
   
   Ú R A D N Ý     V E S T N Í K 

 
                                               Obce  Báčsky  Petrovec 
 
 
Číslo: 9                                                   Báčsky Petrovec                               
Ročník: LI                                           30. decembra 2015                                  
 
 
 
 

O    B    S    A  H 
 
 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
128. -  Uznesenie o novelizácii  Uznesenia o lokálnych administratívnych poplatkoch 

a úhradách za služby, ktoré koná Obecná správa, 
 
129. - Uznesenie o zmene Uznesenia o lokálnych komunálnych poplatkoch,  
 
130. - Uznesenie o úprave  verejných priestranstiev obce, 
 
131. -  Uznesenie o schválení Európskej charty rovnosti žien a mužov na miestnej 

úrovni, 
 
132. -  Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k programu hospodárenia Verejného 

podniku pre komunálne a bytové práce  Komunalac, Maglić na rok 2016, 
 
133. -  Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu hospodárenia Verejného 

komunálneho podniku Progres, Báčsky Petrovec na rok 2016, 
 
134. -  Rozhodnutie o odvolaní členky Školského výboru Základnej školy Jozefa 

Marčoka Dragutina v Hložanoch, 
 
135. - Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Školského výboru Základnej školy 

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

Zrenjanina v Maglići,  
 
137. -  Rozhodnutie o vymenovaní novej členky  Školského výboru Základnej školy 

Žarka Zrenjanina v Maglići, 
 
 



138. -  Rozhodnutie o odvolaní členky Školského výboru Základnej školy Žarka 
Zrenjanina v Maglići, 

 
139. - Rozhodnutie o vymenovaní  nového člena Školského výboru Základnej školy 

Žarka Zrenjanina v Maglići, 
 
 

II.  OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
140. -  Rozhodnutie o odvolaní členky a vymenovaní novej členky Rady pre 

migrácie Obce Báčsky Petrovec,  
 
141. -  Rozhodnutie o druhých zmenách Rozhodnutia o vymenovaní členov 

pracovnej skupiny  pre vypracovanie Stratégie rozvoja športu v Obci Báčsky 
Petrovec na obdobie rokov  2015 -2020,  

 
142. -  Rozhodnutie o zmene apropriácie, 
 
143. -  Rozhodnutie o založení Komisie pre bezpečnosť dopravy na cestách na 

území  Obce Báčsky Petrovec,  
 
144. -  Rozhodnutie o oslobodení od platenia  komunálneho poplatku za rok 2015 

a 2016, 
 
145. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016-

04/311-2015,  
 
146. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016-

04/312-2015, 
 
147. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016-

04/313-2015, 
 
148. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016-

04/314-2015, 
 
149. -  Rozhodnutie o prvých zmenách Rozhodnutia o spolufinancovaní  

programov,  ktoré v roku 2015 v rámci svojich programových aktivít 
realizujú športové organizácie registrované ako združenia, v súlade 
so Zákonom o športe,  

 
150. - Program používania prostriedkov pre financovanie zlepšenia bezpečnosti  

dopravy na cestách na území Obce Báčsky Petrovec na rok 2016. 
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 128. 
 
 Podľa článku 32 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný  vestník RS,  č.  129/2007 
a 83/2014 – iný zákon), článkov 6 a 9   Zákona o financovaní lokálnej samosprávy (Úradný 
vestník  RS, č. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 –  zladená hodnota dinára, 125/2014 – 
zladená hodnota dinára a 95/2015 - zladená hodnota dinára) a  článku 34  Štatútu Obce  
Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014 – prečistený text),  
Zhromaždenie  obce   Báčsky Petrovec na   XXXI zasadnutí, ktoré sa konalo  29.12.2015,  
v y n i e s l o  
 

U Z N  E  S  E  N  I  E   
 

O  NOVELIZÁCII UZNESENIA O  LOKÁLNYCH  ADMINISTRATÍVNYCH 
POPLATKOCH  A  ÚHRADÁCH ZA SLUŽBY, KTORÉ KONÁ OBECNÁ  SPRÁVA 

 
 

Článok 1 
 

 V Uznesení o lokálnych administratívnych poplatkoch a úhradách za služby, ktoré  
koná Obecná správa (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.  17/2012, 9/2014 a 3/2015),  
koná sa nasledujúca novelizácia: 
 V časti Sadzobník  úhrad za služby, ktoré koná Obecná správa - položka 3 sa 
mení a znie: 

„Položka 3 
 

 Z oblasti urbanizmu a stavebníctva, úhrada za prácu: 
 

1. za vydanie Informácie o umiestnení stavby – možnosti a obmedzenia  výstavby   
na katastrálnej parcele ....................................................................... 1.000,00 dinárov 

 
2. za vydanie  podmienok umiestnenia stavby: 

 
Klasifikačné 

číslo 
 

Názov objektu 
 

Cena 
111 Obytná budova s jedným bytom 3.800,00 
112 Obytná budova s dvomi alebo viacerými bytmi 3.800,00 
113 Budovy pre bývanie spoločenstiev 3.800,00 
121 Hotely a podobné budovy 5.700,00 
122 Prevádzkové budovy 5.700,00 
123 Budovy pre obchod vo veľkom a v malom 5.700,00 
124 Budovy pre dopravu a komunikáciu 5.700,00 
125 Priemyselné budovy a sklady 7.200,00 

 
126 

Budovy pre kultúrno-umeleckú činnosť a zabavenie,  
vzdelanie, nemocnice a iné budovy pre zdravotnú ochranu 

 
7.200,00 

127 Iné neobytné budovy 5.700,00 
211 Cesty a ulice 7.200,00 
214 Mosty 7.200,00 
2153 Hydrostavebné objekty pre odvodňovanie a navodňovanie 7.200,00 
222 Lokálne potrubia a vodovody 7.200,00 
241 Budovy pre šport a rekreácia 7.200,00 
242 Iné stavby (okrem budov) neklasifikované inde 7.200,00 
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Poznámky: 
- stavby boli klasifikované v súlade s Pravidlami o klasifikácii stavieb (Úradný vestník 

RS, č. 22/15); 
- pre budovy, ktoré pozostávajú z viacej častí rozličnej triedy, vyúčtuje sa úhrada pre 

drahšiu triedu; 
- pre stavby, ktoré pozostávajú z budovy a inžinierskej stavby vyúčtuje sa úhrada pre 

inžinierske stavby.  
 
