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90. - Zásady komasácie  v  k.o.  Maglić. 



   85. 
 
 Podľa článku 12 Uznesenia o Cene obce a  o Osobitnom verejnom uznaní  
Obce Báčsky Petrovec  (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  4/2007) – 
prečistený trext  a  článku 20 odsek 1 bod 22  Štatútu   Obce  Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2002 a 9/2004), Zhromaždenie obce  
Báčsky Petrovec  na   svojom  XXXII.  zasadnutí,  ktoré   sa  konalo 09.  októbra  
2007,   v y n i e s l o 
 

U  Z  N  E  S  E  N  I  E  
 

O UDELENÍ  OSOBITNÉHO VEREJNÉHO UZNANIA OBCE  
BÁČSKY PETROVEC  NA  ROK 2007 

 
 

Článok 1 
 
 Osobitné  verejné  uznanie Obce Báčsky Petrovec na rok 2007 (v ďalšom 
texte: uznanie)  u d e ľ u j e   s a : 
 
- PAVLOVI PÁLENKÁŠOVI, prof. techniky a informatiky z Báčskeho 
Petrovca (posthumne), za snaživú pedagogickú a edukačnú práca a široké spektrum  
aktivít v organizáciách a združeniach občanov na území Obce Báčsky Petrovec 
a širšie; 

 
- MÁRII KYSEĽOVEJ, Dipl. farmaceutke z Hložian, za pozoruhodné  
výsledky dosiahnuté vo  svojej  osvetovo - humanitárnej  práci v osade (Združenie 
žien Slovenka, Ekologické združenie Ekos  a Červený kríž). 

 
Článok 2 

 
Osobitné  verejné  uznanie Obce Báčsky Petrovec  sa  udelí  v  tvare osobitnej 

plakety a diplomu. 
 

Článok 3 
 
 Toto uznesenie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 

 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE  OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-80/2007-02 
Číslo:  09. októbra 2007           
Báčsky Petrovec     

        P R E D S E D A 
 ZHROMAŽDENIA OBCE 
         
Dipl.Ing. Juraj Červenák, v.r. 



    86. 
  

Podľa článku 22 odsek 2  Zákona o financovaní lokálnej samosprávy  
(Službeni glasnik RS, č. 62/2006), článku 79 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný 
vestník obce Báčsky Petrovec, č. 5/2002  a  9/2004), ohľadom Iniciatívy predsedu 
Obce Báčsky Petrovec na vynesenie Uznesenia o ustálení predbežného návrhu 
Uznesenia o uvádzaní samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Maglić na 
obdobie od. 01.01.2008 do 31.12.2012,  Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na 
svojom XXXII. zasadnutí, ktoré sa konalo 09. 10. 2007,   v y n i e s l o : 
 
 

U  Z  N  E  S  E  N  I  E  
O USTÁLENÍ PREDBEŽNÉHO NÁVRHU UZNESENIA O UVÁDZANÍ 

SAMOZDANENIA NA ÚZEMÍ  MIESTNEHO SPOLOČENSTVA MAGLIĆ  
A O TVARE A SPÔSOBE PRIAMEHO VYJADROVANIA SA  OBČANOV  

O SAMOZDANENÍ 
 

Článok 1 
 
 Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec prijíma  iniciatívu predsedu Obce 
Báčsky Petrovec  na vynesenie  Uznesenia o ustálení predbežného návrhu Uznesenia 
o uvádzaní samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Maglić na obdobie od 
01.01.2008 do 31.12.2012  a o tvare a spôsobe priameho vyjadrovania sa občanov 
o samozdanení.          
 Text predbežného návrhu uznesenia s predbežným  návrhom Programu 
zdrojov prostriedkov, účelom a spôsobom zabezpečovania  celkových  finančných 
prostriedkov  na realizáciu  samozdanenia,   prikladá sa k tomuto uzneseniu a je jeho 
súčasťou. 

Článok 2 
 
 Uznesenie o samozdanení vynášajú občania Miestneho spoločenstva Maglić 
priamym písomným vyjadrovaním sa, v súlade s platnými predpismi o priamom 
vyjadrovaní sa občanov. 

Článok 3 
 
 Priame vyjadrovanie sa občanov  o uvádzaní samozdanenia na území 
Miestneho spoločenstva Maglić  bude sa konať v období  od  15.11.  do 30.11.2007. 
 Prime vyjadrovanie sa občanov bude sa konať na základe návrhu  Uznesenia o 
uvádzaní samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Maglić a návrhu Programu 
zdrojov prostriedkov, účelom a spôsobom zabezpečovania  celkových  finančných 
prostriedkov  na realizáciu  samozdanenia, ktoré ustáli  Zhromaždenie obce Báčsky 
Petrovec  po uskutočnenej pätnásťdňovej verejnej rozprave o nich v Miestnom 
spoločenstve Maglić. 
 

