikoch. Miesto práce je v Báčskom Petrovci, 
Ul. národnej revolúcie č. 5.  

 
3. Podmienky na vymenovanie riaditeľa: 
-  musí byť plnoletý a spôsobilý na právne úkony; 
-  musí mať vysokoškolské vzdelanie na základných štúdiách v trvaní najmenej 
štyroch rokov, resp. na základných akademických štúdiách  v objeme  najmenej 240 
kreditov, master akademických štúdiách, master odborových štúdiách, 
špecialistických akademických štúdiách  alebo špecialistických  odborových  
štúdiách; 
- musí mať najmenej päť rokov pracovnej skúsenosti na prácach, za ktoré sa žiada  
vysokoškolské   vzdelanie z aliney 2 tohto článku; 
-  musí mať najmenej tri roky pracovnej skúsenosti na prácach súvisiacich s prácami  
verejného podniku; 
-  musí poznať oblasť korporačného riadenia; 
-  musí mať pracovnú skúsenosť v organizovaní práce  a vedení prác; 
-  že nie je členom  orgánu politickej  strany, resp. má  určené spočívanie vo výkone 
funkcie v orgáne politickej strany; 
-  že nie je odsúdený na trest väzenia v trvaní najmenej šesť mesiacov; 
-  že nemá vyrieknuté bezpečnostné opatrenia  v súlade so zákonom, ktorým 
a upravujú trestné činy, a to:  

1. záväzná  psychiatrická liečba a umiestnenie v zdravotníckej ustanovizni; 
2. záväzná  psychiatrická liečba na slobode; 
3. záväzná  liečba narkomanov; 
4. záväzná  liečba  alkoholikov; 
5. zákaz vykonávania povolania, činností a povinností.  

  
4. Odborná spôsobilosť, vedomosti a zručnosti kandidáta:  Odborná spôsobilosť, 

vedomosti a zručnosti kandidáta hodnotí Komisia  pre uskutočnenie súbehu na voľbu  
riaditeľa verejných podnikoch, ktorých zakladateľ je Obec Báčsky Petrovec nahliadnutím do 
údajov z prihlášky podané s prihláškou na verejný súbeh, písanou a ústnou previerkou, resp. 
na iný zodpovedajúci spôsob v súlade s potrebami práce  verejného podniku v súlade so 
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Zákonom o verejných podnikoch (Úradný vestník RS, č. 15/2016)  a Výnosom o kritériách  
na vymenovanie riaditeľa verejných podnikov (Úradný vestník RS, č. 65/16). 
  

5. Lehota na  podanie prihlášky na verejný súbeh: Prihláška na verejný súbeh  sa 
podáva v lehote 30 dní odo dňa uverejnenia  verejného súbehu v Úradnom vestníku 
Republiky Srbsko.  Načas nedoručené,  nezrozumiteľné a prihlášky, ku ktorým nie sú  
pridané všetky potrebné dôkazy, komisia odmieta záverom,  proti ktorému nie je povolené 
odvolanie.  

 
 6. Údaje o osobe poverenej pre poskytovanie  informácií o verejnom súbehu: 
Anna Demrovská, diplomovaná právnička, kontakt telefón: 021/780-378,  každý pracovný 
deň od 8 do 15 hodiny.  
  

7. Adresa na podávanie  prihlášky na súbeh:  Prihláška na súbeh s prílohami sa 
podáva v uzatvorenej obálke s vyznačením: Prihláška na súbeh na voľbu  riaditeľa Verejného 
komunálneho podniku Progres, Báčsky Petrovec -  NEOTVÁRAŤ,  poštou na adresu Obec 
Báčsky Petrovec,  Komisia  pre uskutočnenie súbehu na voľbu  riaditeľov verejných 
podnikoch, ktorých zakladateľ je Obec Báčsky Petrovec, Kollárova 6,  21470 Báčsky 
Petrovec alebo osobne v pisárni Obecnej  správy Obce Báčsky Petrovec, ktorá sa nachádza 
v stredisku pre  služby v budove Obce Báčsky Petrovec  v Báčskom Petrovci, Ul. Kollárova 
č. 6.  

 
 8. Dôkazy, ktoré sa  prikladajú k prihláške na verejný súbeh:  
 -  overená fotokópia osobného preukazu, resp.  odčítané  údaje z osobného preukazu, 
 -  krátky životopis s údajmi o doterajšej pracovnej skúsenosti, 

-  výpis z matriky narodení nie  staršie ako šesť mesiacov vzhľadom na deň  
uverejnenia  verejného súbehu v Úradnom vestníku  Republiky Srbsko, 
- osvedčenie o štátnom  občianstve nie staršie ako šesť mesiacov vzhľadom na  deň 
uverejnenia verejného súbehu v Úradnom vestníku Republiky Srbsko, 
- diplom o získanom odbornom vzdelaní (a rozhodnutie o uznaní zahraničného  
diplomu, podľa potreby), 
- doklady, ktorými sa potvrdzuje pracovná skúsenosť (potvrdenia alebo iné akty, 
z ktorých sa  dokazuje najmenej  päť rokov  pracovnej skúsenosti na prácach, na 
ktorých, je žiadané  vysokoškolské vzdelanie  a z uvedených  dokladov sa musí 
vidieť, na ktorých prácach, s akým odborným vzdelaním a v ktorom období bola 
získaná pracovná skúsenosť); 
- doklady, ktorými sa dokazuje  pracovná skúsenosť na prácach, ktoré sú  späté 
s prácami verejného podniku (potvrdenia alebo iné akty, ktorými sa dokazuje, že 
osoba má najmenej tri roky pracovnej skúsenosti na prácach, ktoré sú späté s prácami 
verejného podniku), 
- doklady, ktorými sa  dokazuje  pracovná skúsenosť v organizovaní  práce a vedeniu 
prác (potvrdenia alebo iné akty, ktorými sa dokazuje, že osoba má pracovnú 
skúsenosť v organizovaní  práce a vedeniu prác), 
- vyhláška kandidáta, overená zo strany príslušného orgánu, daná pod trestnou 
a materiálnou  zodpovednosťou, že nie je člen politickej strany, resp. že má  určené 
spočívanie vo výkone funkcie v orgáne politickej strany; 
-  osvedčenie  príslušného orgánu, že osoba nie je  odsúdená  na trest väzenia v trvaní  
najmenej šesť mesiacov a osvedčenie príslušného orgánu, že  nemá vyrieknuté 
bezpečnostné opatrenia  v súlade so zákonom, ktorým a upravujú trestné činy, a to:  

1. záväzná  psychiatrická liečba a umiestnenie v zdravotníckej ustanovizni; 
2. záväzná  psychiatrická liečba na slobode; 
3. záväzná  liečba narkomanov; 
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4. záväzná  liečba  alkoholikov; 
5. zákaz vykonávania povolania, činností a povinností.  

 
Všetka  dôkazy sa predkladajú v origináli alebo  ako overené fotokópie.  
 

 
Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-66/2017-02 
Dňa:  20.07.2017        P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec           ZHROMAŽDENIA OBCE 
                  
                              Dr.  Ján Šuľan,  v.r. 
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  69. 
 Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec  podľa  článku 38 odsek 2 Zákona o verejných 
podnikoch (Úradný vestník RS, č. 15/2016) a článku 34 bod 10 Štatútu Obce Báčsky 
Petrovec – prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), na svojom  
XIV. zasadnutí, ktoré sa konalo 20.07.2017, v y n i e s l o  
 

U Z N  E  S  E  N  I E 
 

O USKUTOČNENÍ VEREJNÉHO SÚBEHU   NA VOĽBU RIADITEĽA   
VEREJNÉHO PODNIKU PRE KOMUNÁLNE A BYTOVÉ PRÁCE  

KOMUNALAC, MAGLIĆ 
 

Článok 1 
 

 Týmto uznesením začína sa  postup voľby riaditeľa Verejného podniku pre komunálne 
a bytové práce Komunalac, Maglić, ktorého zakladateľ je Obec Báčsky Petrovec. 
 

Článok 2 
 

 Postup verejného súbehu na voľbu  riaditeľa  Verejného  podniku pre komunálne a bytové 
práce Komunalac, Maglić realizuje Komisia pre  uskutočnenie  súbehu  na voľbu riaditeľov 
verejných podnikov, ktorých zakladateľ je Obec Báčsky Petrovec, na základe  oznamu 
o verejnom súbehu na voľbu  riaditeľa  Verejného  podniku pre komunálne a bytové práce 
Komunalac, Maglić. 

Článok 3 
 

 Schvaľuje sa  text oznamu o verejnom súbehu na voľbu  riaditeľa  Verejného  podniku pre 
komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić, ktorý je súčasťou  tohto uznesenia.  
 

Článok 4 
 

 Oznam o verejnom súbehu na voľbu riaditeľa  Verejného  podniku pre komunálne 
a bytové práce Komunalac, Maglić sa uverejní  v Úradnom vestníku  Republiky Srbsko, 
v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec, v aspoň jednej dennej tlači, ktorá sa distribuuje  na 
celom území Republiky Srbsko a na internetovej stránke Obce Báčsky Petrovec, najneskoršie 
v lehote  osem dní odo dňa vynesenia tohto uznesenia.  
 

Článok 5 
 

Realizáciu tohto uznesenia bude mať na starosti  Služba Zhromaždenia obce Báčsky 
Petrovec. 

Článok 6 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
Číslo: 011-51/2017-02 
Dňa:  20. 07. 2017                                          P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec          ZHROMAŽDENIA OBCE 
                                                                                                                        Dr. Ján Šuľan, v.r 
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Zhromaždenie  obce Báčsky Petrovec podľa článku 36 odseky 3 a 4  a článku 39 

Zákona o verejných podnikoch (Úradný vestník RS, č.  15/2016) a Uznesenia o uskutočnení 
verejného súbehu na voľbu  riaditeľa VKP Komunalac, Maglić,  č.  011-51/2017-02 
z 20.07.2017, na svojom XIV. zasadnutí, ktoré sa konalo 20.07.2017,  zverejňuje  
 

VE R E J N Ý    S Ú B E H 
 

na voľbu riaditeľa Verejného  podniku pre komunálne a bytové  práce    
Komunalac, Maglić 

 
 

1. Údaje o verejnom podniku:  Verejný podnik pre komunálne a bytové práce 
Komunalac, Maglić; sídlo: Maglić, Ul. maršala Tita č. 46;   matričné číslo:  08213232; DIČ: 
101271496;  prevažná činnosť: 36.00 – zhromažďovanie, čistenie a distribúcia vody.  

 
2. Pracovné miesto, mandát, práce a miesto práce: Riaditeľ  Verejného podniku pre 

komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić.  Mandát  riaditeľa verejného podniku trvá 
štyri roky. Riaditeľ  verejného podniku je funkcionár, ktorý  vykonáva  verejnú funkciu 
a práce v súlade so Zákonom o verejných podnikoch. Miesto práce je v Maglići, Ul. maršala 
Tita č. 46.   