      3.  za potvrdenie  projektu parcelácie  a preparcelácie .......................... 800,00 dinárov 
 

4. za potvrdenie urbanistického projektu: 
 -  pri prvom podaní žiadosti ..............................................................1.600,00 dinárov 
 -  úhrada za prácu Komisie pre plány pri opätovnej žiadosti ............ 88.000,00 dinárov 
 

 
Článok 2 

 
 V položke 8  časť  Sadzobník  úhrad za služby, ktoré koná Obecná správa – po 
bode 12 pridáva sa nový bod 13, ktorý znie: 
 
 „13.  vydávanie fotokópie – duplikátu  rozhodnutia, vyneseného zo strany  
             Obecnej správy .............................................................................. 300,00 dinárov. 
 
 

Článok 3 
 
 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: 011-69/2015-02 
Dňa: 29.12.2015       P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec          ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
          Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r. 
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   129. 
 
 Podľa článku 32 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný  vestník RS,  č.  129/2007 
a 83/2014 – iný zákon), článku 6  Zákona o financovaní lokálnej samosprávy (Úradný vestník  
RS, č. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 –  zladená hodnota dinára, 125/2014 – zladená 
hodnota dinára a 95/2015 - zladená hodnota dinára) a  článku 34  Štatútu Obce  Báčsky 
Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014 – prečistený text),  Zhromaždenie  
obce  Báčsky Petrovec na svojom XXXI zasadnutí, ktoré sa konalo 29.12.2015,  v y n i e s l o  
 

U Z N  E  S  E  N  I  E   
 

O ZMENE UZNESENIA O  LOKÁLNYCH  KOMUNÁLNYCH POPLATKOCH   
 
 

Článok 1 
 

 V Uznesení o lokálnych komunálnych poplatkoch (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, č.  17/2012, 15/2013 a 3/2015),  konajú sa nasledujúce zmeny: 
 
 V položke 1 v odseku 1 bod 4 sa mení a znie: 
 
 „4. Právnické osoby, ktoré sú podľa zákona, ktorým sa  reguluje účtovníctvo, 
zaradené  k veľkým, stredným a malým právnickým osobám a v znení zákona, ktorým sa  
reguluje účtovníctvo,  a podnikatelia, ktorí vykonávajú  činnosti, ako sú: 

- poštové, mobilné a telefonické  služby, kasína, herne, stávkové  kancelárie, bingo 
siene a poskytovanie  stávkových služieb, bankovníctvo, nočné bary, diskotéky, 
poistenie  majetku a osôb, elektrohospodárstvo (okrem výroby elektrickej energie 
z obnoviteľných zdrojov energie), komunálny poplatok za vyvesenie firemnej tabule 
na  prevádzkovom  priestore platia na ročnej úrovni  vo výške ôsmich  priemerných  
zárobkov,   

- výroba a obchod s naftou a naftovými derivátmi, výroba a  obchod  vo veľkom  
tabakovými výrobkami, výroba cementu, komunálny poplatok za vyvesenie firemnej 
tabule na  prevádzkovom  priestore platia na ročnej úrovni  vo výške štyroch  
priemerných  zárobkov,   

- výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie, komunálny poplatok za 
vyvesenie firemnej tabule na  prevádzkovom  priestore platia na ročnej úrovni  vo 
výške jedného  priemerného  zárobku.“   
 

 V položke 3 sa  menia sumy lokálnych komunálnych poplatkov, predpísané pre  
vlastnenie motorových, cestných a prívesných vozidiel, okrem poľnohospodárskych  
vozidiel a strojov a vynášajú:  
 

„Položka číslo 3 
 

1) za nákladné vozidlá: 
      - za kamióny s nosnosťou do 2 t       1.200 
      - za kamióny s nosnosťou od 2 do 5 t       1.610 
      - za kamióny s nosnosťou od 5 do 12 t      2.810 
      - za kamióny s nosnosťou nad 12 t      4.010 
 
2) za nákladné a pracovné prívesy (za osobné automobily)       400 
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3) za osobné automobily 
- do 1.150 cm3            400  
- nad 1.150 cm3  do 1.300  cm3            800   
- nad 1.300 cm3  do 1.600  cm3                                                                                                         1.200  
- nad 1.600 cm3  do 2.000  cm3                                                                                                          1.610  
- nad 2.000 cm3  do 3.000  cm3                                                                                                          2.420  
- nad 3.000  cm3                                                                                                                                             4.010  

 
4)   za motocykle 

- do 125 cm3                        330  
- nad 125 cm3  do 250 cm3                                                                                                                         480  
- nad 250 cm3  do 500 cm3                                                                                  800  
- nad 500 cm3  do 1.200  cm3                                                                              970  
- nad 1.200  cm3                                                                                                                                              1.200 

 
5)  za autobusy a combi-busy  po registrovanom sedadle                     40 
 
6) za prívesné vozidlá:  nákladné prívesy, poloprívesy a špeciálne nákladné  
    prívesy na prepravu určitého druhu tovaru 
     -    s nosnosťou 1 t              330 
     -    s nosnosťou od 1  do 5 t            560 
     -    s nosnosťou od 5 do 10 t             760 
     -    s nosnosťou  od 10 to 12 t                     1.040 
     -    s nosnosťou nad 12 t          1.610 
 
7)  za  vlečné vozidlá (návesové ťahače) 

- ktorých je sila motora do  66   kilowattov                                                      1.200  
- ktorých je sila motora od  66  do 96 kilowattov                                             1.610  
- ktorých je sila motora od  96  do 132 kilowattov                                           2.010  
- ktorých je sila motora od  132  do 177 kilowattov                                         2.420  
- ktorých je sila motora ponad 177 kilowattov                                                 3.220  

 
8)  za  pracovné vozidlá, špeciálne adaptované vozidlá na prepravu  rekvizít pre   
cezpoľné zábavné dielne a atestované  špeciálne  vozidlá na prepravu včiel              800  
 

 V položke 4  v odseku 1 body a)  a  b) sa menia sumy lokálnych komunálnych 
poplatkov, predpísané  na používanie priestoru na verejných  plochách alebo pred 
prevádzkovými miestnosťami na podnikateľské účely, okrem predaja tlače, kníh 
a iných publikácií, výrobkov starých a umeleckých remesiel a domáckej výroby  
a vynášajú: 
 