Článok 4 
 
 Za účelom uskutočnenia postupu priameho písomného vyjadrovania sa 
občanov o vynesení Uznesenia o samozdanení na území Miestneho spoločenstva 
Maglić,  utvorí sa komisia v zložení: 
 

1. Ilić Kosta   z Maglića,  Ul. Sime Šolaje 33, predseda, 
2. Krčmar Dragan  z Maglića, Ul. maršala Tita 60, zástupca  predsedu, 
3. Ćetković Tihomir  z Maglića, Ul. Ćirpanova 44, člen, 
 



 
4. Aćić Vaso z Maglića,  Ul. Žarka Zličića 9, zástupca člena, 
5. Andrić Tatjana  z Maglića,  Ul. Svetozara Markovića 21, členka, 
6. Krajnović Mirjana  iz Maglića, Ul. Sime Šolaje 7, zástupca člena. 

 
Komisia z odseku 1 tohto článku  svojím rozhodnutím  utvorí výbory pre 

uskutočnenie postupu priameho písomného vyjadrovania sa občanov.  
 

Článok 5 
 
 Právo priameho písomného vyjadrovania sa o návrhu Uznesenia o uvádzaní 
samozdanenia na území  Miestneho  spoločenstva   Maglić   budú mať   občania, ktorí 
majú volebné právo a bydlisko na území tejto  osady, ako aj občania, ktorí nemajú 
volebné právo a bydlisko na území MS Maglić, ak na ňom majú nehnuteľný majetok 
a prostriedkami  samozdanenia sa zlepšujú podmienky používania toho majetku.   
 

Článok 6 
 
 Komisia pre uskutočnenie postupu priameho písomného vyjadrovania sa 
občanov vykoná všetky technické a s ním súvisiace úkony  pre uskutočnenie tohto 
priameho vyjadrovania sa občanov, v súlade so Zákonom, Štatútom Obce Báčsky 
Petrovec a týmto uznesením.  
 

Článok 7 
 
 Na  podklade prijatej správy o výsledkoch priameho písomného  vyjadrovania 
sa občanov zo  strany Komisie pre uskutočnenie postupu priameho písomného 
vyjadrovania sa občanov  Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec  zverejní výsledky 
tohto vyjadrovania sa v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 

Článok 8 
 
 Toto uznesenie sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE  OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-76/2007-02 
Dňa:  09.  októbra  2007 
Báčsky Petrovec 
         P R E D S E D A  
           ZHROMAŽDENIA OBCE 
                      Dipl.Ing. Juraj Červenák. v.r. 



    87.  
 Podľa článku 117 a 118  Zákona o lokálnej samospráve   (Službeni   glasnik RS, 
č. 9/2002  a  33/2004), článku  6 odsek 4   a  článku 20 odsek 1 bod 20 Štatútu obce 
Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2002 a  9/2004), 
Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec na svojom  XXXII. zasadnutí,  ktoré  sa  konalo  
09.10.2007,   v y n i e s l o  
 

U Z N  E  S E  N  I E   
 

O POUŽÍVANÍ  MENA A  SYMBOLOV (ERBU A ZÁSTAVY) 
OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 

 
 
 
 I.  VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 
 

Článok 1 
 
 Týmto  uznesením  reguluje sa používanie  mena a symbolov (erbu a zástavy) 
Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte:  meno obce a symboly obce). 
 
 

II. POUŽÍVANIE  MENA OBCE 
 

Článok 2 
 
 Meno obce vo svojom názve môžu používať podniky, ustanovizne a iné formy 
organizovania  na ten spôsob, že  sa  použitím mena Obce BÁČSKY PETROVEC, vo 
všetkých pádoch, neporuší dôstojnosť a dobré meno Obce Báčsky Petrovec.  
 

Článok 3 
 
 Vniesť  meno obce do názvu podniku, ustanovizne a inej formy organizovania  
povolí sa ak je činnosť podniku, ustanovizne alebo inej  formy organizovania dôležitá  
pre občanov, hospodárstvo a spoločenské činnosti v obci, resp. keď sa zhodnotí, že  by sa 
vnesením  mena obce  do názvu prispelo k ďalšiemu afirmovaniu dôstojnosti obce.  
 Súhlas k používaniu mena obce  poskytuje Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec 
a rozhodnutie o ňom  vydáva  Oddelenie pre  hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-
bytové a inšpečné úkony Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec. 
 Súhlas sa  poskytuje na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti. 
 Za vydané  rozhodnutie sa platí  obecný administratívny  poplatok vo výške  
určenej Uznesením o obecných administratívnych poplatkoch a úhradách za služby, ktoré 
koná Obecná správa.  
 O sťažnosti na rozhodnutie obecného orgánu správy z odseku 1 tohto článku 
rozhoduje Obecná rada ako druhostupňový orgán.  
 