 
3. Podmienky na vymenovanie riaditeľa: 
-  musí byť plnoletý a spôsobilý na právne úkony; 
-  musí mať vysokoškolské vzdelanie na základných štúdiách v trvaní najmenej 
štyroch rokov, resp. na základných akademických štúdiách  v objeme  najmenej 240 
kreditov, master akademických štúdiách, master odborových štúdiách, 
špecialistických akademických štúdiách  alebo špecialistických  odborových  
štúdiách; 
- musí mať najmenej päť rokov pracovnej skúsenosti na prácach, za ktoré sa žiada  
vysokoškolské   vzdelanie z aliney 2 tohto článku; 
-  musí mať najmenej tri roky pracovnej skúsenosti na prácach súvisiacich s prácami  
verejného podniku; 
-  musí poznať oblasť korporačného riadenia; 
-  musí mať pracovnú skúsenosť v organizovaní práce  a vedení prác; 
-  že nie je členom  orgánu politickej  strany, resp. má  určené spočívanie vo výkone 
funkcie v orgáne politickej strany; 
-  že nie je odsúdený na trest väzenia v trvaní  najmenej šesť mesiacov; 
-  že nemá vyrieknuté bezpečnostné opatrenia  v súlade so zákonom, ktorým 
a upravujú trestné činy, a to:  

6. záväzná  psychiatrická liečba a umiestnenie v zdravotníckej ustanovizni; 
7. záväzná  psychiatrická liečba na slobode; 
8. záväzná  liečba narkomanov; 
9. záväzná  liečba  alkoholikov; 
10. zákaz vykonávania povolania, činností a povinností.  

  
4. Odborná spôsobilosť, vedomosti a zručnosti kandidáta:  Odborná spôsobilosť, 

vedomosti a zručnosti kandidáta hodnotí Komisia  pre uskutočnenie súbehu na voľbu  
riaditeľa verejných podnikoch, ktorých zakladateľ je Obec Báčsky Petrovec nahliadnutím do 
údajov z prihlášky podané s prihláškou na verejný súbeh, písanou a ústnou previerkou, resp. 
na iný zodpovedajúci spôsob v súlade s potrebami práce  verejného podniku v súlade so 
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Zákonom o verejných podnikoch (Úradný vestník RS, č. 15/2016)  a Výnosom o kritériách  
na vymenovanie riaditeľa verejných podnikov (Úradný vestník RS, č. 65/16). 

 
 5. Lehota na  podanie prihlášky na verejný súbeh: Prihláška na verejný súbeh  sa 
podáva v lehote 30 dní odo dňa uverejnenia  verejného súbehu v Úradnom vestníku 
Republiky Srbsko.  Načas nedoručené,  nezrozumiteľné a prihlášky, ku ktorým nie sú  
pridané všetky potrebné dôkazy, komisia odmieta záverom,  proti ktorému nie je povolené 
odvolanie.  
  

6. Údaje o osobe poverenej pre poskytovanie  informácií o verejnom súbehu: 
Anna Demrovská, diplomovaná právnička, kontakt telefón: 021/780-378,  každý pracovný 
deň od 8 do 15 hodiny.  
  

7. Adresa na podávanie  prihlášky na súbeh:  Prihláška na súbeh s prílohami sa 
podáva v uzatvorenej obálke s vyznačením: Prihláška na súbeh na voľbu  riaditeľa Verejného 
podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić -  NEOTVÁRAŤ,  poštou na 
adresu Obec Báčsky Petrovec,  Komisia  pre uskutočnenie súbehu na voľbu  riaditeľov 
verejných podnikoch, ktorých zakladateľ je Obec Báčsky Petrovec, Kollárova 6,  21470 
Báčsky Petrovec alebo osobne v pisárni Obecnej  správy Obce Báčsky Petrovec, ktorá sa 
nachádza v stredisku pre služby v budove Obce Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci, Ul. 
Kollárova č. 6.  
  

8. Dôkazy, ktoré sa  prikladajú k prihláške na verejný súbeh:  
 -  overená fotokópia osobného preukazu, resp.  odčítané  údaje z osobného preukazu, 
 -  krátky životopis s údajmi o doterajšej pracovnej skúsenosti, 

-  výpis z matriky narodení nie  staršie ako šesť mesiacov vzhľadom na deň  
uverejnenia  verejného súbehu v Úradnom vestníku  Republiky Srbsko, 
- osvedčenie o štátnom  občianstve nie staršie ako šesť mesiacov vzhľadom na  deň 
uverejnenia verejného súbehu v Úradnom vestníku Republiky Srbsko, 
- diplom o získanom odbornom vzdelaní (a rozhodnutie o uznaní zahraničného  
diplomu, podľa potreby), 
- doklady, ktorými sa potvrdzuje pracovná skúsenosť (potvrdenia alebo iné akty, 
z ktorých sa  dokazuje najmenej  päť rokov  pracovnej skúsenosti na prácach, na 
ktorých, je žiadané  vysokoškolské vzdelanie  a z uvedených  dokladov sa musí 
vidieť, na ktorých prácach, s akým odborným vzdelaním a v ktorom období bola 
získaná pracovná skúsenosť); 
- doklady, ktorými sa dokazuje  pracovná skúsenosť na prácach, ktoré sú  späté 
s prácami verejného podniku (potvrdenia alebo iné akty, ktorými sa dokazuje, že 
osoba má najmenej tri roky pracovnej skúsenosti na prácach, ktoré sú späté s prácami 
verejného podniku), 
- doklady, ktorými sa  dokazuje  pracovná skúsenosť v organizovaní  práce a vedeniu 
prác (potvrdenia alebo iné akty, ktorými sa dokazuje, že osoba má pracovnú 
skúsenosť v organizovaní  práce a vedeniu prác), 
- vyhláška kandidáta, overená zo strany príslušného orgánu, daná pod trestnou 
a materiálnou  zodpovednosťou, že nie je člen politickej strany, resp. že má  určené 
spočívanie vo výkone funkcie v orgáne politickej strany; 
-  osvedčenie  príslušného orgánu, že osoba nie je  odsúdená  na trest väzenia v trvaní  
najmenej šesť mesiacov a osvedčenie príslušného orgánu, že  nemá vyrieknuté 
bezpečnostné opatrenia  v súlade so zákonom, ktorým a upravujú trestné činy, a to:  

6. záväzná  psychiatrická liečba a umiestnenie v zdravotníckej ustanovizni; 
7. záväzná  psychiatrická liečba na slobode; 
8. záväzná  liečba narkomanov; 
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9. záväzná  liečba  alkoholikov; 
10. zákaz vykonávania povolania, činností a povinností.  

 
Všetka  dôkazy sa predkladajú v origináli alebo  ako overené fotokópie.  
 

 
Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-67/2017-02 
Dňa:  20.07.2017         P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec                   ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                              Dr.  Ján Šuľan,  v.r. 
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  70. 
  

Zhromaždenie  obce Báčsky Petrovec podľa článku 34 odsek 2 Zákona o verejných 
podnikoch (Úradný vestník RS, č. 15/2016)  a článku 34 bod  10 Štatútu Obce Báčsky 
Petrovec – prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), na svojom 
XIV. zasadnutí, ktoré sa konalo 20.07.2017, vynieslo 
  
 

R  O  Z  H  O D  N  U T  I E 
 

O UTVORENÍ KOMISIE PRE  USKUTOČNENIE  SÚBEHU NA VOĽBU 
RIADITEĽOV VEREJNÝCH PODNIKOV, KTORÝCH ZAKLADATEĽ  

JE OBEC BÁČSKY PETROVEC 
 

 
Článok 1 

 
 Utvára sa Komisia pre uskutočnenie súbehu  na voľbu riaditeľov verejných podnikov, 
ktorých zakladateľ je Obec Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: komisia) v nasledujúcom 
zložení:  
 

1. Milan Anušiak, dipl. inž. z Báčskeho Petrovca – predseda, 
2. Anna Demrovská, dipl. práv. z Báčskeho Petrovca – členka,  
3. Dušan Rašeta, dipl. práv. z Báčskeho Petrovca – člen,  
4. Kristína Benka, dipl. práv. z Báčskeho Petrovca – za členku, 
5. Rastislav Labát, dipl. práv. z Báčskeho Petrovca – člen.  

 
Článok 2 

 
 Predseda a členovia komisie z článku 1 tohto rozhodnutia sa vymenúvajú na obdobie 
troch rokov odo dňa  utvorenia komisie.  
 

Článok 3 
 

Úloha komisie je  realizovať súbeh na  voľbu riaditeľov všetkých  verejných 
podnikov, ktorých zakladateľ je Obec Báčsky Petrovec v súlade so Zákonom o verejných 
podnikoch (Úradný vestník RS, č. 15/2016)   a  Výnosom  o kritériách pre vymenovanie 
riaditeľa verejného podniku (Úradný vestník RS, č. 65/2016) a na základe Uznesenia 
o uskutočnení verejného súbehu  na voľbu riaditeľa verejného podniku a Oznamu o verejnom 
súbehu na voľbu riaditeľa verejného  podniku.  
 

Článok 4 
 

 Členom komisie patrí úhrada za prácu v komisii v súlade s 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. 
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Článok 5 

 
 Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Obce 
Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-68/2017-02 
Dňa:  20.07.2017 
Báčsky Petrovec 
                 P R E D S E D A 
                                                     ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                              Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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   71. 
 
 
 Podľa článku 17 odsek 7  Zákona o knižnično-informačnej činnosti (Úradný  vestník 
RS, č.  52/2011)  a  článku  39  Zákona o kultúre (Úradný vestník  RS, č. 72/2009, 13/2016 
a 30/2016 - oprava),  článku 32 bod 9 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný  vestník   RS, č. 
129/2007  a  83/2014 – iný  zákon)  a článku   34  bod 10 Štatútu Obce Báčsky Petrovec  
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na 
svojom  XIV. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  20.07.2017, v y n i e s l o 
 
 

R  O Z H  O D N  U T  I E 
 

O ODVOLANÍ  RIADITEĽKY KNIŽNICE ŠTEFANA HOMOLU 
V BÁČSKOM  PETROVCI 

 
 

I. 
 

 Odvoláva  sa z  funkcie  riaditeľky  Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci   
Jarmila Stojimirovićová, profesorka slovenského jazyka a literatúry z Báčskeho 
Petrovca, Ul. oravská č. 4,  záverečne  s  26.07.2017  a  v dôsledku vypršania štvorročného  
mandátu, na ktorý bola vymenovaná  rozhodnutím Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, č. 
011-85/2013-02  z  26.07.2013. 
 
 

II. 
 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 

Číslo: 011-69/2017-02 
Dňa: 20. 07. 2017 
Báčsky Petrovec 
                P R E D S E D A  
        ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                         Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  72. 
 