„Položka 4 
 

a) za  postavenie  stánkov a iných montovaných objektov lokálny komunálny poplatok  
určuje sa v mesačnej  sume, a to: 
I.  zóna    75,00  dinárov 
II. zóna    65,00  dinárov 

 
b) za postavenie  záhradných reštaurácií lokálny komunálny poplatok  sa určuje  

v mesačnej  sume, a to: 
I.  zóna    90,00  dinárov 
II. zóna    75,00  dinárov 
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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: 011-70/2015-02 
Dňa: 29.12.2015       P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec          ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
          Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r. 
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 130. 
 Podľa článku 146 odseky 1 a 2 Zákona o plánovaní a výstavbe (Úradný vestník RS, č. 
72/09, 81/09 – oprava, 64/10 – uznesenie ÚS, 24/11, 121/12, 42/13 – uznesenie ÚS, 50/2013 
– uznesenie ÚS, 98/2013 – uznesenie ÚS, 132/14 a 145/14), článku 14 Zákona o verejných 
cestách (Úradný vestník  RS, č. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 a 104/13) a článkov 34 a 163 
Štatútu  Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/14 – prečistený 
text), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na XXXI. zasadnutí , ktoré sa konalo  29.12.2015, 
v y n i e s l o  

 
U Z N  E  S  E  N  I E 

O ÚPRAVE VEREJNÝCH  PRIESTRANSTIEV OBCE 
 
 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 1 
 

 Toto uznesenie stanovuje podmienky pre všeobecnú a komunálnu úpravu Obce 
Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: obec), osobitné podmienky pre všeobecnú a komunálnu 
úpravu v zónach pod osobitným  režimom ochrany, upravuje postup, spôsob a podmienky pre 
postavenie urbánneho mobiliáru a zariadení na verených priestranstvách a stavebnom 
pozemku vo verejnom vlastníctve a iných priestranstvách na území obce (v ďalšom texte: 
verejné priestranstvo), ako i iné otázky dôležité pre všeobecnú úpravu obce a používanie, 
údržbu a ochranu verejných priestranstiev v obci.  
 

Článok 2 
 

 Všeobecná úprava obce, v znení tohto uznesenia, zahŕňa: 
 

- podmienky a spôsob umiestnenia, údržby a ochrany urbánneho mobiliáru, 
- dočasné umiestnenie montovaných a iných objektov a  zariadení na verejnom 

priestranstve, 
- úprava, používanie, údržba a ochrana verejných priestranstiev a 
- úprava a údržba vonkajších častí  budov.  

 
Článok 3 

 
 Komunálna úprava  obce, v znení tohto uznesenia, zahŕňa podmienky a spôsob 
umiestnenia, používania, chránenia a údržby komunálnych objektov a zariadení, ako 
i podmienky pre vykonávanie určitých činností: 
 

- zabezpečenie verejného osvetlenia, osvetlenie objektov a slávnostné ozdobenie obce, 
- odpratanie a odvážanie snehu z verejných priestranstiev a posýpanie  soľou ľad na 

verejných priestranstvách (v ďalšom texte: odpratanie snehu a ľadu) a 
- umiestnenie a údržba verejných  toaliet. 

 
Článok 4 

 
 Urbánny mobiliár, objekty a zariadenia sa  umiestňujú na verejnom priestranstve na 
spôsob a pod podmienkami  určenými týmto uznesením, aktami vynesenými na základe  
tohto uznesenia, ako i na základe iných aktov, ktorými sa regulujú podmienky pre ich 
umiestnenie.  
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Článok 5 
 

 Verejné priestranstvo, v znení tohto uznesenia, je priestor na území Obce Báčsky 
Petrovec, určený plánovacími dokumentmi pre úpravu alebo výstavbu objektov verejného 
účelu alebo verejné priestranstvo, pre ktoré je  plánované určenie verejného záujmu v súlade 
so zákonom a stavebný pozemok vo verejnom vlastníctve, a to:  
 

- vozovky, chodníky, pešie a cyklistické chodníky, ostrovčeky pre chodcov, deliace 
pásy a pruhy, námestia, bežecké dráhy a iné v rámci uličných koridorov, 

- verejné zelené plochy medzi budovami a  vôkol nich, uličné trávniky, skvéry, parky, 
spomienkové parky, park-lesy, stromoradia, 

- autobusové zastávky, stanovištia vozidiel taxislužby a parkoviská, 
- terény pre šport a pobavenie, detské a rekreačné ihriská, trhoviská a 
- iné zastavené plochy určené na verejné užívanie.  

 
Článok 6 

 
 Vonkajšie časti budovy, v znení tohto uznesenia, sú fasády s ornamentmi  a inými 
prvkami fasády budovy,  terasami, oknami, výkladmi, portálmi,  bránami, dvermi, pasážami,  
a inými otvormi na budove, strecha, komíny, sneholamy, odkvapové rúry, striešky,  ako 
súčasť budovy a iné stavebné prvky budovy.  
 

Článok 7 
 

 Urbánny mobiliár, v znení tohto uznesenia,  tvoria:  
 

1. lavičky, 
2. poštové schránky a verejné telefónne búdky,  
3. verejné hodiny, 
4. ozdobné žardiniéry,  
5. stĺpy, gule, ohrady a iné prekážky na verejných priestranstvách, 
6. detské a rekreačné ihriská, skejt parky a fitnes mobiliár a 
7. iný urbánny mobiliár, určený aktami, vynesenými na základe tohto uznesenia.  

 
Článok 8 

 
 Objekty a zariadenia, v znení tohto  uznesenia, sú: 
 

1. stánky, 
2. záhradné reštaurácie, 
3. voľne stojace a nástenné vitríny,  
4. pohyblivé pulty,  
5. pulty na predaj ovocia a zeleniny, 
6. výkladové pulty,  
7. markízy, 
8. zariadenia pre zmrzlinu, gaštany, pukance, grilované výrobky a pod.  
9. chladiace zariadenia, 
10. objekty na  predvedenie zábavných programov, 
11. bilbordy  a iné  reklamné tabule (v ďalšom texte: reklamný pútač), 
12. parkovací priestor, 
13. iné objekty dočasného charakteru. 
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 Objekty a zariadenia v zmysle odseku 1 tohto článku sú objekty a zariadenia vo 
funkcii  vykonávania stavebných prác (ohrada  staveniska, stavebné lešenie a pod.) 
a deponovaný stavebný materiál.   