 
 
 



III. POUŽÍVANIE   SYMBOLOV OBCE 
 
1. Tvar a obsah erbu obce 

Článok 4 
 
 Erb obce sa používa v tvare a obsahu,  ktoré sú  určené Uznesením o ambléme 
Obce Báčsky Petrovec  (Úradný vestník Obce Báčsky  Petrovec, č.  7/1972  a  3/2000). 
 

2. Používanie erbu Obce 
 

Článok 5 
 
 Erb obce sa   používa v súlade s týmto uznesením.  
 Erb obce sa nemôže   používať na spôsob, ktorým sa narúša  dôstojnosť a dobré 
meno Obce Báčsky Petrovec. 
 

Článok 6 
 
 Erb obce sa používa spolu s erbom Republiky Srbsko, na spôsob a pri 
príležitostiach, stanovených zákonom, inými predpismi a týmto uznesením,  pričom sa 
erb obce kladie  (pozerajúc spredu)  z pravej strany  erbu Republiky Srbsko. 
 

Článok 7 
 
 Erb obce sa môže používať s predbežne poskytnutým súhlasom Zhromaždenia 
obce  Báčsky Petrovec a na základe vydaného rozhodnutia Oddelenia pre hospodárstvo, 
urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné  úkony Obecnej správy Obce Báčsky 
Petrovec ako  časť amblému,  resp.  značky právnických na fyzických osôb.  
 Súhlas sa  poskytuje na základe písomnej  a odôvodnenej žiadosti. 
 Za vydané rozhodnutie platí  sa obecný administratívny poplatok vo výške 
určenej Uznesením o obecných administratívnych poplatkoch a úhradách za služby, ktoré 
koná Obecná správa.  
 O sťažnosti na  rozhodnutie obecného orgánu správy z odseku 1 tohto článku 
rozhoduje  Obecná rada ako druhostupňový orgán.  
 

Článok 8 
 
 Erb obce sa nemôže použiť ako  tovarová značka  alebo  značka pre poskytovanie 
služieb,  vzorka, model alebo iná značka pre vyznačovanie tovaru a služieb.  
 Do  erbu  sa nesmie nič dopisovať, písať po ňom, ani na iný spôsob ho meniť. 
 Erb obce sa nesmie používať ak je poškodený alebo pre svoj vzhľad je nevhodný 
na  používanie.  

Článok 9 
 
 Erb obce sa záväzne  používa: 
 

1. v úradných nadpisoch na budovách – objektoch Obce Báčsky Petrovec, 
2. v úradných miestnostiach, ktoré používa predseda Zhromaždenia obce Báčsky 

Petrovec a predseda Obce Báčsky Petrovec, 



3. v záhlaví Úradného vestníka Obce Báčsky Petrovec (v ľavom hornom uhle), 
pozerajúc spredu a vo všetkých  informačných  prostriedkoch Obce Báčsky 
Petrovec, 

4. na  listinách, diplomoch a iných  verejných  uznaniach, ktoré  udeľuje Obec 
Báčsky Petrovec, 

5. na predmetoch, ktoré sa dávajú na reprezentačné účely, v memorandume, na 
úradnej pozvánke, gratulácii a na vizitkách, ktoré používajú vymenované, 
ustanovené osoby a zamestnaní v Obci Báčsky Petrovec, 

6. na úradných vozidlách Obce Báčsky Petrovec (v hornom kúte predného skla, 
opačne od sediska vodiča).  

 
Erb obce sa môže  používať aj v iných prípadoch ak jeho používanie nie je 

v protiklade  s týmto uznesením. 
 

Článok 10 
 
 Úradní predstavitelia a delegácie Obce Báčsky Petrovec, ktorí sa zúčastňujú na 
menifestáciách v iných obciach v Republike  Srbsko a v zahraničí, môžu používať  
značky a nálepky vypracované v autentickom  tvare a obsahu  ako erb obce.  
 
 

3. Tvar a obsah  zástavy  obce 
 

Článok 11 
 
 Tvar a obsah zástavy obce sa určuje osobitným uznesením Zhromaždenia obce 
Báčsky Petrovec. 
 Súhlas na tvar a obsah zástavy  obce poskytuje Ministerstvo pre práce lokálnej 
samosprávy.  
 