 Podľa článku 17 odsek 7  Zákona o knižnično-informačnej činnosti (Úradný  vestník 
RS, č.  52/2011)  a  článku  37  Zákona o kultúre (Úradný vestník  RS, č. 72/2009, 13/2016 
a 30/2016 - oprava),  článku 32 bod 9 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný  vestník   RS, č. 
129/2007  a  83/2014 – iný  zákon)  a článku   34  bod 10 Štatútu Obce Báčsky Petrovec  
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na 
svojom  XIV. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  20.07.2017, v y n i e s l o 
 
 

R  O Z H  O D N  U T  I E 
 

O VYMENOVANÍ  ÚRADUJÚCEJ RIADITEĽKY KNIŽNICE  
ŠTEFANA HOMOLU V BÁČSKOM  PETROVCI 

 
 

I. 
 

  Vymenúva sa Anna Speváková, profesorka slovenského jazyka a literatúry 
z Báčskeho Petrovca, Ul. jarmočná č. 21, za úradujúcu   riaditeľku  Knižnice Štefana 
Homolu v Báčskom Petrovci   na  obdobie  od 27.07.2017 po vymenovanie  riaditeľa na 
základe uskutočneného verejného súbehu a najdlhšie na obdobie  jedného roka, resp. do 
27.07.2018. 
 
 

II. 
 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 

Číslo: 011-70/2017-02 
Dňa: 20. 07. 2017 
Báčsky Petrovec 
                P R E D S E D A  
        ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                         Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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   73. 
 
 Podľa článku 34 bod 20 Štatútu Obce  Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky  
Petrovec, č. 1/14) a v súvislosti s článkom  64 Zákona o poľnohospodárskom pozemku 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec vestník RS, č. 62/2006, 65/2008 – iný zákon, 41/2008 
a 112/2015),  Zhromaždenie  obce  Báčsky  Petrovec na  svojom XIV.  zasadnutí,  ktoré sa 
konalo    20.07.2017,   v y n i e s l o    
 
 

R  O Z  H  O D N  U T  I  E  
 

O  ODVOLANÍ  PREDSEDNÍČKY  KOMISIE PRE USKUTOČNENIE POSTUPU 
VEREJNEJ DRAŽBY NA PRENÁJOM POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU 

V ŠTÁTNOM VLASTNÍCTVE 
 

 
I. 

 
 
 Milina Labátová, dipl. právnička, náčelníčka  Obecnej správy Obce Báčsky 
Petrovec, odvoláva sa z funkcie predsedníčky Komisie pre uskutočnenie postupu verejnej 
dražby na prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve, vymenovaná 
rozhodnutím Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, č. 011-149/2016-02  z  26.10.2016. 
 
 

II. 
 
 
 Toto rozhodnutie 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: 011-61/2017-02 
Dňa:  20. 07. 2017                                  P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                                Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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 74. 
 
 Podľa článku 34 bod 20 Štatútu Obce  Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky  
Petrovec, č. 1/14) a v súvislosti s článkom  64 Zákona o poľnohospodárskom pozemku 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec vestník RS, č. 62/2006, 65/2008 – iný zákon, 41/2008 
a 112/2015),  Zhromaždenie  obce  Báčsky  Petrovec na  svojom XIV.  zasadnutí,  ktoré sa 
konalo  20.07.2017,   v y n i e s l o    
 

R  O Z  H  O D N  U T  I  E  
 

O VYMENOVANÍ  PREDSEDU  KOMISIE PRE USKUTOČNENIE POSTUPU 
VEREJNEJ DRAŽBY NA PRENÁJOM POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU 

V ŠTÁTNOM VLASTNÍCTVE 
 

I. 
 
 
 Ondrej Bovdiš, dipl. inž., vedúci Oddelenia pre hospodárstvo, urbanizmus, 
komunálno-bytové a inšpekčné úkony Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec, vymenúva 
sa za  predsedu Komisie pre uskutočnenie postupu verejnej dražby na prenájom 
poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve. 
 

II. 
 
 Mandát  menovaného  predsedu  trvá do uplynutia mandátu ostatných členov Komisie 
pre uskutočnenie postupu verejnej dražby na prenájom poľnohospodárskeho pozemku 
v štátnom vlastníctve, ktorí  do tejto funkcii  boli vymenovaní rozhodnutím Zhromaždenia 
obce Báčsky Petrovec, č. 011-149/2016-02  z  26.10.2016. 
 

III. 
 
 Toto rozhodnutie 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: 011-62/2017-02 
Dňa:  20. 07. 2017                                     P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec           ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                                       Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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   75. 
 
 Podľa článku 34 bod 20 Štatútu Obce  Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky  
Petrovec, č. 1/14) a v súvislosti s článkom  64 Zákona o poľnohospodárskom pozemku 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec vestník RS, č. 62/2006, 65/2008 – iný zákon, 41/2008 
a 112/2015),  Zhromaždenie  obce  Báčsky  Petrovec na  svojom XIV.  zasadnutí,  ktoré sa 
konalo  20.07.2017,   v y n i e s l o    
 
 

R  O Z  H  O D N  U T  I  E  
 

O  ODVOLANÍ  ČLENA  KOMISIE PRE USKUTOČNENIE POSTUPU VEREJNEJ 
DRAŽBY NA PRENÁJOM POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU V ŠTÁTNOM 

VLASTNÍCTVE 
 

 
I. 

 
 
 Svetoslav  Majera, dipl. právnik, tajomník Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec, 
odvoláva sa z funkcie člena  Komisie pre uskutočnenie postupu verejnej dražby na prenájom 
poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve, vymenovaný rozhodnutím 
Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, č. 011-149/2016-02  z  26.10.2016. 
 
 

II. 
 
 
 Toto rozhodnutie 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: 011-64/2017-02 
Dňa:  20. 07. 2017                                  P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                                Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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   76. 
 
 Podľa článku 34 bod 20 Štatútu Obce  Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky  
Petrovec, č. 1/14) a v súvislosti s článkom  64 Zákona o poľnohospodárskom pozemku 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec vestník RS, č. 62/2006, 65/2008 – iný zákon, 41/2008 
a 112/2015),  Zhromaždenie  obce  Báčsky  Petrovec na  svojom XIV.  zasadnutí,  ktoré sa 
konalo  20.07. 2017,   v y n i e s l o    
 

R  O Z  H  O D N  U T  I  E  
 

O VYMENOVANÍ ČLENA KOMISIE PRE USKUTOČNENIE POSTUPU VEREJNEJ 
DRAŽBY NA PRENÁJOM POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU V ŠTÁTNOM 

VLASTNÍCTVE 
 

I. 
 
 
 Juraj Galamboš,  geodet RGÚ Služby pre kataster nehnuteľností  v Báčskom 
Petrovci, vymenúva sa za  člena Komisie pre uskutočnenie postupu verejnej dražby na 
prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve. 
 

II. 
 
 Mandát  menovaného  člena  trvá do uplynutia mandátu ostatných členov Komisie pre 
uskutočnenie postupu verejnej dražby na prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom 
vlastníctve, ktorí  do tejto funkcii  boli vymenovaní rozhodnutím Zhromaždenia obce Báčsky 
Petrovec, č. 011-149/2016-02  z  26.10.2016. 
 

III. 
 
 Toto rozhodnutie 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: 011-65/2017-02 
Dňa:  20. 07. 2017                                P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                                Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  77. 
 Podľa článku 54 odsek 2 Zákona  o základoch systému vzdelávania a výchovy 
(Úradný vestník RS, č. 72/2009, 52/2011,  55/2013, 35/2015 – autentický výklad, 68/2015  a  
62/2016 – uznesenie ÚS) a článku 34  bod  10  Štatútu  Obce Báčsky Petrovec – prečistený 
text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec 
na svojom XIV. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  20.07.2017,  v y n i e s l o  

 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E 
 

O  ODVOLANÍ ČLENA  ŠKOLSKÉHO  VÝBORU   
ZÁKLADNEJ  ŠKOLY JOZEFA MARČOKA  DRAGUTINA  

V HLOŽANOCH 
 
 

I. 
 
 
    Odvoláva sa  z funkcie člena  Školského  výboru  Základnej  školy  Jozefa Marčoka 
Dragutina v Hložanoch  Jaroslav  Kriška z Hložian, vymenovaný ako  predstaviteľ lokálnej 
samosprávy rozhodnutím  Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, č. 011-69/2014-02  z 
 08.07.2014, keďže  menovaný  môže zastupovať  záujmy viacerých štruktúr.  
 

II. 
 
 
 Toto rozhodnutie  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: 011-57/2017-02 
Dňa:  20. 07. 2017                                 P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                                Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  78. 
 
 Podľa článku 54 odseky 2 a 5 Zákona o základoch systému vzdelávania a výchovy 
(Úradný vestník RS, č. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – autentický výklad,  68/2015 
a 62/2016 – uznesenie ÚS) a článku 34  bod  33  Štatútu Obce  Báčsky  Petrovec – prečistený  
text (Úradný vestník Obce Báčsky  Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce  Báčsky  
Petrovec  na  svojom XIV. zasadnutí,  ktoré  sa  konalo  dňa  20.07.2017,  v y n i e s l o  

 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E 
 

O  VYMENOVANÍ   ČLENKY  ŠKOLSKÉHO  VÝBORU   
ZÁKLADNEJ  ŠKOLY JOZEFA MARČOKA  DRAGUTINA  

V  HLOŽANOCH 
 
 

I. 
 
 
 Vymenúva sa Jarmila Korčok, podnikateľka z Hložian,  Ul. osloboditeľská 41, za  
členku  Školského  výboru  Základnej  školy  Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch  ako 
predstaviteľka lokálnej samosprávy. 
 

II. 
 
 Mandát  novej  členky  Školského výboru trvá do uplynutia mandátu ostatných členov 
Školského výboru Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch, ktorí  do tejto 
funkcii  boli vymenovaní rozhodnutím Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, č. 011-69/2014-
02  z  08.07.2014. 
 

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

 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo: 011-58/2017-02 
Dňa:  20. 07. 2017                                P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                                Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  79. 
 
 Podľa článku 54 odsek 2 Zákona  o základoch systému vzdelávania a výchovy 
(Úradný vestník RS, č. 72/2009, 52/2011,  55/2013, 35/2015 – autentický výklad, 68/2015  a  
62/2016 – uznesenie ÚS) a článku 34  bod  10  Štatútu  Obce Báčsky Petrovec – prečistený 
text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec 
na svojom XIV. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  20.07.2017,  v y n i e s l o  

 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E 
 

O  ODVOLANÍ ČLENKY  ŠKOLSKÉHO  VÝBORU   
ZÁKLADNEJ  ŠKOLY ŽARKA ZRENJANINA  

V MAGLIĆI 
 
 

I. 
 