Článok 9 
 

 Komunálne objekty a zariadenia, v znení tohto uznesenia, sú:  
 

1. fontány, 
2. verejné studne a studne, 
3. nádoby na zber odpadu, 
4. nádoby na zber recyklovateľného  materiálu, 
5. stĺpy verejného osvetlenia, 
6. verejné toalety, 
7. iné komunálne objekty a zariadenia, ktoré sa umiestňujú na verejných priestranstvách 

v súlade s aktami vynesenými na základe tohto uznesenia.  
 

Článok 10 
 

 Zóny pod osobitným režimom  ochrany v obci (v ďalšom texte: zóny ochrany), 
v znení tohto uznesenia, sú: 
 

1. v osade Báčsky Petrovec: 
celok I.: ľavá strana Ulice maršala Tita, od Ulice národnej revolúcie do Ulice 
Masarykovej (katastrálne parcely číslo: 18/1, 18/2, 19, 20, 22/1, 24/1 a 25 k.o. Báčsky 
Petrovec) a pravá strana Ulice maršala Tita od Ulice národnej revolúcie po domové 
číslo 20 (katastrálne parcely číslo: 13, 1, 7, 6, 673, 672, 671 a 670 k.o. Báčsky 
Petrovec); 
celok II.: bloky medzi ulicami  Maxima Gorkého, Branislava Mokića a Vajanského, 
bočne ohraničené Ulicou národnej revolúcie a Leninovou ulicou. 

 
2. V osade Kulpín: zóna komplexu kaštieľa Dunđerski:  priestor  ohraničený ulicami 

maršala Tita, školskou, Masarykovou a Nušićovou.  
 

3. V osade Maglić: memoriálny park prvotných prisťahovalcov do Maglića na mieste 
niekdajšieho starého cintorína v Maglići (časť katastrálnej parcely číslo 1173 k.o. 
Maglić). 

Článok 11 
 

 Pre  umiestnenie urbánneho mobiliáru, objektov a zariadení a pre umiestnenie 
a údržbu komunálnych objektov, v rámci zóny ochrany, je nevyhnutné zaobstarať podmienky 
a súhlas Pokrajinského ústavu pre ochranu pamätníkov kultúry.  
 
 

II. VŠEOBECNÁ A KOMUNÁLNA ÚPRAVA OBCE 
 

 1.  Podmienky  pre  dočasné  umiestnenie  urbánneho  mobiliáru,  objektov  
           a zariadení  na verejnom priestranstve 
 

Článok 12 
 

Podmienky pre  dočasné umiestnenie urbánneho mobiliáru, objektov a zariadení na 
verejnom priestranstve sa reguluje:  
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1. Programom o dočasnom prenájme verejných priestranstiev kvôli umiestneniu 
dočasných objektov na území Obce Báčky Petrovec (v ďalšom texte Program), 

2. Pravidlami o technických a iných podmienkach  umiestnenia urbánneho mobiliáru, 
objektov a zariadení na verejných priestranstvách, 

3. Pravidlami o technických a iných podmienkach  umiestnenia bilbordov a iných 
reklamných pútačov na verejných priestranstvách. 

 
 Akty z odseku 1 tohto článku na návrh Verejného podniku Direkcija za izgradnju 
Bački Petrovac, Báčsky Petrovec (V ďalšom texte: direkcia) vynáša Obecná rada Obce  
Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: Obecná rada).  
 

Článok 13 
 

 Odborné práce prípravy aktov z článku 12 tohto uznesenia  vykonáva direkcia, ktorá 
je povinná z príslušných komunálnych a iných podnikov a ustanovizní zaobstarať všetku 
potrebnú dokumentáciu pre vypracovanie programu a pravidiel.  
 

Článok 14 
 

 Pravidlá z článku  12 odsek 1 bod 2 tohto uznesenia obsahuje dopravné a iné 
technické podmienky umiestnenia urbánneho mobiliáru, objektov a zariadení na verejných 
priestranstvách.  
 
 Pravidlá z článku 12 odsek 1 bod 3  tohto uznesenia  obsahujú technické a iné 
osobitné podmienky  dočasného umiestnenia bilbordov a iných reklamných pútačov na 
verejných priestranstvách, ako i bližšie podmienky umiestnenia určitých druhov 
oznamovacích prostriedkov (oznamovací panel, city-light, stĺp, display a iné). 
 
 2. Urbánny mobiliár 
 

Článok 15 
 

 Lavičky  sa umiestňujú  na verejnom preistranstve v súlade s programom direkcie, 
ktorá má na starosti ich údržbu.  
 
 Keď je umiestnenie lavičiek na verejnom priestranstve vykonané na žiadosť fyzickej 
alebo právnickej osoby, trovy umiestnenia znáša podávateľ žiadosti, ktorý je zároveň povinný 
udržiavať ich v dobrom stave.  

Článok 16 
 

 Verejné hodiny  sa umiestňujú na objektoch alebo na verejných priestranstvách.  
 
 Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorý umiestňuje verejné hodiny, je povinný  ich 
udržiavať v náležitom a funkčnom stave.  
 

Článok 17 
 

 Poštové schránky a verejné telefónne búdky  sa umiestňujú na verejných 
priestranstvách v súlade s rozvrhom  miest, ktoré  navrhuje podnik,  ktorý je príslušný pre ich 
umiestnenie, so súhlasom direkcie.  
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 Podnik  z odseku 1 tohto článku je povinný poštovú schránku a verejné telefónne 
búdky udržiavať  v náležitom a funkčnom  stave.  
 

Článok 18 
 

 Ozdobné žardiniéry sa umiestňujú v pešej zóne. 
 
 Ozdobné žardiniéry sa môžu umiestniť mimo pešej zóny na návrh právnickej alebo 
fyzickej osoby.  
 
 Ozdobné žardiniéry z odseku 1 tohto  článku umiestňuje direkcia, koná ich náležitú 
údržbu a keď  sa  ich umiestnenie koná na žiadosť právnickej alebo fyzickej osoby, tá osoba 
znáša všetky náklady umiestnenia žardiniér a je povinná  udržiavať ju a strať sa o  výsadbu 
v nej.  
 Nie je dovolené používať umelé kvety v žardiniérach na verejných priestranstvách. 
 