4. Vyvesenie zástavy obce 
 

Článok 12 
 
 Zástava obce sa vyvesuje  paralelne so zástavou Republiky Srbsko, ako je to 
zákonom, iným  predpisom alebo týmto uznesením určené.  
 

Článok 13 
 
 Zástava obce sa nesmie používatť ak je poškodená alebo  pre svoj vzhľad nie  je 
vhodná na používanie.  

 
Článok 14 

 
 Zástava obce  je záväzná v úradných miestnostiach, ktoré používa predseda 
Zhromaždenia obce a predseda Obce Báčsky Petrovec a môže byť aj v iných   úradných 
miestnostiach Zhromaždenia obce a Obce Báčsky Petrovec. 
 
 



Článok 15 
 
 Zástava obce sa musí vyvesiť tak, aby nedotýkala zem a aby neslúžila ako  
podklad,  podložka, prestieradlo, záclona a podobné. 
 Zástavou  obce  neslobodno prikrývať vozidlá alebo iné  predmety, ani  
ozdobovať stoly pre konferencie alebo hovorne, okrem v tvare  stolovej  zástavky. 
 Ak sa zástava  obce nachádza  na hovorni, musí sa postaviť na tyčku z pravej  
strany rečníka alebo na stenu za rečníkom,  a to tak, aby ju rečník nezacláňal.  
 
 

IV. TRESTNÉ  USTANOVENIA 
 

Článok 16 
 
 Peňažným trestom vo výške 5.000,00  až 500.000,00 dinárov potrestá sa za 
priestupok právnická osoba, ak:  
 

1. použije meno obce a erb obce bez súhlasu príslušného orgánau (čl. 3 a 7), 
2. použije symboly obce na spôsob , ktorým sa narúša dôstojnosť a dobré meno 

Obce Báčsky Petrovec (čl 5 a 13), 
3. použije symboly obce v  inom obsahu a tvare ako je obsah a tvar  stanovený 

Uznesením o ambléme Obce Báčsky Petrovec a uznesením ZO  z  čl. 10 (čl. 4 
a 11), 

4. použije erb obce ako tovarovú značku alebo ako  značku pre poskytovanie 
služieb, vzorku, model alebo inú značku pre  označovanie tovaru a služieb (čl. 8). 

 
Za priestupok z odseku 1 tohto článku  potrestá sa aj zodpovedná osoba 

v právnickej osobe peňažným trestom  vo výške 250,00  až  25.000,00 dinárov.  
 
Za priestupok z odseku 1 tohto článku potrestá sa podnikateľ peňažným  trestom 

vo výške 2.500,00  až  250.000,00 dinárov.  
 
 
 V PRECHODNÉ  A ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 

Článok 17 
 
 Používanie mena a symbolu obce  bude mať na starosti Obecná správa Obce 
Báčsky Petrovec. 

Článok 18 
 
 Uznesenie z článku 11 vyniesie sa v lehote 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
platnosti tohto uznesenia.  
 

Článok 19 
 
 Všetka právnické a fyzické osoby, ktoré vo svojom názve používajú meno obce, 
resp. ktoré používajú symboly obce, sú záväzné v lehote 6 mesiacov  regulovať  otázku 
poskytovania súhlasu a vydávania rozhodnutia z článkov 3 a 7 tohto uznesenia.  



Článok 20 
 
 Toto uznesenie  nadobúda platnosť ôsmym dňom odo dňa zverejnenia v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 

 
Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE  OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-78/2007-02 
Číslo:  09. októbra 2007           
Báčsky Petrovec     

        P R E D S E D A 
 ZHROMAŽDENIA OBCE 
         
Dipl.Ing. Juraj Červenák, v.r. 

 



   88.  
V súlade s článkom 18  odsek 1 bod 30 Zákona o lokálnej samospráve (Službeni 

glasnik RS, číslo 9/2002, 33/2004 a 135/2004), podľa článku 10 odsek 2 a článku 20  
odsek 1 bod 5 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky  Petrovec, č.  
5/2002 a 9/2004), Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec na svojom XXXII. zasadnutí, 
ktoré sa konalo dňa 09. 10. 2007,  v y n i e s l o 
 

U  Z  N  E  S  E  N  I  E 
 

O ZAKLADANÍ  A  VYDÁVANÍ   INFORMATÍVNEHO 
 MESAČNÍKA  OBCE  BÁČSKY  PETROVEC  NAŠA  REČ 

 
 

Článok 1 
 
 Týmto uznesením  reguluje sa zakladanie a vydávanie informatívneho mesačníka 
Obce  Báčsky Petrovec – NAŠA  REČ (v ďalšom texte: informatívny mesačník) kvôli  
zabezpečovaniu úplného a včasného verejného informovania občanov Obce Báčsky  
Petrovec. 