 
    Odvoláva sa  z funkcie člena  Školského  výboru  Základnej  školy  Žarka 
Zrenjanina v Maglići  Milana Đukić  z Maglića, Ul. Sime Šolaje č. 13,  vymenovaná ako  
predstaviteľka lokálnej samosprávy rozhodnutím  Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, č. 
011-44/2017-02  z  09.06.2014, keďže  menovaná  môže zastupovať  záujmy viacerých 
štruktúr.  
 

II. 
 
 
 Toto rozhodnutie  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: 011-59/2017-02 
Dňa:  20. 07. 2017                                P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                                Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  80. 
 
 Podľa článku 54 odseky 2 a 5 Zákona  o základoch systému vzdelávania a výchovy 
(Úradný vestník RS, č. 72/2009, 52/2011,  55/2013, 35/2015 – autentický výklad, 68/2015  a  
62/2016 – uznesenie ÚS) a článku 34  bod  33  Štatútu  Obce Báčsky Petrovec – prečistený 
text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec 
na svojom XIV. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  20.07.2017,  v y n i e s l o  

 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E 
 

O VYMENOVANÍ  ČLENA  ŠKOLSKÉHO  VÝBORU   
ZÁKLADNEJ  ŠKOLY ŽARKA ZRENJANINA  

V MAGLIĆI 
 
 

I. 
 
 Vymenúva sa Nemanja Miljević, master právnik z Maglića, Ul. maršala Tita č. 
28,  za  člena Školského  výboru  Základnej  školy  Žarka Zrenjanina v  Maglići  ako 
predstaviteľ lokálnej samosprávy. 
 

II. 
 
 Mandát  nového   člena  Školského výboru trvá do uplynutia mandátu ostatných 
členov Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići, ktorí  do tejto funkcii  
boli vymenovaní rozhodnutím Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, č. 011-71/2014-02  z 
 08.07.2014. 
 

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

 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo: 011-60/2017-02 
Dňa:  20. 07. 2017                                 P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                                Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  81. 
 

Podľa článkov 34  bod 10 Štatútu  Obce Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014)  Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na   svojom  
XIV.  zasadnutí,  ktoré  sa konalo  20. 07.2017,   v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
 

O POSKYTNUTÍ  SÚHLASU 
  K UZNESENIU O NOVELIZÁCII ŠTATÚTU  

  MÚZEA VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV  
 
 

I. 
 
 P o s k y t u j e  s a   s ú h l a s  k Uzneseniu o novelizácii Štatútu Múzea 
vojvodinských Slovákov, ktoré  vyniesla  Správna rada Múzea  vojvodinských Slovákov  na 
12 zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  13.04.2017. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo: 011-54/2017-02 
Dňa:   20.07.2017 
Báčsky Petrovec 
                 P R E D S E D A 
                                                     ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                     Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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   82. 
 
Podľa článku  34  bod 22 Štatútu  Obce Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný 

vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014)  Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na   svojom  
XIV.  zasadnutí,  ktoré  sa konalo 20.07.2017,   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 

 MIESTNEHO SPOLOČENSTVA KULPÍN 
NA ROK 2017 

 
 
 

I. 
 
   P o s k y t u j e   s a   s ú h l a s   k  Plánu práce  Miestneho spoločenstva Kulpín na 
rok 2017, ktorý schválila  Rada Miestneho spoločenstva Kulpín na zasadnutí, ktoré sa konalo 
dňa 31.03.2017. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-55/2017-02 
Dňa:  20. 07. 2017 
Báčsky Petrovec 
                P R E D S E D A 
                   ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                   Dr.  Jan Šuľan, v.r. 
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  83. 
 
Podľa článku  34  bod 22 Štatútu  Obce Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný 

vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014)  Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na   svojom  
XIV.  zasadnutí,  ktoré  sa konalo 20.07.2017,   v y n i e s l o  
 
 

R  O Z  H  O D  N U T  I E 
 

O POSKYTNUTÍ  SÚHLASU   
K  PROGRAMU PRÁCE 

 MIESTNEHO SPOLOČENSTVA MAGLIĆ 
NA ROK 2017 

 
 
 

I. 
 
   P o s k y t u j e   s a   s ú h l a s   k  Programu práce  Miestneho spoločenstva Maglić 
na rok 2017, ktorý schválila  Rada Miestneho spoločenstva Maglić na zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 03.03.2017. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-56/2017-02 
Dňa:  20. 07. 2017 
Báčsky Petrovec 
                P R E D S E D A 
                   ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                   Dr.  Jan Šuľan, v.r. 
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  84. 
 
Republika  Srbsko 
Obec Báčsky Petrovec 
Zhromaždenie obce 
Odborná Komisia pre vypracovanie Ročných  
programov  ochrany, úpravy a používania  
poľnohospodárskeho pozemku  
v Obci Báčsky Petrovec 
Číslo: 320-4-12/2017 
Dátum: 28.06.2017 
Báčsky Petrovec 
 

V E R E J N Á    V Ý Z V A  
 

NA PREUKÁZANIE  PRÁVA NA PREDNOSTNÝ PRENÁJOM 
POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU V ŠTÁTNOM VLASTNÍCTVE  

NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC NA ROK 2018   
 
 

 V súlade so Zákonom o poľnohospodárskom pozemku (Úradný vestník RS, č. 62/06, 
65/08 – iný zákon, 41/09 a 112/2015) a Pravidlami o podmienkach a postupe prenajímania, 
a užívania poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve (Úradný vestník RS, číslo 
16/2017), odborná Komisia pre vypracovanie Ročných programov ochrany, úpravy 
a používania  poľnohospodárskeho pozemku v obci  Báčsky Petrovec, Obce Báčsky Petrovec 
zasiela  verejnú výzvu  všetkým  fyzickým a právnickým  osobám, ktorou oboznamuje: 

- majiteľov systémov pre zavlažovanie a odvodňovanie, rybníkov, poľnohospodárskych  
objektov, skleníkov, fóliovníkov a viacročných rodiacich ovocných sadov 
a vinohradov, nachádzajúcich sa na  poľnohospodárskom  pozemku v štátnom 
vlastníctve,  ktorí sú  zapísaní do  Registra poľnohospodárskych domácností a majú 
aktívny status najmenej tri roky (v ďalšom texte: poľnohospodárska infraštruktúra) a  

- majiteľov domácich zvierat, ktorí sú i majitelia, resp. nájomcovia objektov  pre chov 
tých zvierat na území  jednotky lokálnej samosprávy, na ktorej sa uskutočňuje právo 
prednostného prenájmu a ktorí sú  zapísaní do  Registra poľnohospodárskych 
domácností a majú aktívny status najmenej jeden rok  (v ďalšom texte: dobytkárstvo), 

 
aby doručili potrebnú dokumentáciu kvôli preukázaniu práva na prednostný prenájom 
poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území obce Báčsky Petrovec na rok 
2018  do  31. októbra 2017. 
 

DOKUMENTÁCIA NA PREUKÁZANIE PRÁVA 
NA  PREDNOSTNÝ PRENÁJOM 

 
 I.  Potrebná dokumentácia pre uskutočnenie práva na prednostný prenájom na 
základe vlastníctva k poľnohospodárskej infraštruktúre:  
 
 1)  Žiadosť  o  priznanie  práva  na prednostný prenájom na základe vlastníctva         

k poľnohospodárskej  infraštruktúre, podpísaná zo strany fyzickej, resp.  
zodpovednej osoby v právnickej osobe (žiadateľ); 

2)  Dôkaz  o vlastníctve k poľnohospodárskej infraštruktúre: 
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a) výpis z úradnej  evidencie o nehnuteľnosti  pre  poľnohospodársku 
infraštruktúru, ktorá je zaknihovaná do úradnej evidencie o nehnuteľnosti 
(zabezpečuje  jednotka lokálnej samosprávy) a/alebo 
b)  súpisná listina a účtovná dokumentácia podpísaná a overená v súlade so 
Zákonom  o účtovníctve pre právnickú osobu, pre  poľnohospodársku 
infraštruktúru, ktorá nie je  zaknihovaná do  verejnej evidencie o nehnuteľnosti 
(doručuje žiadateľ) a/alebo 
c) súhlas/povolenie Ministerstva príslušného pre  práce  poľnohospodárstva na 
investičné vklady pre poľnohospodársku infraštruktúru, ktorá je zvýšená po júli 
2016, resp.  kúpna  zmluva fyzickej osoby (žiadateľa) s právnickou osobou, ktorá 
zvýšila  poľnohospodársku infraštruktúru v súlade s dovtedy platnými predpismi 
(doručuje žiadateľ). 

 3)  Zápisnicu Republikovej poľnohospodárskej inšpekcie (podáva žiadateľ); 
(Poznámka: Všetky zainteresované osoby o uskutočnenie práva na prednostný 
prenájom na základe infraštruktúry, sú povinné načas a najneskoršie do 1. 
septembra 2017 podať žiadosť o odchod do terénu Republikovej 
poľnohospodárskej inšpekcii, resp.  veterinárnej inšpekcii. Zápisnica Republikovej 
poľnohospodárskej inšpekcie je súčasťou dokumentácie, ktorá sa doručuje od 31. 
októbra 2017 a záväzne  obsahuje presne uvedené všetky  katastrálne parcely 
alebo časti parciel, na ktorých je zistené  funkčnosť systémov pre zavlažovanie 
a odvodňovanie, rybníkov, poľnohospodárskych  objektov, skleníkov, fóliovníkov 
a viacročných rodiacich ovocných sadov a vinohradov); 

 4)  Dôkaz,  že je žiadateľ nositeľ alebo člen  registrovanej poľnohospodárskej   
     domácnosti v aktívnom statuse najmenej tri roky (zabezpečuje  jednotka lokálnej    
     samosprávy); 

  
 II.  Potrebná dokumentácia pre uskutočnenie práva na prednostný prenájom na    
základe  dobytkárstva: 
 

1) Žiadosť o priznanie práv na prednostný prenájom na základe  dobytkárstva, 
podpísaná zo strany fyzickej osoby, resp. zodpovednej osoby v právnickej osobe 
(podáva žiadateľ); 

2) Dôkaz,  že je žiadateľ nositeľ alebo člen  registrovanej poľnohospodárskej   
domácnosti v aktívnom statuse najmenej jeden rok (zabezpečuje  jednotka lokálnej    
samosprávy); 

3) Dôkaz, že je  právnická alebo  fyzická osoba  majiteľ domácich zvierat a majiteľ, 
resp.  nájomca objektu pre chovanie tých zvierat s určeným počtom dobytčích 
jednotiek; 
a) Potvrdenie o počte  dobytčích jednotiek, ktorú vydáva Inštitút pre 

dobytkárstvo Belehrad-Zemun (vyjmúc  pre kone, ktorú vydáva 
Poľnohospodárska fakulta Belehrad-Zemun), resp. pre územie AP Vojvodiny 
Poľnohospodárska fakulta Nový Sad – Department pre dobytkárstvo – pre  
registrovanú poľnohospodársku domácnosť v systéme evidovania 
a označenia (doručuj  žiadateľ); 

b) 5) Zápisnicu Republikového veterinárneho inšpektora  – pre  registrovanú 
poľnohospodársku domácnosť, ktorá nie je v systéme evidovania 
a označenia (doručuj  žiadateľ); 
(Poznámka: Republikový veterinárny inšpektor zápisnične zisťuje  počet  
dobytčích jednotiek, ktoré  vyúčtuje na základe  skutkového stavu, resp 
dokladu osoby o predaji, odvedení do bitúnka  a vyvezení zvierat.  