Článok 19 
 

 Stĺpy, gule, ohrady a iné prekážky na verejných priestranstvách umiestňuje 
a udržiava subjekt, v kompetencii ktorého je údržba verejných priestranstiev, na ktorých sa 
umiestňujú, so súhlasom direkcie.  
 
 Keď sa umiestnenie urbánneho  mobiliáru z odseku 1 tohto článku na verejnom 
priestranstve  vykoná na  žiadosť právnickej osoby alebo podnikateľa, trovy umiestnenia 
znáša podávateľ žiadosti, ktorý je zároveň povinný konať ich údržbu.  
 

Článok 20 
 

 Detské a rekreačné ihriská, skejt parky a fitnes mobiliár tvoria podklady, rekvizity 
a sprievodný mobiliár (lavičky, odpadkové koše a pod.).  
 
 Miesta pre detské a rekreačné ihriská, skejt parky a fitnes mobiliár ako i druh rekvizít 
určuje direkcia v súlade s pravidlami z článku 12 odsek 1 bod 2 tohto uznesenia.  
 
 Detské a rekreačné ihriská, skejt parky a fitnes mobiliár umiestňuje direkcia a stará sa 
o ich údržbu.  
 
 Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorému je zverená údržba detských a rekreačných 
ihrísk, skejt parkov a fitnes mobiliára, je povinný udržiavať ich v náležitom stave.  
 

Článok 21 
 
 Iný urbánny mobiliár z článku 7 bod 7 tohto uznesenia sa umiestňuje a udržiava na 
spôsob určený v tých aktách.  

Článok 22 
 

 Urbánny mobiliár z článku 7 tohto uznesenia sa umiestňuje v súlade so: 
 

1. skicou  objektu a podmienkami  vydanými zo strany direkcie, 
2. Pravidlami o technických a iných podmienkach  dočasného umiestnenia urbánneho 

mobiliáru, objektov a zariadení na verejných priestranstvách a s programom, 
3. inými dôkazmi, v závislosti od  osobitných podmienok.  
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 3. Objekty a zariadenia 
 

Článok 23 
 

 Stánok je typizovaný kontajnerový objekt brutto plochy do 15,0 m2, ktorý sa 
umiestňuje v už vybudovanej finálovej forme.  
 
 Výstavba montážnych objektov a objektov z pevného materiálu na verejných 
priestranstvách nie je dovolená.  
 

Článok 24 
 

 Záhradná reštaurácia je objekt  určený pohostinskej činnosti, ktorý sa umiestňuje na 
verejnom priestranstve pred objektom  alebo  miestnosťou, v ktorej sa výlučne vykonáva  
pohostinská činnosť.  
 
 Záhradná  reštaurácia môže byť: 
 

- montážno-demontážny objekt,  ktorý vo svojom  zložení má aspoň jeden fixný prvok, 
ktorý nie je  demontážneho typu (plátno, markíza, ohrada), 

- objekt bez fixných prvkov, ktorý tvoria: stoličky, stoly, lavičky a slnečníky, v rámci 
ktorého sa môžu umiestniť ľahko  pohyblivé montážno-demontážne prvky (ohrady, 
žardiniéry a pod.). 

 
 Záhradná reštaurácia nemôže byť umiestnená pred stánkom.  
 
 V rámci a vôkol  záhradnej reštaurácie postavenie ohrady, formovanie pódia alebo 
plató, resp. denivelácia verejného priestranstva, na ktorom  sa umiestňuje záhradná 
reštaurácia a jej nadkrytie je dovolené v súlade s podmienkami predpísanými pravidlami 
z článku 12 odsek 1 bod 2 tohto uznesenia.  
 
 V letnej reštaurácii nie je dovolené  umiestnenie  roštu,  ražňa, barového  pultu, 
fontány  a prednes  živej hudby.  
 

Článok 25 
 

 Voľne stojace a nástenné vitríny sú objekty, ktoré sa  umiestňujú kvôli vykladaniu 
a reklamovaniu tovaru mimo prevádzkového priestoru, v súlade s pravidlami z článku 12 
odsek 1 bod 2 tohto uznesenia.  
 
 Žiadateľ o  vydanie povolenia  na umiestnenie  voľne stojacich a nástenných vitrín je 
povinný k žiadosti pridať  dôkaz o vlastníctve alebo prenájme podnikateľského  objektu, resp. 
priestoru, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti verejného priestranstva, na ktorom sa  
umiestňuje vitrína.  
 
 Ak existujú viacerí žiadatelia, prednosť má žiadateľ, ktorého  podnikateľský objekt 
nemá uličný výklad.  
 

Článok 26 
 

 Pohyblivý pult je montážna  konštrukcia, ktorá môže zabrať najviac  2,0 m2 
verejného priestranstva a určená je  na vystavenie  a predaj tovaru, ako sú:  
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1. suveníry, knihy, časopisy a iné publikácie, CD, okuliare, 
2. kvety, blahoželania a iné ozdobné predmety pri príležitosti zaznamenania štátnych, 

cirkevných a iných sviatkov: 
a)  vianočné a novoročné sviatky v období od 15. decembra bežného roka do    
     15. januára nasledujúceho roka a 
b)  ôsmy marec, v období od 1. do 10. marca bežného roka, 

3. sladkosti, balóny a pod.  
4. osviežujúce nápoje, potraviny v originálom balení, suveníry a ozdobné predmety, 

výrobky starých a umeleckých remesiel, domáckej  výroby,  
5. zodpovedajúce publikácie z oblasti turistiky a 
6. iné výrobky počas uskutočňovania manifestácií pod patronátom Obce  Báčsky 

Petrovec.  
 
 Výzor pohyblivého pultu sa určuje pravidlami z článku 12 odsek 1 bod 3 tohto 
uznesenia.  

Článok 27 
 

 Počas uskutočňovania manifestácií významných pre Obec Báčky Petrovec a počas 
trhových dní, poplatok za užívanie verejného priestranstva pre  pulty a zariadenia konajú 
príslušné komunálne podniky podľa stanoveného  cenníka  s vystavením fiškálneho účtu. 
Príjmy zo zaplateného poplatku  platia sa na bežný účet príslušného komunálneho podniku.  
 
 Priestranstvá  osobitne určené  pre  umiestnenie dočasných objektov počas trvania 
manifestácií z odseku 1 sa definujú programom z článku 12 odsek 1 bod 1 tohto uznesenia. 
 