Článok 2 
 
 Zakladateľ informatívneho mesačníka je Obec Báčsky Petrovec. 
 Informatívny mesačník vydáva a tlačí Obecná správa Obce Báčsky Petrovec. 
 Tlačenie informatívneho mesačníka možno zveriť inej právnickej osobe alebo 
podnikateľovi, ktorý vykonáva tlačiarsku činnosť. 
 

Článok 3 
 
 V informatívnom mesačníku sa zverejňujú aktuálne témy o práci orgánov Obce 
Báčsky Petrovec – Zhromaždenia obce, predsedu obce, Obecnej rady, o práci Obecnej 
správy Obce  Báčsky Petrovec a o práci verejných podnikov, verejných služieb a iných  
organizácií v záujme Obce  Báčsky Petrovec. 
 Okrem tém z odseku 1 tohto článku v informatívnom  mesačníku sa  zverejňujú 
témy o hospodárstve a súkromnom  podnikateľstve, turistike na území obce, práci a 
aktivitách vzdelávacích, zdravotníckych a sociálnych ustanovizní na území obce, o 
kultúrnych, športových a iných  manifestáciách  v obci  a iné informácie dôležité pre 
rozvoj Obce Báčsky Petrovec. 

Článok 4 
 
 Texty v informatívnom mesačníku zverejňujú sa v srbskom jazyku, cyrilikou a v 
slovenskom jazyku, latinkou (v súlade s ustanoveniami  Štatútu Obce Báčsky Petrovec). 
 

Článok  5 
  
 Informatívny mesačník vychádza najmenej raz mesačne. 
 Informatívny mesačník sa doručuje orgánom obce, vrerejným podnikom, 
verejným službám a iným organizáciám, miestnym spoločenstvám, združeniam občanov 
a iným zainteresovaným  právnym a fyzyckým osobám na území Obce Báčsky Petrovec. 
 Informatívny mesačník je bezplatný.  



 
Článok 6 

 
 Hlavného a zodpovedného redaktora postavuje  a redakciu  informatívneho 
mesačníka  rozhodnutím  utvára  predseda Obce Báčsky Petrovec.  
 

Článok 7 
 
 Hlavný a zodpovedný redaktor určuje obsah a dátum  vydávania každého čísla 
informatívneho mesačníka,  koná  kontrolu  obsahu a kvality každého  vytlačeného čísla.  
 

Článok 8 
 
 Redakcia informatívneho mesačníka koná technické spracovanie, korektúru 
a lektúru informatívneho mesačníka. 
 

Článok 9 
 
 Informatívny mesačník sa tlačí vo formáte A 4. 
 Informatívny mesačník sa zverejňuje na internetovej prezentácii Obce Báčsky 
Petrovec a môže sa zaslať i na e-mail adresu zainteresovaným osobám. 
 

Článok  10 
 
 Na titulnej  strane informatívneho mesačníka  je  erb Obce Báčsky Petrovec (v 
ľavom hornom uhle),  názov, ročník vydania, číslo informatívneho  mesačníka,  miesto 
a dátum vydávania a označenie, že je exemplár informatívneho mesačníka bezplatný. 
 

Článok 11 
 
 Na poslednej strane informatívneho mesačníka (v dolnej časti)  uvedené sú tieto 
údaje: názov a sídlo zakladateľa a vydavateľa, meno hlavného a zodpovedného redaktora, 
jazykového  redaktora, technického redaktora, adresa, číslo telefónu / faxu a e-mail 
adresy zakladateľa a vydavateľa. 
 Ďalej, na okraji, uvedený  je názov a sídlo tlačiarne, ktorá tlačí informatívny 
mesačník.  

Článok 12 
 
 Prostriedky na vydávanie  informatívneho mesačníka zabezpečujú sa v rozpočte 
Obce Báčsky Petrovec. 
 Úhrada za prácu  hlavného a zodpovedného redaktora a redakcie  bude regulovaná 
osobitným aktom, ktorý vynáša predseda Obce Báčsky Petrovec. 
 

Článok 13 
 
 Informatívny mesačník sa tlačí v náklade do 4400 výtlačkov. 
 Hlavný a zodpovedný redaktor môže zvýšiť alebo znížiť náklad  informatívneho 
mesačníka  v závislosti od  potrieb jednotlivých čísel informatívneho mesačníka, so 
súhlasom  predsedu Obce Báčsky Petrovec. 



 
Článok 14 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC. 
 