4)  Zmluvy o prenájme poľnohospodárskeho pozemku uzavreté s inými osobami  
     ohľadom pozemku, ktoré sa nachádza na území jednotky  lokálnej samosprávy, na     
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     ktorej sa podáva žiadosť a ktoré sú overené zo strany príslušného orgánu (podáva     
     žiadateľ). 
5) Vyhláška  podávateľa žiadosti, ktorou sa  poskytuje súhlas  na vykonanie   

previerky údajov v príslušných orgánoch, ktoré sú  nevyhnutné na  realizáciu  
verejnej výzvy; 
 

6) Vyhláška žiadateľa podpísaná zo strany fyzickej osoby, resp.  zodpovednej osoby  
v právnickej osobe, podaná pod úplnou trestnou, priestupkovou a materiálnou 
zodpovednosťou, ktorá obsahuje: 
- vyhlášku, že  podal všetky dôkazy, ktoré sa vzťahujú na prenájom  
poľnohospodárskeho pozemku na území  lokálnej samosprávy, na ktorej  podal 
žiadosť, 
-  zoznam spojených osôb. 

(Poznámka: pri fyzických osobách  spojené osoby sú: dedo, babka, matka, otec, 
deti, manžel, manželka, osvojenec, nemanželský partner, ak majú bydlisko na tej 
istej adrese; pri právnických osobách  spojené osoby sú: právnická osoba a/alebo 
fyzická osoba, ktorá má najmenej 25% účasti v kapitáli (akcií, podielu alebo 
hlasov). 

 
7) Potvrdenie z verejnej evidencie o nehnuteľnostiach, ktorými sa dokazuje celková  

plocha poľnohospodárskeho pozemku, ktorú má žiadateľ vo vlastníctve na území 
jednotky lokálnej samosprávy, na ktorej sa podáva žiadosť (zabezpečuje jednotka 
lokálnej samosprávy); 

 
8) Potvrdenie z verejnej evidencie o nehnuteľnostiach, ktorými sa dokazuje celková 
plocha poľnohospodárskeho pozemku, ktorý je vo vlastníctve spojených osôb  so 
žiadateľom (zabezpečuje jednotka lokálnej samosprávy po nahliadnutí do zoznamu 
tých osôb z vyhlášky z bodu 6, ktoré  podáva žiadateľ).  

 Všetky obmedzenia z článku 64a odseku 17 Zákona o poľnohospodárskom  pozemku 
(zmluva s inými osobami, vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku, vlastníctvo 
poľnohospodárskeho pozemku spojených osôb, prenájom poľnohospodárskeho pozemku 
v štátnom vlastníctve) sa  vzťahujú na územie jednotky  lokálnej samosprávy, kde sa 
nachádza  objekt, resp. zvieratá.  
 
 Dokumentáciu z časti I. body 2 a 4, resp. z časti II.  body 2, 7 a 8 jednotka lokálnej 
samosprávy  zabezpečuje najneskoršie do 30 novembra 2017. 
 
 Pripomíname, že pri osobách, ktoré spĺňajú  podmienky na uskutočnenie práva  
prednostného prenájmu na základe dobytkárstva, v súlade s touto verejnou výzvou, 
stanovenie  poľnohospodárskeho pozemku v štátnom  vlastníctve v Ročnom  programe 
ochrany, úpravy a používania poľnohospodárskeho pozemku sa koná na spôsob, že sa plocha, 
ktorá im je  určení podľa počtu  dobytčích, znižuje o plochu poľnohospodárskeho  pozemku, 
v súlade s článkom 64a odsek 17 Zákona o poľnohospodárskom pozemku (Úradný vestník 
RS, číslo 62/06, 65/08 – iný zákon, 41/09 a 112/2015).  
 

Všetka dokumentácia, ktorá sa doručuje v súlade  s touto verejnou výzvou, musí 
znieť na tú istú právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá môže byť nositeľ alebo člen 
registrovanej poľnohospodárskej domácnosti a musí byť  overená a podpísaná zo strany 
príslušného orgánu, ktorý vydáva  doklad. 
 
 Ak je  právnická alebo fyzická osoba majiteľ  viacej druhov zvierat, pre každý 
druh zvierat sa doručuje osobitné potvrdenie, resp. zápisnica z časti II. bod 3.  
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 Pre obdobie prenájmu, ktoré  je dlhšie ako jeden rok, vedľa platenia nájomného za 
prvý rok prenájmu, kvôli uzavretiu Zmluvy o prenájme, potrebné je doručiť   zabezpečovacie 
platobné prostriedky, ktoré  môžu byť: záruka  podnikateľskej banky vo výške ročného  
nájmu poľnohospodárskeho pozemku alebo zmluva o záruke medzi Ministerstvom ako 
veriteľom  a právnickou osobou ako  ručiteľa alebo  dôkaz o zaplatení  depozitu vo výške  
jedného ročného  nájomného ako  zabezpečovací platobný prostriedok nájomného a ktorý sa 
v prípade  riadnej platby   bude počítať  ako zaplatené nájomné za posledný rok  prenájmu.  
 
 Ak  pre katastrálne parcely, ktoré sú určené osobám na základe prednostného práva 
prenájmu, príde k zmenám plochy na základe  ktoréhokoľvek zákonného podkladu, ďalší 
postup prenajímania poľnohospodárskeho pozemku na základe práva prednostného prenájmu 
sa uskutoční iba pre tak určenú plochu pozemku. 
 
 Tlačivo žiadosti môžete  prevziať každý pracovný deň od 9.00 do 15.00 hodiny 
v miestnostiach Strediska pre služby Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec, Ulica Kollárova 
č. 6 alebo stiahnuť z webovej stránky www.backipetrovac.rs  
 
 Lehota na doručenie žiadosti a potrebnej dokumentácie na základe tejto verejnej 
výzvy je  31. októbra 2017. Žiadosť doručená po uplynutí dátumu určeného v tejto  verejnej 
výzve bude sa považovať za načas nedoručenú a komisia  ju vráti  žiadateľovi neotvorenú.  
 
 Žiadosť s potrebnou dokumentáciou sa podáva priamo na podateľni alebo poštou, 
v uzavretej obálke s vyznačením na prednej strane:  Žiadosť o uskutočnenie  práv na 
prednostný prenájom na základe vlastníctva k poľnohospodárskej  infraštruktúre na rok 2018  
alebo  Žiadosť o uskutočnenie  práv  na prednostný prenájom na základe dobytkárstva na  rok 
2018,  pre  Odbornú komisiu pre vypracovanie Ročných programov ochrany, úpravy 
a používania poľnohospodárskeho pozemku v obci Báčsky Petrovec, pre územie obce Báčsky 
Petrovec, na adresu: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova č. 6.  Na druhú 
stranu obálky treba uviesť názov/meno a priezvisko  žiadateľa.  
 
 Kontaktová osoba  pre  všetky informácie súvisiace s touto verejnou výzvou je Ondrej 
Bovdiš, telefón: 021/780-378, email: privreda@backipetrovac.rs alebo osobne v Obecnej 
správe Obce Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova  č. 6,  na prízemí,  kancelária číslo 7. 
 
 Táto verejná výzvy sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec, na 
webovej stránke Obce Báčsky Petrovec: www.backipetrovac.rs a na oznamovacích tabuliach 
miestnych kancelárií na území  obce Báčsky Petrovec.  
 
 
              PREDSEDA ODBORNEJ KOMISIE 
 
                 Ondrej  Bovdiš, dipl.inž.stroj.,  v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.backipetrovac.rs/
mailto:privreda@backipetrovac.rs
http://www.backipetrovac.rs/
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   85. 
 
Republika  Srbsko 
Obec Báčsky Petrovec 
Zhromaždenie obce 
Odborná Komisia pre vypracovanie Ročných  
programov  ochrany, úpravy a používania  
poľnohospodárskeho pozemku  
v Obci Báčsky Petrovec 
Číslo: 320-4-13/2017 
Dátum: 28.06.2017 
Báčsky Petrovec 
 

V E R E J N Á    V Ý Z V A  
 

NA USKUTOČNENIE  PRÁVA  UŽÍVANIA  
POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU V ŠTÁTNOM VLASTNÍCTVE  
NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC BEZ  PLATENIA  ÚHRADY  

NA ROK 2018 
 
 

 V súlade so Zákonom o poľnohospodárskom pozemku (Úradný vestník RS, č. 62/06, 
65/08 – iný zákon, 41/09 a 112/2015) a Pravidlami o podmienkach a postupe prenajímania, 
a užívania poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve (Úradný vestník RS, číslo 
16/2017), odborná Komisia pre vypracovanie Ročných programov ochrany, úpravy 
a používania  poľnohospodárskeho pozemku v obci  Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: 
komisia) Obce Báčsky Petrovec zasiela  verejnú výzvu , ktorou oboznamuje: 

- vzdelávacie ustanovizne – školy, odborné poľnohospodárske služby a sociálne 
ustanovizne, že môžu dostať na užívanie plochu poľnohospodárskeho  pozemku 
v štátnom vlastníctve, ktorá je vhodná pre činnosť, ktorou sa zaoberajú a najviacej do 
100 hektárov; 

- vysokoškolské vzdelávacie  ustanovizne – fakulty a vedecké  inštitúcie, ktorých 
zakladateľ je  štát a ustanovizne pre výkon trestných sankcií, že môžu dostať na 
užívanie plochu poľnohospodárskeho  pozemku v štátnom vlastníctve, ktorá je 
vhodná pre činnosť, ktorou sa zaoberajú a najviacej do 1.000 hektárov; 

- právnické osoby v štátnom vlastníctve registrované pre  práce v oblasti lesníctva, 
 

aby doručili potrebnú dokumentáciu kvôli uskutočnenie  práva  užívania 
poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území obce Báčsky Petrovec bez  
platenia  úhrady na rok 2018,  do  31. októbra 2017. 
 

Potrebná dokumentácia:  
1) žiadosť  o  uskutočnenie bezplatného používania bez platenia  úhrady podpísaná 

zo strany zodpovednej  osoby, 
2) akt o založení  ustanovizne, resp. výpis z obchodného registra pre právnickú osobu 

(nie starší ako šesť mesiacov), 
3) vyhláška podávateľa žiadosti, ktorú plochu  poľnohospodárskeho pozemku 

v štátnom  vlastníctve už užíva bez  platenia úhrady  (v súlade s článkom 61 
Zákona o poľnohospodárskom pozemku) na území Republiky  Srbsko.  