 Cenník z odseku 1 tohto článku schvaľuje Obecná  rada na základe  návrhu 
komunálneho podniku.  
 
 Záväzok príslušného komunálneho podniku je, aby po  ukončení manifestácie 
z odseku 1 z priestranstiev z odseku 2  tohto článku odstránil  všetok odpad a priestranstvo 
priviedol k pôvodnému stavu. Tieto práce  dodatočne nefakturuje direkcia, ale sa ony 
financujú zo zaplatených poplatkov. 
 

Článok 28 
 

 Pult na predaj ovocia a zeleniny je otvorený, ľahko pohyblivý objekt, ktorý môže 
byť typizovaný  a slúži na vystavenie a predaj ovocia a zeleniny, ktorého brutto plocha 
nemôže presahovať 5,0 m2 , vypracovaný je  z ľahkého materiálu (drevo, plastu a pod.) a dá 
sa ľahko  odstrániť. Predaj  tovaru na týchto pultoch sa koná v období od 7.00 do 22.00 
hodiny a po uplynutí toho času pult sa z verejného priestranstva  odstraňuje.  
 
 Verejné priestranstvo pre potreby umiestnenia pultu  dáva  sa na dočasné  používanie 
dohodovo a v súlade s podmienkami z článku 12. 
 
 Zmluva a súhlas o zabratie verejného priestranstva  sa vydáva za presne určené 
obdobie počas jednej sezóny, resp. jedného kalendárneho roka.  
 

Článok 29 
 

 Výkladový pult  je  montážna konštrukcia, ktorá zaberá najviac 2,0 m2  verejného 
priestranstva  a umiestňuje sa  vedľa  podnikateľského objektu kvôli vystaveniu tovaru, ktorý 
sa v objekte predáva.  
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Článok 30 
 

 Markíza  je voľne stojaca konštrukcia so zodpovedajúcim  krytom  kvôli ochrane 
pred slnkom. 
 
 Markíza sa môže umiestniť iba s predbežným súhlasom direkcie.  
 

 Článok 31 
 

 Iné druhy voľne stojacich striešok sa nemôžu umiestniť na verejných priestranstvách 
ako samostatné objekty, s výnimkou manifestácií na obdobie najviac štyroch dní.  
 

Článok 32 
 
 Zariadenia pre zmrzlinu, gaštany, pukance, grilované výrobky a pod. môžu sa 
umiestniť na  verejnom priestranstve pod podmienkou, že  zaberú najviac 3,0 m2. 
 
 Výzor zariadenia z odseku 1 tohto článku určuje sa pravidlami z článku 12 odsek 1 
bod 2 tohto uznesenia.  
 

Článok 33 
 
 Chladiace zariadenie  na predaj priemyselnej zmrzliny a osviežujúcich nápojov  sa 
môže umiestniť na verejnej ploche v súlade s programom  z článku 12 odsek 1 bod 1 tohto 
uznesenia.  
 
 Vedľa objektu určeného na  predaj potravín  môže sa  umiestniť  chladiace zariadenie 
na predaj priemyselnej zmrzliny a osviežujúcich nápojov v súlade s podmienkami, ktoré 
vydáva direkcia.  
 

Článok 34 
 
 Objekty na  predvedenie zábavných programov  sú cirkus, zábavný park,  prístroje 
a zariadenia pre zábavu a pod.  
 
 Podávateľ žiadosti o vydanie súhlasu na umiestnenie objektu na predvedenie 
zábavného programu je povinný direkcii doručiť overenú vyhlášku o technickej funkčnosti 
objektu na predvedenie zábavných programov.  
 
 Podávateľ žiadosti je povinný na účet direkcie  vedľa trov za používanie verejného 
priestranstva zaplatiť aj sumu za krytie trov údržby čistoty na zabratom verejnom 
priestranstve. 
 
 Podávateľ žiadosti o vydanie súhlasu na umiestnenie objektu na predvedenie 
zábavných programov na verejnom priestranstve, na ktorom sa umiestňuje javisko alebo  iný 
montážno-demontážny objekt dočasného charakteru, je povinný  pridať projekt konštrukcie 
a správu o technickej kontrole projektu, ktorý vypracovala osoba oprávnená pre 
projektovanie.  
 
 Podávateľ žiadosti  o vydanie súhlasu na umiestnenie cirkusu alebo zábavného parku, 
povinný je určiť celkovú plochu, ktorú zaberá cirkus alebo zábavný park, resp. plochu, ktorú 
zaberá každý prístroj pre zábavné hry, ich počet a druh.  
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Článok 35 
 

 Reklamný pútač  je reklamná tabuľa, bilbord,  svetelná reklama, elektronický display 
a iný objekt a zariadenie, ktoré sa umiestňuje na verejnú plochu kvôli reklamovaniu. 
 
 Reklamný pútač, v znení tohto uznesenia, je i každý reklamný pútač viditeľný 
z verejnej plochy: 

- nadpis na fasáde budovy, okrem vyvesenia firmy na prevádzkovom  priestore, na 
osobitne umiestnených stĺpoch alebo na stožiaroch, 

- reklamný pútač umiestnený na  streche budovy.  
 

 Reklamný pútač sa umiestňuje v súlade s podmienkami z pravidiel  z článku 12 odsek 
1 bod 3 tohto uznesenia.  
 
 Za reklamovanie manifestácie môže sa umiestniť transparent nad cestou počas 
uskutočnenie manifestácie s predbežným súhlasom direkcie.  
 

Článok 36 
 

 Parkovací priestor  je dočasný objekt umiestnený na verejnom priestranstve  a slúži 
za dočasné parkovanie vozidiel.  
 
 Parkovací priestor na verejnom priestranstve môže byť: 

- vybudovaný zo strany Obce Báčsky Petrovec,  
- vybudovaný zo strany právnickej osoby alebo podnikateľa, umiestnený na verejnom 

priestranstve pred objektom alebo miestnosťou, ktorá je výlučne vo funkcii 
prevádzkového priestoru, ktorý má potrebné povolenie.  

 
 Parkovací priestor vybudovaný na verejnom priestranstve je objekt  verejného 
charakteru. Pre vlastné potreby každý investor je povinný zabezpečiť parkovanie vozidiel na 
stavebnej parcele v súlade  s platnými plánovacími dokumentmi.  
 