 
Číslo: 011-79/2007-02 
Dňa:  09. 10. 2007       PREDSEDA 
Báčsky Petrovec      ZHROMAŽDENIA  OBCE 
         
        Dipl.Ing. Juraj Červenák, v.r. 
 



    89. 
 Podľa článku 22 odsek 4 Zákona o verejných  podnikoch a vykonávaní činnosti 
všeobecného záujmu (Službeni glasnik RS, č. 25/2000, 25/2002, 105/2005 a 108/2005 – 
oprava)  a v súlade s článkom 20  Štatútu Obce  Báčsky Petrovec  (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č. 5/2002  a  9/2004), Zhromaždenie  obce Báčsky Petrovec na svojom 
XXXII. zasadnutí, ktoré sa konalo 09. 10. 2007,  v y n i e s l o  
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E  
O POSKYTOVANÍ  SÚHLASU K  NOVELIZÁCII  

 PROGRAMU  HOSPODÁRENIA  VKP PROGRES  
BÁČSKY PETROVEC  NA ROK 2007 

 
I. 

 
 Poskytuje sa súhlas k novelizácii  Programu hospodáranie VKP Progres Báčsky 
Petrovec na rok 2007, ktorý schválila Správna rada tohto verejného komunálneho 
podniku na zasadnutí, ktoré sa konalo 19.07.2007 s tým, že  je potrebné, zo strany VKP 
Progres Báčsky Petrovec   na strane 7.  urobiť nasledovnú  novelizáciu: 
 

- Urobiť novelizáciu  v  textuálnej časti (ťiež i v tabuľke)  súvisiacu s tabuľkou 5.3.  
Prehľad zamestnaných VKP Progres podľa  vekovej štruktúry v pozorovanom 
období – pridať  nové radové  číslo 6.  a  v kolóne 2.  „Vek“  treba vyjadriť – 0 ;   
v kolóne 3. „Plán 2006“ treba vyjadriť  – 0 ;   v kolóne 4.  „Uskutočnené v 2006“ 
treba vyjadriť – 0 ;  v kolóne „Plán 2007“ treba vyjadriť – 5  a táto kolóna by sa mala  
revidovať adekvátnymi  údajmi, kým v kolónach  4/3, 5/3 a 5/4 treba  vypočítať 
indexy; 
-    vykonať novelizáciu v textuálnej časti (ťiež i v tabuľke)  súvisiacu s tabuľkou 5.4.  
Prehľad zamestnaných VKP Progres podľa  rokov služby v pozorovanom 
období – pridať  nové radové  číslo 8.  a  v kolóne „Roky služby“ treba vyjadriť – 0 ;  
v kolóne „Zhodnotenie 2006“  treba vyjadriť  – 5  a  v kolóne  „Index“  treba index  
znovu  vypočítať. 
 

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

 
Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE  OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-77/2007-02 
Číslo:  09. októbra 2007           
Báčsky Petrovec     

        P R E D S E D A 
 ZHROMAŽDENIA OBCE 
         
Dipl.Ing. Juraj Červenák, v.r. 



     90.  
 Podľa  článku 32 odsek 3 Zákona o poľnohospodárskom  pozemku (Službeni 
glasnik Republike Srbije, č. 62/2006), Programu komasácie  pozemkov v Obci  Báčsky 
Petrovec, k.o. Maglić, schváleného na XXI. zasadnutí Zhromaždenia obce Báčsky 
Petrovec z 25.09.2006 (Úradný vestník Obce Báčsky  Petrovec, č.  8/2006) a článku 20 
Štatútu  Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky  Petrovec, č.  5/2002 a  
9/2004), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XXXII. zasadnutí, ktoré sa 
konalo 09. októbra 2007,  vy y n i e s l o  
 

Z Á S A D Y     K O M A S Á C I E  
V    K. O.   M A G L I Ć 

 
 

I.  VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 
 

Článok 1 
 
 Týmito zásadami  určuje sa lokácia  pozemkov v štátnom vlastníctve, spôsob 
zoskupovania pozemkov,  nad  ktorými jestvuje  vlastnícke právo, pozemkov, ktoré sa 
vedú vo faktickom stave, spôsoby, podľa ktorých podmienok sa  zabezpečujú  lesné -
poľné ochrané pásma, spôsoby zoskupovania pozemkov členov tých istých 
poľnohospodárskych domácností, doba  dočasného  odovzdania pozemkov, budov 
a iných objektov  a poradie povolávania účastníkov komasácie na rokovanie, ktoré  koná  
Komisia pre komasáciu.  

Článok 2 
 
 Predmet komasácie a premerania sú všetky pozemky v katastrálnej obci  Maglić.  
 