 
Žiadatelia  doručujú  potrebnú dokumentáciu na základe tejto verejnej výzvy 

v neoverených kópiách, ktoré  musia byť  čitateľné, pričom si  komisia Obce Báčsky 
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Petrovec ponecháva právo, aby v prípade potreby  žiadala doručenie originálu alebo overenej 
kópie doručenej dokumentácie.  
 
 Tlačivo žiadosti možno prevziať  každý pracovný deň od 9.00 do 15.00 hodiny 
v miestnostiach strediska pre služby Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova č. 
6 alebo zo stránky www.backipetrovac.rs   
 
 Lehota  za doručenie  žiadosti a potrebnej dokumentácie z tejto verejnej výzvy je  31. 
októbra 2017. Žiadosť  doručená po uplynutí dátumu  určeného v tejto verejnej výzve bude sa 
považovať za načas nedoručenú a komisia ju vráti  žiadateľovi  neotvorenú.  
 
 Žiadosť  s potrebnou dokumentáciou sa podáva  v podateľni obce/mesta alebo poštou 
v uzatvorenej obálke s vyznačením na prednej strane: Právo užívania poľnohospodárskeho 
pozemku v štátnom vlastníctve bez platenia úhrady na rok 2018,  pre  odbornú Komisiu pre 
vypracovanie Ročných programov ochrany, úpravy a používania  poľnohospodárskeho 
pozemku v obci  Báčsky Petrovec  na území obce Báčsky Petrovec na rok 2018, na adresu: 
Obecná správa Obce Báčsky Petrovec, Ul. Kolarova č. 6.  Na opačnej strane obálky sa 
uvádza názov a adresa žiadateľa.  
 
 Kontaktová osoba  pre  všetky informácie súvisiace s touto verejnou výzvou je Ondrej 
Bovdiš, telefón: 021/780-378, kl. 109, email: privreda@backipetrovac.rs alebo osobne 
v miestnostiach  Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova  č. 6,  na prízemí,  
kancelária číslo 7. 
 
 Táto verejná výzvy sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec, na 
webovej stránke Obce Báčsky Petrovec: www.backipetrovac.rs a na oznamovacích tabuliach 
miestnych kancelárií na území  obce Báčsky Petrovec.  
 
 
              PREDSEDA ODBORNEJ KOMISIE 
 
                 Ondrej  Bovdiš, dipl.inž.stroj.,  v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.backipetrovac.rs/
mailto:privreda@backipetrovac.rs
http://www.backipetrovac.rs/
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  86. 
    
 Podľa článku 69 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - iný 
zákon, 103/2015 a 99/2016)  a  článku 14  Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  
rok 2017 (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 20a/2016) po posúdení návrhu 
Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky 
Petrovec  na svojom 23. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 30. 05. 2017,  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 2017   oddiel 4  kapitola 01 - Obecná správa, program 4 -,  programová aktivita 0602-
0009 – Bežná rozpočtová rezerva,   pozícia 163,   ekonomická  klasifikácia  49912 - Bežná  
rozpočtová rezerva,   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  v sume  81.000,00 dinárov 
na otvorenie  novej pozície a  apropriácie  v oddiele  4, kapitola  1 – OBECNÁ SPRÁVA,   
program 15 – Všeobecné služby lokálnej samosprávy, programová aktivita: 0602-0001; 
Fungovanie lokálnej samosprávy a mestských obci, a to: otvorenie pozície 157.1, ek. 
klasifikácia 621 – Obstaranie domáceho finančného majetku pre zabezpečenie  nevyhnutných 
prostriedkov pre realizáciu Protokolu o spolupráci v oblasti územného a urbanistického  
plánovania, resp. realizáciu uznesenia o spoluzaložení ústavu.  
 
 
   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: 016-4/185-2017 
Dátum: 30. 05. 2017 
Báčsky Petrovec             PREDSEDA  

             OBECNEJ RADY 
       
                       Srđan Simić,  v.r. 
 
 
 



      Strana 43 z 57        24.  júla  2017      ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČ SKY  PETROVEC    Č íslo  6 
 

  87. 
 
 Podľa článku 69 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - iný 
zákon, 103/2015 a 99/2016)  a  článku 14  Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  
rok 2017 (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 20a/2016) po posúdení návrhu 
Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky 
Petrovec  na svojom 23. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 30. 05. 2017,  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 2017   oddiel 4  kapitola 01 - Obecná správa, program 4 -,  programová aktivita 0602-
0009 – Bežná rozpočtová rezerva,   pozícia 163,   ekonomická  klasifikácia  49912 - Bežná  
rozpočtová rezerva,   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  v sume  1.000.000,00 
dinárov na otvorenie  novej pozície a  apropriácie  v oddiele  4, kapitola  1 – OBECNÁ 
SPRÁVA,   program 9 – Základné vzdelávanie, projekt: 2002 – P2 Adaptácia objektu 
základnej školy s výmenou  okien a dverí – ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, a to: otvorenie 
pozície 84/2, ekonomická klasifikácia 511 – budovy a stavebné objekty, pre zabezpečenie  
nevyhnutných prostriedkov na realizáciu projektu.  
 
 
   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: 016-4/186-2017 
Dátum: 30. 05. 2017 
Báčsky Petrovec            PREDSEDA 
                     OBECNEJ RADY 
 
                       Srđan Simić,  v.r. 
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  88. 
 
 Podľa článku 19 odsek 1 bod  3 a článku 27 odsek 10 Zákona o verejnom  vlastníctve 
(Úradný vestník RS, č. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – iný zákon a 108/2016), 
 článku 5 odsek 4 bod 3 Uznesenia o obstaraní, užívaní, spravovaní a nakladaní s vecami vo 
vlastníctve Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 12/2012), 
Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na svojom 26. zasadnutí, ktoré sa konalo 21.06.2017, 
vynieslo 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
 

o poskytnutí na užívanie nehnuteľností  
vo verejnom vlastníctve Obce Báčsky Petrovec 

 
 

Článok 1 
 

 Obec Báčsky Petrovec poskytuje na užívanie nehnuteľnosti zapísané v pozemkovej 
knihe, vložka č. 1895 k.o. Báčsky Petrovec, a to:  zastavaný stavebný pozemok plochy  09a 
92m2 – parc. č. 75  a dom v dedine vybudovaný na parc. č. 75, obe vo verenom  vlastníctve 
Obce Báčsky Petrovec, v prospech VKP Progres, Báčsky Petrovec, ktorého zakladateľ je  
Obec Báčsky Petrovec a pre potreby vykonávania  svojej činnosti. 
 

Článok 2 
 

 VKP Progres, Báčsky Petrovec  je povinný viesť evidenciu o nehnuteľnostiach vo 
verejnom  vlastníctve,  ktoré používa  a tie  údaje doručiť majetkovo-právnej službe Obce 
Báčsky Petrovec v súlade so Zákonom o verejnom vlastníctve a Výnosom  o evidencii 
nehnuteľností vo verejnom vlastníctve.  
 

Článok 3 
 

 Medzi Obcou Báčsky Petrovec a VKP Progres, Báčsky Petrovec sa uzavrie zmluva 
o poskytnutí  predmetnej nehnuteľnosti na užívanie, ktorou sa bližšie  upravia vzájomné 
vzťahy.  
 

Článok 4 
 

 Na základe zmluvy z článku 3 tohto rozhodnutia pri predmetných nehnuteľnostiach sa 
zapíše užívateľ v orgáne, ktorý je  príslušný  pre vedenie evidencie nehnuteľnosti a práv 
k nim.  
 

Článok 5 
 

Toto rozhodnutie je konečné a nadobúda platnosť dňom vynesenia.  
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Článok 6 

 
 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 

Číslo: 016-4/215-2017 
Dňa: 21.06.2017         P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec       OBECNEJ  RADY 
            Srđan Simić, v.r. 
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  89. 
  
 Podľa článkov 57 a 94  Zákona o preprave  cestujúcich v cestnej doprave (Úradný 
vestník RS, č. 68/2015), článku 32 bod 6  a v súvislosti s článkom článku 20 bod 13 Zákona o 
lokálnej samospráve  (Úradný  vestník RS, č. 129/2007, 83/2014 - iný zákon a 101/2016 – 
iný zákon), článku 34 Štatútu Obce Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č. 1/2014) a  článku 17  Uznesenia o taxislužbe na území  Obce Báčsky 
Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, číslo 3/2017), Obecná rada Obce Báčsky  
Petrovec  na svojom 26. zasadnutí,  ktoré sa konalo 21.06.2017, v y n i e s l a 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 

 O URČOVANÍ STANOVÍŠŤ VOZIDIEL TAXISLUŽBY 
NA  ÚZEMÍ  OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 

Článok 1 
 
 Týmto rozhodnutím určujú sa stanovištia, ktoré môžu používať  vozidlá  taxislužby na 
území Obce Báčsky Petrovec. 
 

Článok 2 
 

 Na prepravu cestujúcich  vozidlami taxislužby určujú sa nasledujúce  stanovištia: 
 

V BÁČSKOM PETROVCI 
 

1. stanovište na Ulici Ruda Hrubíka v blízkosti križovatky s Ulicou prvomájovou (jedno 
parkovacie miesto); 

2. stanovište na Ulici  ľudovej revolúcie – od križovatky s Ulicou 14. VÚSB, štátna 
cesta IIA triedy (dve parkovacie miesta k trhovisku); 

3. stanovište na Ulici  novosadskej – na parkovisku pred Vrbarou (jedno parkovacie 
miesto); 

4. stanovište pri aquaparku Petroland (2 parkovacie miesta); 
 

V HLOŽANOCH 
 

1. stanovište na Ulici Ľudevíta Dudka vedľa jestvujúceho parkoviska v blízkosti 
križovatky  s Ulicou maršala Tita (jedno parkovacie miesto); 

 
V KULPÍNE 

 
1. stanovište  na Ulici školskej, vedľa evanjelického kostola (jedno parkovacie miesto); 

 
V MAGLIĆI 

 
1. stanovište na  Ulici  maršala Tita v centre vedľa jestvujúceho parkoviska (jedno 

parkovacie miesto). 
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Článok 3 

 
 Uplatnením tohto  rozhodnutia  stráca platnosť Rozhodnutie o  určovaní stanovíšť pre  
autotaxi prepravu (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, číslo  15/2012).  
 
 

Článok 4 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 
 

 
Číslo: 016- 4/220-2017                                                                  
Dňa:  21.06.2017                                                                  
Báčsky Petrovec                                                                              PREDSEDA  
                         OBECNEJ RADY 
                           Srđan Simić, v.r. 
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   90.  
 Podľa článku 94 odsek 4  Zákona o preprave  cestujúcich v cestnej doprave (Úradný 
vestník RS, č. 68/2015) a  článku 25 odsek 4 a v súvislosti s článkom 37 odsek 3 Uznesenia o 
taxislužbe na území  Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, číslo 
3/2017), Obecná rada Obce Báčsky  Petrovec  na svojom 26. zasadnutí,  ktoré sa konalo 
21.06.2017, v y n i e s l a 
 

R O Z H O D N U T I E 
 

 O URČOVANÍ  CIEN  TAXISLUŽBY 
NA  ÚZEMÍ  OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
Článok 1 

 
 Týmto rozhodnutím určujú sa ceny prepravy cestujúcich  vozidlami taxislužby na 
území Obce Báčsky Petrovec podľa nasledujúcich  sadzieb (taríf):  
 
Radové 

číslo 
Názov Sadzba I. Sadžba II. Sadzba III. 