 Pravidlá zaberania priestoru pre potreby výstavby parkovísk pred podnikateľskými 
objektmi  sú definované Pravidlami o technických a iných podmienkach  umiestnenia 
objektov a zariadení na verejných priestranstvách. 
 

Článok 37 
 

 Umiestnenie ohrady staveniska, staveniskových lešení a uskladnenie stavebného 
materiálu na verených priestranstvách kvôli vykonávaniu stavebných prác na objektoch je 
povolené v súlade so schváleným plánom  staveniska a plánovanou dynamikou  prác, 
s predbežným súhlasom direkcie.  
 
 Vykonávateľ prác je povinný uskladnený stavebný materiál  ochrániť  
zodpovedajúcou ohradou  a  po ukončení záverečných prác  verejné priestranstvo priviesť k 
pôvodného stavu. 

Článok 38 
 

 Súhlas  na dočasné uskladnenie stavebného materiálu na verejnom  priestranstve kvôli  
vykonávaniu stavebných prác vydáva direkcia.  
 
 K žiadosti sa pridáva: 
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1. povolenie pre výstavbu, resp.  potvrdenie o prihlásení začiatku prác, ak ide o výstavbu 
alebo rekonštrukciu objektu, 

2. plán  prevenčných opatrení alebo schéma organizácie pre väčšie stavenisko alebo 
skica zaujatosti plochy na uskladnenie stavebného materiálu, 

3. akt o zmene režimu dopravy (ak je potrebný), ktorý vynáša direkcia.  
 

 Súhlas na dočasné skladovanie stavebného materiálu na verejnej ploche kvôli 
vykonávaniu stavebných  prác vydáva sa najdlhšie 30 dní, s možnosťou predĺženia.  
 

Článok 39 
 

 Súhlas na dočasné umiestnenie  iných objektov a zariadení  dočasného charakteru na 
verejnom priestranstve, ktoré nie sú osobitne uvedené v tomto uznesení, tiež  objekty 
a zariadenia, ktoré nespĺňajú  podmienky určené  normatívnym aktom vyneseným v súlade 
s týmto uznesením, direkcia môže vydať s predbežným súhlasom Obecnej rady. 
 

Článok 40 
 

 Tovar, kurivo a iné predmety sa nemôžu skladovať na verejných priestranstvách, 
vyjmúc prípadu nakládky a vykládky, ktorý nemôže  trvať dlhšie ako 48 hodín.  
 
 4. Úprava, užívanie, údržba a ochrana verejných priestranstiev 
 

Článok 41 
 

 O úprave, užívaní, údržbe a ochrane  verených priestranstiev stará sa právnická osoba 
alebo podnikateľ, ktorému je to zverené na základe tohto uznesenia a iných aktov.  
 
 Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorému je zverené, aby sa staral o úpravu, 
užívanie, údržbu a ochranu  verejných priestranstiev, je povinná udržiavať ich v náležitom 
stave.  

Článok 42 
 

 Občania sú povinní konať úpravu, chrániť a udržiavať verejné priestranstvo pred 
svojím objektom v súlade s platnými predpismi.  
 

Článok 43 
 

 Nie je dovolené: 
- špiniť  a poškodzovať verejné priestranstvá, urbánny mobiliár, objekty, zariadenia 

a komunálne objekty, 
- nechávať veci, iné predmety a odpadky na verejných priestranstvách, 
- písať grafity, kresliť alebo na iný  spôsob narušovať alebo ničiť verejné priestranstvá 

alebo urbánny mobiliár, objekty, zariadenia a komunálne objekty, 
- neoprávnene umiestňovať, odstraňovať alebo premiestňovať úrbánny mobiliár, 

objekty a zariadenia,  
- prekážať montovanie úrbánneho mobiliáru, objektov  zariadení, pre ktoré existuje 

povolenie, súhlas alebo iný akt, vynesený v súlade s týmto uznesením a 
- používať verejné plochy, urbánny mobiliár, objekty, zariadenia a komunálne objekty 

v protiklade s účelom, ktorý majú, bez povolenia alebo ktorý nie je v súlade 
s vydaným povolením.  
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 5. Úprava  a údržba vonkajších častí budov 
 

Článok 44 
 

 Na vonkajších častiach  budov  a na iných objektoch na verejný účel, môžu sa 
namaľovať muraly, s  predbežným súhlasom Obecnej rady, na návrh direkcie.  
 
 Muraly, v znení tohto uznesenia, sú  umelecké diela výnimočne estetického 
nekomerčného obsahu, ktoré sa maľujú na vonkajších častiach budovy alebo iného objektu   
na verejný účel, s cieľom vytvorenia a rozvoja kultúrneho prostredia a estetického  výhľadu 
obce.  

Článok 45 
 
 Majiteľ, nájomca alebo iný užívateľ podnikateľského  priestoru v budove je povinný  
vyvesiť firmu na podnikateľskom  priestore  na pre to určenom mieste a ak také miesto nie je  
predvídané, vyvesenie firmy sa koná v súlade s platnými predpismi.  
 
 Za podnikateľský priestor  v budovách, ktoré sa nachádzajú v zónach ochrany a na 
budovách, ktoré sú určené  pre  nepohyblivé kultúrne dobro, podmienky a spôsob vyvesenia 
firmy určuje  ústav.  

Článok 46 
 
 Klimatické zariadenia môžu sa  umiestniť na  vonkajších častiach budovy, na 
mieste, ktoré je na to určené projektom výstavby alebo rekonštrukcie objektu.  
 
 Ak miesta na umiestnenie klimatického zariadenia nie sú určené  projektom z odseku 
1 tohto článku, klimatické  zariadenia sa môžu umiestniť na  miestach, kde nebudú prekážať 
okoloidúcim a susedným objektom (dvorové fasády, zakryté časti loggií a balkónov alebo 
terás a pod.).  
 
 Pri umiestnení klimatického  zariadenia je záväzné zabezpečiť odtekanie vody na 
spôsob, ktorý znemožňuje jej  rozlievania na iný priestor.  
 

Článok 47 
 

 Pokrajinský ústav pre ochranu pamätníkov kultúry vydáva podmienky a opatrenia 
technickej ochrany pre vykonanie prác  na umiestnenie klimatického zariadenia z článku 46 
tohto uznesenia, keď sa tieto práce vykonávajú na vonkajších častiach budovy,  ktorá je:  

1. určená pre nehnuteľné kultúrne statky, 
2. v chránenom okolí nehnuteľného kultúrneho statku a 
3. v zónach ochrany. 