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

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

Článok 5 
 
 Účastník komasácie dostane z  komasačnej masy zodpovedajúci pozemok 
približne  rovnakej celkovej hodnoty a podľa možnosti  rovnakej katastrálnej kultúry 
a vzdialenosti  od vlastného hospodárskeho dvora,  vplyvu vôd na využitie pozemku ako 
i polohy, ktorá dáva približne rovnaké možnosti, keď ide o  spôsob obrábania.  
 



 Priemerná vzdialenosť sa hodnotí na základe celkovej vzdialenosti všetkých 
pozemkov, ktoré účastník  komasácie  vniesol a pozemkov, ktoré dostal z komasačnej 
masy.  
 Pri rozdelení pozemkov z komasačnej masy, každý účastník komasácie musí 
dostať čím lepšie ucelený pozemok, pravidelného tvaru a na menšom počte miest ako 
pred vnesením do komasačnej masy, a to v prípade, že  vniesol pozemky  na dvoch alebo 
viacerých miestach.  

Článok 6 
 
 Rozdelenie komasačnej masy koná sa na základe  stanoveného  a schváleného 
komasačného hodnotenia pozemkov.  Účastníci komasácie dostanú  približne rovnaký 
druh pozemkov, znížený o koeficient odpočitateľnej položky pre spoločné potreby, 
vzhľadom na  pozemok, ktorý vniesli do komasačnej masy, vyjadrené v hodnotiacich 
jednotkách.  
 Ak účastník komasácie dostane z komasačnej masy pozemok väčšej hodnoty ako 
bol ten, ktorý vniesol do komasačnej masy, do komasačnej masy vplatí  rozdiel medzi 
hodnotou tých pozemkov v peniazoch a ak dostane pozemok menšej hodnoty, rozdiel tej 
menšej hodnoty  sa tiež vyplatí v peniazoch.  
 

Článok 7 
 
 Pri  rozdeľovaní komasačnej masy prihliada sa, ak je to možné, aby sa majiteľovi   
alebo  užívateľovi znovu   pridelil  sálaš, hospodárske objekty, zavlažovací systém, 
studne, dlhoročne  výsadby (chmeľnice, ovocné sady a vinohrady), ak tieto boli  
vysadené alebo postavené pred začiatkom komasácie.  
 
 

II. OSOBITNÉ  USTANOVENIA 
 

1. SPÔSOB  ZOSKUPOVANIA POZEMKOV, NAD  KTORÝMI  
JESTVUJE  VLASTNÍCKE  PRÁVO 

 
Článok 8 

 
 Pri rozdeľovaní pozemkov z komasačnej masy vykoná sa   zoskupovanie  
pozemkov tak, aby každý účastník komasácie dostal čím  lepšie   ucelený pozemok  
v jednom ťahu.  

Nositeľovi  vlastníckeho  práva dáva sa  pozemok z komasačnej masy 
ucelenejšieho tvaru, než ten, ktorý  bol vnesený do komasačnej masy a na menšom počte 
miest, ak  boli do komasačnej masy vnesené pozemy na dvoch alebo viacerých miestach,  
a ak sa komisia a účastníci komasácie nedohodnú inak. 
 

Článok 9 
 

Účastník komasácie  nemôže dostať pozemky na viacerých miestach, ako ich  mal 
pred vnesením do komasačnej masy. 
 

Článok 10 
 
 Nositeľovi vlastníckeho práva na pozemku, na ktorom  je vybudovaný sálaš, 
prideľuje sa poľnohospodársky  pozemok približne  rovnakej plochy, ktorú mal okola 



sálaša, pričom sa  poloha  pozemkov, vzhľadom na sálaš, môže meniť, pod podmienkou, 
že je  zabezpečený spoločný alebo  jednotlivý  prístup k cestnej sieti, resp. priechod cez 
kanál.  
 

2. LOKÁCIA  POZEMKOV ČLENOV TOHO ISTÉHO 
POĽNOHOSPODÁRSKEHO MAJETKU 

 
Článok 11 

 
Nositeľ  vlastníckeho  práva   môže  v  postupe  komasácie  navrhnúť, aby  pri 

rozdeľovaní komasačnej masy dostal pozemok vedľa svojich príbuzných alebo iných 
osôb, s ktorými spolu obrábajú pôdu  a komisia je povinná  taký návrh rozoberať.  

Účastníci, ktorí tvoria jednu (tú istú) domácnosť, môžu si žiadať, aby sa im 
pridelil pozemok jeden  vedľa druhého,  na čo komisia musí tiež prihliadať a snažiť sa 
výjsť v ústrety takej žiadosti, ak je to možné, vzhľadom na pozemok, ktorý má 
k dispozícii a je to v súlade so zákonom.  