1.  Štart 80,00 80,00 80,00 
2.  Za prejazdený kilometer 60,00 70,00 90,00 
3.  Doba čakania na hodinu 500,00 500,00 500,00 
4.  Batožina (okrem osobnej) 50,00 50,00 50,00 

 
Sadzba I. zahŕňa  prepravu v užšom území Obce Báčsky Petrovec od 06:00 do 22:00 hodiny. 
Sadzba II. zahŕňa  prepravu v užšom území Obce Báčsky Petrovec od 22:00 do 06:00 hodiny. 
Sadzba III. zahŕňa  prepravu mimo územia Obce Báčsky Petrovec. 
 

Článok 2 
 

 Vodič vozidla taxislužby je povinný vyniesť cenník v súlade s cenami z článku 1 
tohto  rozhodnutia a doručiť ho Oddeleniu pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové 
a inšpekčné úkony Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec na overenie. 
 

Článok 3 
 

 Taxameter musí byť zosúladený výlučne s cenníkom. 
 

Článok 4 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 

Číslo: 016- 4/219-2017                                                                  
Dňa:  21.06.2017                                                                                       PREDSEDA 
Báčsky Petrovec                                                                                    OBECNEJ RADY 
                                      Srđan Simić, v.r. 
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 91.  
  
 Podľa článku 94 odsek 2  Zákona o preprave  cestujúcich v cestnej doprave (Úradný 
vestník RS, č. 68/2015) a  článku 4 odsek 1 a v súvislosti s článkom 37 odsek 1 Uznesenia o 
taxislužbe na území  Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, číslo 
3/2017), Obecná rada Obce Báčsky  Petrovec  na svojom 26. zasadnutí,  ktoré sa konalo 
21.06.2017, v y n i e s l a 
 

P   R   O G   R   A M 
OPTIMÁLNEHO  ORGANIZOVANIA TAXISLUŽBY 

NA  ÚZEMÍ  OBCE BÁČSKY PETROVEC V OBDOBÍ  ROKOV 2017 - 2021 
 
 

Článok 1 
 
 Tento program v súlade s dopravno-technickými podmienkami, ktoré vypracovalo 
Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony Obecnej 
správy Obce Báčsky Petrovec, č. 220-31/2017-04 z 24.05.2017, definuje optimálne 
organizovanie taxislužby na území Obce Báčsky Petrovec. 
  

Článok 2 
 

 V súlade s článkom 1 tohto programu stanovuje sa na obdobie rokov 2017 – 2021 
optimálny počet vozidiel  taxislužby na území Obce Báčsky Petrovec, a to 20 vozidiel. 
 

Článok 3 
 

 Voľné stanovište podľa platného programu organizovania taxislužby  sa zaujíma 
podľa poradia podávania žiadosti o vydanie  povolenia na vykonávanie taxislužby. 
 

Článok 4 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 

Číslo: 016- 4/218-2017                                                                  
Dňa:  21.06.2017                                                                  
Báčsky Petrovec                                                                              PREDSEDA  
                         OBECNEJ RADY 
                           Srđan Simić, v.r. 
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  92. 
 
 Podľa článkov 172  a 173 odsek 1 Zákona o zamestnancoch v autonómnych  
pokrajinách a jednotkách lokálnej samosprávy (Úradný vestník Republiky Srbsko, č.  
21/2016) Odvolacia komisia Obce Báčsky Petrovec na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 16. 
júna 2017, jednohlasne vyniesla  nasledujúci 
 
 

ROKOVACÍ  PORIADOK  ODVOLACEJ  KOMISIE 
 
 

Článok 1 
 

 Tento rokovací poriadok  upravuje  spôsob  práce  Odvolacej komisie  Obce  Báčsky 
Petrovec (v ďalšom texte: komisia) a iné otázky dôležité pre jej prácu.  
 

Článok 2 
 

 Komisia je kolegiálny orgán, ktorý v druhom stupni rozhoduje  o odvolaniach 
úradníkov. 

Článok 3 
  
 Komisia rozhoduje  o odvolaniach úradníkov proti  rozhodnutiam, ktorými sa 
rozhoduje o ich právach  a povinnostiach a o odvolaniach  účastníkov  interného a verejného 
súbehu.  
 

Článok 4 
 
 Komisia uplatňuje zákon, ktorým sa  reguluje  všeobecné správne konanie.  

 
Článok 5 

 
 Komisia je vo svojej  práci samostatná a pracuje v zložení troch členov, z ktorých je 
jeden predseda komisie.  
 

Článok 6 
 

 Sídlo komisie je v Báčskom Petrovci, Ul. Kollárova číslo 6.  
 

Článok 7 
 

 Predseda zastupuje komisiu; zvoláva  zasadnutia komisie  a predsedá im, podpisuje 
akty, ktoré vynáša komisia;  stará  sa o to, aby komisia  pracovala v súlade s predpismi 
a načas; dbá o uplatnenie tohto  rokovacieho poriadku  a koná iné práce určené týmto 
rokovacím poriadkom.  

Článok 8 
 

 Komisia  pracuje a rozhoduje o otázkach zo svojej  príslušnosti na zasadnutiach. 
 Predseda zvoláva zasadnutie  písomnou pozvánkou, spravidla tri dni pred jeho 
realizáciou.  

Pozvánka obsahuje radové číslo zasadnutia, deň, čas a miesto jeho konania. 
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S pozvaním členom sa doručuje aj návrh  rokovacieho programu a materiál pre 
zasadnutie.  

Výnimočne, keď jestvujú oprávnené dôvody pre  súrny postup, zasadnutie sa môže 
zvolať aj v lehote  kratšej ako  tri dni a materiály sa môžu doručiť členom aj  pred začiatkom 
zasadnutia.  

Komisia rozhoduje väčšinou  z celkového počtu členov.  
 

Článok 9 
 

 Keď predseda otvorí zasadnutie, ustaľuje sa jeho rokovací program.  Každý člen môže  
navrhnúť  zmenu alebo doplnenie rokovacieho programu.  
 Potom predseda  o zmenenom alebo doplnenom návrhu rokovacieho programu  dáva 
hlasovať.  
 Výnimočne predseda môže  navrhnúť zmeny alebo  doplnky rokovacieho programu 
do konca zasadnutia. 
 Ak sa  rokovací program mení, rozhoduje sa najprv sa o návrhu na stiahnutie 
niektorého bodu rokovania potom o návrhu na doplnenie  rokovacieho programu.  
 Navrhnutý  rokovací program sa môže doplniť, ak sú na to dôvody a zasadnutie už 
bolo zvolané a ak sa členovia zoznámili s materiálom súvisiacim  s ním. 
 Keď sa ustáli  rokovací program zasadnutia, schvaľuje sa zápisnica z predošlého 
zasadnutia. 
 Člen môže podať  poznámky na zápisnicu písomne pred  zasadnutím alebo na samom 
zasadnutí. 
 O poznámkach rozhoduje komisia záverom.  
 

Článok 10 
 

 O každom zasadnutí  komisie  sa  vedie zápisnica, ktorá sa  členom  doručuje spolu 
s návrhom rokovacieho  programu  pre nasledujúce zasadnutie.  
 Do zápisnice sa zapisuje:  radové  číslo a dátum zasadnutia, kto predsedal zasadnutiu, 
začiatok a koniec zasadnutia, rokovací program zasadnutia a uznesenia o každom bode 
rokovacieho programu.  
 Zápisnicu podpisuje  predsedajúci  zasadnutia a spolupracovník pre práce 
Zhromaždenia  obce a personálne úkony  v  Službe  Zhromaždenia  obce.  
 

Článok 11 
 

Predseda alebo člen komisie, ktorý sa nezhoduje  s uznesením  komisie, časťou 
uznesenia alebo s odôvodnením uznesenia komisie, má právo na odlišnú mienku založenú na 
argumentoch, ktoré podal počas posúdenia  návrhu uznesenia.  
 Odlišnú mienku z odseku 1 tohto článku predseda alebo člen komisie je povinný 
oznámiť na zasadnutí komisie ihneď po vynesení  uznesenia.  
 Odlišná mienka sa prikladá k spisu predmetu ak predseda alebo člen komisie doručí 
písomné odôvodnenie odlišnej mienky najneskoršie v lehote osme dní odo dňa vynesenia 
uznesenia komisie. 
 

Článok 12 
 

 Komisia je povinná rozhodnúť o odvolaní v lehote 15 dní odo dňa jeho prijatia.  
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Článok 13 
 

 Na internetovej prezentácii jednotky lokálnej samosprávy sa uverejňuje mienka 
o otázkach, ktoré sú  najčastejší predmet rozhodovania komisie v súlade s predpismi 
o ochrane osobných údajov. 
 Členovia  komisie sú povinní všetky svoje mienky, v súlade s predpismi o ochrane  
osobných údajov,  doručiť úradníkovi Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 

Článok 14 
 

 Predseda alebo člen komisie bude vyňatý z výkonu funkcie v jednotlivom odvolacom 
konaní, ak existuje osobný záujem, ktorý on alebo s ním súvisiaca osoba môže mať v 
súvislosti s uznesením, vo vynesení ktorého účinkuje.  
 Rozhodnutie o vyňatí člena komisie vynáša predseda komisie. 
 Rozhodnutie o vyňatí predsedu komisie vynáša Obecná rada Obce Báčsky Petrovec.  
 Proti rozhodnutiu o vyňatí odvolanie nie je povolené, ale sa môže začať správny spor.  
 Tieto ustanovenia  neobmedzujú uplatnenie pravidiel o vyňatí predpísaných zákonom, 
ktorý upravuje všeobecné správne konanie.  
 

Článok 15 
 

 Komisia aspoň raz ročne podáva správu o svojej práci Obecnej rade Obce Báčsky 
Petrovec, a to najneskoršie do 15. februára bežného roku za predošlý rok.  
 

Článok 16 
 

 Členovi komisie funkcia člena komisie zaniká, keď  uplynie  doba, na  ktorú bol 
vymenovaný, ak  podá písomnú demisiu, keď splní podmienku pre starobný dôchodok alebo 
ak bude odvolaný.  

 
Článok 17 

 
 Predseda komisie a člen komisie sa odvolá z funkcie ak nesvedomite koná svoje  
povinnosti alebo ak je odsúdený na trest väzenia v trvaní najmenej šesť mesiacov alebo za 
trestný čin, ktorý je neprimeraný funkcii v komisii.  
 

Článok 18 
 
 Komisia má svoju pečiatku na základe zákona, ktorým sa upravuje pečiatka  štátnych 
orgánov.  
 Komisia má pečiatku okrúhleho tvaru, priemer 40 mm, s nasledujúcim  textom 
vypísaným v koncentrických kruhoch: 

- prvý rad: Republika Srbsko 
- druhý rad: Autonómna pokrajina Vojvodina 
- tretí rad: Obec Báčsky Petrovec 
- štvrtý rad: Odvolacia komisia Obce Báčsky Petrovec 
- v strede pečiatky sa nachádza erb Republiky Srbsko.  
 

Text pečiatky sa  vypisuje  srbskom jazyku cyrilikou a v slovenskom jazyku.  
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Článok 19 
 

 Odborno-technické a administratívne úkony  pre komisiu koná spolupracovník pre 
práce Zhromaždenia  obce a personálne úkony  v  Službe  Zhromaždenia  obce. 
 

Článok 20 
 
 Rokovací poriadok sa mení a dopĺňa uznesením.  
 Návrh uznesenia na zmeny a doplnky  rokovacieho poriadku môže podať  každý člen 
komisie.  
 Návrh sa podáva v tvare, v akom sa vynáša uznesenia a musí byť odôvodnený.  
 

Článok 21 
 

 Tento rokovací poriadok nadobúda  platnosť nasledujúcim dňom po uverejnení na 
oznamovacej tabuli a uverejní sa v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ SPRÁVA 

 
 

Číslo: 016-4/385-2016-2 
Dňa: 16. júna 2017       
Báčsky Petrovec               P R E D S E D A 
                   ODVOLACEJ  KOMISIE   
        

         Vladislav Tárnoci, dipl.práv., v.r. 
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  93. 
 
Komisia pre uskutočnenie  
volieb členov  Rady MS 
Číslo: 18-25/17 
Dátum: 02.06.2017 
H l o ž a n y 

S   P   R  Á  V  A   
 

O USKUTOČNENÝCH VOĽBÁCH ČLENOV RADY 
MIESTNEHO SPOLOČENSTVA HLOŽANY 

 
 
 Podľa článku 19 Štatútu Miestneho spoločenstva Hložany (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č. 2/2010, 2/2011), Uznesenia predsedu Zhromaždenia  obce Báčsky 
Petrovec o opätovnom vypísaní volieb  členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany  na 
mandátne  obdobie 2017 – 2021 (Úradný vestník  Obce Báčsky  Petrovec, č.  3/2017), dňa 
21. mája 2017 sa konali voľby členov Rady  Miestneho spoločenstva Hložany na mandátne 
obdobie  2017 až 2021. 
 
 Voľby členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany  realizovala Komisia pre  
uskutočnenie volieb členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany, ktorú  svojím  
Rozhodnutím vymenovalo Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č. 3/2017)  v nasledujúcom zložení: 
 

1. Ján Huďan, Hložany, Jozefa Marčoka Dragutina 38 – predseda, 
2. Anna Dorčová, Hložany, Masarykova 2 – zástupkyňa predsedu, 
3. Mária Topolská, Hložany, M.Tita 72 –  členka, 
4. Pavel Šranka, Hložany, Partizánska 16 – zástupca členky,  
5. Ivana Murtínová, Hložany, M.Tita 113 – členka,                                  
6. Saša Rekić,  Hložany, Jozefa Marčoka Dragutina 39 – zástupca členky,  
7. Jaroslav Pagáč, Hložany, Veljka Vlahovića 23 – člen, 
8. Nikola Gostović, Hložany, Janka Hrubíka 1/a – zástupca člena,  
9. Zdenka Dimitrov, Hložany, Leninova 1 – členka, 
10. Ján Kráľovský, Hložany, Maršala Tita 25 – zástupca  členky.  

 
 Na voľbách členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany, ktoré sa konali 21. mája 
2017, bolo 23 kandidátov na členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany.  
 
 Po uskutočnených voľbách 21. mája 2017 na dvoch volebných miestach a na 
základe prijatého volebného materiálu od dvoch volebných výborov, Komisia pre 
uskutočnenie volieb členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany na svojom zasadnutí, 
ktoré sa  konalo 21. mája 2017, zápisnične  zhotovila správu a zistila výsledky hlasovania na 
voľbu členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany na voľbách, ktoré sa konali 21. mája 
2017: 

I. 
  
 Komisia pre  uskutočnenie volieb členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany 
konštatovala, že neboli porušené ustanovenia Štatútu Miestneho spoločenstva Hložany 
a iných predpisov, ktoré sa vzťahujú na voľbu členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany 
a nebolo zrušené hlasovanie ani na jednom  volebnom mieste. 
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II. 
 

 Na základe  prijatého volebného materiálu  Komisia pre  uskutočnenie volieb členov 
Rady Miestneho spoločenstva Hložany, zistila, že sú výsledky hlasovania  za voľbu členov 
Rady Miestneho spoločenstva Hložany nasledujúce: 
 

- podľa výpisu z voličského zoznamu úhrne  bolo zapísaných 1763 voličov, 
- celkový počet voličov,  ktorí hlasovali na volebnom mieste, bol 852, 
- celkový počet voličov, ktorí hlasovali mimo volebného miesta,  bol 11, 
- celkový počet  voličov, ktorí hlasovali, bol 863 ,  
- prijatých bolo 1763 hlasovacích lístkov, 
- nepoužitých bolo 900 hlasovacích lístkov, 
- neplatných bolo 18 hlasovacích lístkov, 
- platných bolo 845 hlasovacích lístkov,  
- z celkovo platných hlasovacích lístkov, kandidáti na členov Rady Miestneho 
   spoločenstva Hložany dostali nasledujúci počet hlasov: 

 
rad. 
č. 

priezvisko  
a meno 

rok 
nar. 

povolanie  adresa  
bydliska 

počet 
hlasov 

1. Baďan Pavel 1944 dôchodca Hložany, Osloboditeľská 14 276 
2.  Benko Ján 1961 poľnohospodár Hložany, Osloboditeľská 24 227 
3.  Dimitrov Dejan 1975 doktor medicíny Hložany, Leninova 1 284 
4.  Dobríkova Katarína 1987 manažérka Hložany, Masarykova 8 193 
5. Dudok Ľudovít 1989 robotník Hložany, V. Vlahovića 113 159 
6. Žemberi Pavel 1956 podnikateľ Hložany, Maršala Tita 96 338 
7. Zahorec Ondrej 1960 robotník Hložany, V.Vlahovića 111 188 
8. Zelenak Stanislav 1989 robotník Hložany, Maršala Tita 54 150 
9. Kolar Ján 1966 strojný technik Hložany, J.M.Dragutina 52 183 
10. Korčok Jarmila 1973 kaderníčka Hložany, Osloboditeľská 41 145 
11. Korčok Pavel 1991 poľnohospodár Hložany, Maršala Tita 121 272 
12. Kudron Miroslav 1975 poľnohospodár Hložany, Masarykova 16 196 
13. Kukučka Zuzana 1959 odborná učiteľka Hložany, Michal Pagáča 98 301 
14. Lovás Pavel 1967 podnikateľ Hložany, Vladka Vitéza 11 258 
15. Macko Jaroslav 1973 poľnohospodár Hložan, J.M.Dragutina 40 300 
16. Molnár Ján 1988 poľnohospodár Hložany, Masarykova 12 162 
17. Rekić  Branka 1976 domáca Hložany, J.M.Dragutin 39 270 
18.   Stupavsky Ondrej 1938 poľnohospodár Hložany, Michala Pagáča 84 187 
19. Fekete Ondrej 1966 poľnohospodár Hložany, Maršala Tita 90 238 
20.  Chlebian Jaroslav 1974 robotník Hložany, Veljka Vlahovića 28 247 
21. Huďan Branislav 1988 profesor Hložany, Veljka Vlahovića 27 320 
22. Ciganović Milan 1978 robotník Hložany, Maršala Tita 54 150 
23. Červenak  Jelena 1956 dôchodkyňa Hložany, Masarykova 2 280 
 

III. 
 

 Členovia Komisie pre  uskutočnenie  volieb členov Rady Miestneho spoločenstva 
Hložany nemali pripomienky na  zistenie  výsledkov volieb členov Rady Miestneho 
spoločenstva  Hložany. 

IV. 
 

 Podľa článku 24 odsek 4 Štatútu Miestneho spoločenstva Hložany a podľa zisteného  
počtu získaných hlasov, Komisie pre  uskutočnenie  volieb členov Rady Miestneho 
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spoločenstva Hložany konštatovala, že sú za členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany 
na mandátne obdobie 2017 až 2021 zvolení nasledujúci kandidáti: 
 

1. Žemberi Pavel  1956 podnikateľ  Hložany, Maršala Tita 96 
2. Huďan Branislav 1988 profesor  Hložany, Veljka Vlahovića 27 
3. Kukučka Zuzana  1959 odborná učiteľka Hložany, Mihala Pagáča 98 
4. Macko Jaroslav 1973 poľnohospodár Hložany, J.M.Dragutina 40 
5. Dimitrov Dejan 1975 doktor medicíny Hložany, Leninova 1 
6. Červenák Jelena 1956 dôchodkyňa  Hložany, Masarykova 2 
7. Baďan Pavel  1944 dôchodca  Hložany, Osloboditeľská 14 
8. Korčok Pavel  1991 poľnohospodár Hložany, Maršala Tita 121 
9. Rekić Branka  1976 domáca  Hložany, J.M.Dragutina 39 

 
 V súlade  s článkom 24 odsek 8 Štatútu Miestneho spoločenstva Hložany  Komisia 
pre  uskutočnenie  volieb členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany  vydá zvoleným 
členom Rady Miestneho spoločenstva Hložany Potvrdenie o voľbe člena Rady Miestneho 
spoločenstva Hložany.      

V. 
 

 Na I. – ustanovujúcom zasadnutí Rady Miestneho spoločenstva Hložany, ktoré sa 
konalo 02. júna 2017, za predsedu Rady Miestneho spoločenstva Hložany na mandátne 
obdobie 2017 až 2021 zvolený bol Pavel Žemberi, narodený 1956, podnikateľ, s bydliskom 
v Hložanoch, Ulica  maršala Tita číslo 96 a  za zástupcu predsedu  Rady miestneho 
spoločenstva Hložany na mandátne obdobie 2017 až 2021 zvolený bol Branislav Huďan, 
narodený 1988, profesor, s bydliskom v Hložanoch, Ul. Veljka Vlahovića číslo 27.  

 
VI. 

 
 Správa o výsledkoch hlasovania za členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany sa 
uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
                 Predseda 
       Komisie pre uskutočnenie volieb členov 
         Rady Miestneho spoločenstva Hložany 
 
                          Ján Huďan,  v.r. 
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