Celkový majetok spoluvlastníkov účastníkov na niekoľkých parcelách, ak je to 
možné, umiestni sa jeden vedľa druhého.  
 
 

3. POZEMOK , KTORÝ  ZOSTÁVA VO FAKTICKOM  STAVE 
 

Článok 12. 
  
 Pozemok v stavebnom územi zostáva vo faktickeom stave.  
 
 

4. SPÔSOB ZABEZPEČOVANIA  LESNÝCH OCHRANNÝCH PÁSEM 
 

Článok 13 
 
 S cieľom ochrany  životného prostredia, ochrany pozemkov od vplyvu vetrov, 
vody a utváranie  adekvátnejšej  mikroklímy, možno  zabezpečiť  lesné  - poľné ochranné 
pásmo.  
 Lesné – poľné ochranné pásma umiestnia sa vedľa jetvujúcej a projektovanej 
kanálovej siete a  na neplodných pozemkoch  mimo  stavebného rajónu.  
 
 

5.  DOBA  DOČASNÉHO  ODOVZDANIA POZEMKOV 
 

Článok 14 
 

 Dočasné rozdelenie pozemkov, budov a iných objektov z komasačnej masy sa 
začne, keď sa  nadobudnú všetky formálno-právne podmienky a  ukončí sa orientačne do 
konca februára 2010. 
 Dočasné prijímanie a odovzdávanie  pozemkov,  budov a iných objektov vykoná 
sa pred vynesením  rozhodnutia o rozdelení komasačnej masy, o čom komisia spíše 
zápisnicu.  
 
 
 



Článok 15 
 
 Všetci účastníci  komasácie sú povinní z pozemku, ktorý vniesli do komasačnej 
masy (staré vlastníctvo) pri jeho prijímaní a odovzdávaní odstrániť pne,  húštinu 
a podobné pred  uvedením  do nového vlastníctva. 
 
 Ak  účastník  komasácie  nekoná v súlade  s vopred uvedenými ustanoveniami, 
komisia dá  príkaz, aby sa potrebné práce  vykonali  na ťarchu tohto účastníka komasácie.  
 
 

6.  PORADIE  POZÝVANIA 
 

Článok  16 
 
 Poradie pozývania účastníkov  komasácie na rozpravu  ohľadom rozdelenia 
komasačnej masy podľa pravidla  sa začína od  parciel, ktoré sú vzdialenejšie od osady 
a účastníci komasácie sa pozývajú podľa  nasledovného  poradia: 
 

-     účastníci, ktorí bývajú v iných mestách mimo Maglića 
- účastníci,  ktorí pred komasáciou mali pozemky na jednom mieste, 
- účastníci s veľkým majetkom, 
- účastníci, ktorí majú sálaše a dlhoročné výsadby, 
- nositelia  užívacích práv  pozemku – právnické osoby, 
- iní účastníci podľa poradia  súpisu majetku. 

 
 

7.  CESTNÁ A KANÁLOVÁ  SIEŤ 
 

Článok 17 
 
 Cestná a kanálová sieť  sa formuje a ralizuje na teréne na základe  schváleného   
uskutočniteľného projektu pre k.o. Maglić, ktorý schvaľuje komisia po prijatých 
a doriešených  námietok účastníkov komasácie.  
 

Článok 18 
 
  Ak sa v postupe komasácie v dôsledku výstavby novej cestnej  a kanálovej siete 
a iných verejných objektov  zmenší celková plocha pozemkov za hodnotu  komasačnej 
masy, ktorú treba prideliť účastníkom komasácie, každému účastníkovi komasácie  
pridelí sa  úmerne menšia plocha, resp., hodnota pozemku z plochy, resp.  hodnota  
pozemku vneseného do komasačnej masy.  
 
 Ak sa v dôsledku zníženia plôch pod cestnou a kanálovou sieťou a iných 
verejných objektov, zväčší celková plocha pozemkov v komasačnej mase, zvyšok 
pozemkov sa stáva štátnym vlastníctvom, užívateľa Obce  Báčsky Petrovec.  
 
 Koeficient zmenšenia pre spoločné potreby  určí Komisia pre komasáciu.  
 
 
 
 



 
III. ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 
Článok 29 

 
Zásady komasácie nadobúdajú platnosť ôsmym dňom  odo dňa zverejnené 

v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE  OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-81/2007-02 
Číslo:  09. októbra 2007           
Báčsky Petrovec     

        P R E D S E D A 
 ZHROMAŽDENIA OBCE 
         
Dipl.Ing. Juraj Červenák, v.r. 
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