 
III.  POSTUP POVOLENIA NA ZABRANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 
Článok 48 

 
 Umiestnenie objektov a zariadení z článku 8 body 2 a 12 tohto  uznesenia na 
verejných priestranstvách koná sa na základe Rozhodnutia o povolení na umiestnenie (v 
ďalšom texte: povolenie), ktoré vydáva Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, 
komunálno-bytové a inšpekčné úkony Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom 
texte: Obecná správa) na základe  predbežného súhlasu a podmienok, resp. technických  
podmienok vydaných zo strany direkcie. 
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 Povolenie  z odseku 1 tohto článku obsahuje  najmä údaje o: objekte, ktorého 
umiestnenie sa povoľuje, dokumentácii, podľa ktorej sa vydáva povolenie, lehote ukončenia 
umiestnenia objektu, pre ktorý sa vydalo povolenie, dobe, za ktorú umiestnený objekt  môže 
zostať na verejnom priestranstve, podmienkach, pod ktorými sa môže predĺžiť lehota 
platnosti  a podmienkach, pod ktorými povolenie  stráca platnosť pred uplynutím doby, na 
ktorú bolo vydané.  
 
 Proti povoleniu z odseku 1 tohto článku môže sa  podať námietka Obecnej rade 
v lehote 15 dní od dňa  doručenia povolenia.  
 
 Povolenie sa nevydáva pre všetky iné prípady z článku 8 odsek 1, článkov  28 a 37 
tohto uznesenia, resp. pre objekty a zariadenia, ktoré sa umiestňujú na obdobie do  štyroch 
dní počas  manifestácií významných pre Obec Báčsky Petrovec.  

 
Článok 49 

 
 Súhlas z článku 48 odsek 4  vydáva direkcia a v súlade s týmto uznesením a aktami 
z článku 12  tohto uznesenia.  
 
 Technické podmienky sa vydávajú pre  potreby umiestnenia  reklamných tabúľ 
a bilbordov, záhradných reštaurácií, stánkov a parkovísk na verejných priestranstvách, kým  
pre iné objekty a zariadenia sa vydáva súhlas a všeobecné podmienky na umiestnenie 
dočasných objektov.  
 
 Technické podmienky z odseku 2 tohto článku obsahujú:  

- všeobecné údaje o investorovi,  
- textovú časť: údaje o parcele, základ  na umiestnenie dočasného objektu, účel 

a plocha plánovaného dočasného objektu a 
- grafickú prílohu s uvedením polohy, rozmerov objektu a s prístupom k objektu. 

 
K žiadosti o vydanie technických podmienok pre bilbordy pridáva sa i prepočet 

statickej stability vyhotovený osobou, ktorá má zodpovedajúcu licenciu.  
 

K žiadosti o vydanie technických podmienok na osvetlenie reklamného pútača pridáva 
sa aj blok schéma, vyhotovená osobou, ktorá má licenciu projektanta elektro-energetických 
inštalácií nízkeho a stredného  napätia.  

 
K žiadosti o vydávanie technických podmienok  pre parkovisko prikladá sa i návrh 

rozhodnutia parkovacieho priestoru a v prípade existovania atmosférického kanálu aj riešenie 
na uloženie potrubia do atmosférického kanálu.  

 
Za vydanie podmienok a technických podmienok  platí sa úhrada  podľa platného 

cenníka direkcie, ktorý sa definuje osobitným uznesením.  Pri vydávaní podmienok 
a technických podmienok direkcia je povinná zúčtovať poplatok a podávateľa žiadosti 
oboznámiť s procedúrou získania povolenia.  

 
Článok 50 

 
 Akt pre dočasné umiestnenie objektu, resp.  zariadenia na verejnom priestranstve, 
ktoré je podľa osobitných predpisov a iných aktov zverené na spravovanie, údržbu 
a používanie verejnému podniku alebo inej právnickej osobe, vydáva ten podnik  alebo iná 
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právnická osoba v súlade s týmto uznesením a aktami vynesenými na základe tohto 
uznesenia.  

Článok 51 
 

 K žiadosti o vydanie povolenia z článku  48 odsek 1 tohto uznesenia sa prikladajú 
tieto doklady: 

1. technické podmienky, resp. podmienky z článku 49 tohto uznesenia, 
2. dôkaz o zabezpečenom  práve užívania  verejného priestranstva, kde sa umiestňuje 

objekt, resp. zariadenie (zmluva uzavretá s direkciou), 
3. dôkaz (potvrdenie) o vyrovnaných záväzkoch ohľadom platby komunálnych  

poplatkov, resp. úhrady, 
4. daňové identifikačné číslo, matričné číslo a číslo bežného účtu,  
5. iné dôkazy v závislosti od osobitných podmienok určených  týmto uznesením.  

 
Článok 52 

 
 Povolenie a súhlas sa vydávajú najdlhšie na dobu päť rokov.  
 
 Povolenie a súhlas zanikajú pred uplynutím  doby, na ktoré boli vydané, ak vlastník 
povolenia: 

1. nezaplatí lokálny komunálny poplatok, resp. úhradu v lehote osem dní odo dňa vzniku 
záväzku, 

2. neumiestni objekt, resp. zariadenie v súlade s podmienkami uvedenými v povolení, 
resp. súhlase, 

3. objekt, resp. zariadenie používa pre činnosť, ktorá nie je určená  v povolení, resp. 
súhlase alebo v rozpore s povolením, resp. súhlasom, 

4. prenajíma objekt tretej osobe. 
 

Povolenie a súhlas strácajú platnosť pred uplynutím doby, na ktoré boli vydané, aj 
keď  sa dočasný objekt neumiestni v lehote 60 dní pre reklamné  pútače, stánky, záhradné 
reštaurácie a parkoviská.   

 
Povolenie a súhlas zanikajú pred uplynutím doba, na ktoré  boli vydané, ako i vtedy, 

keď sa pozemok účelovo zameria alebo keď sa konajú iné práce na verejnom priestranstve.  
 
Obecná správa začína  konanie z úradnej  povinnosti v prípade z odseku 2 bod 1 tohto 

článku. 
 
V prípadoch z odseku 2 tohto článku Obecná správa začína konanie na základe  

návrhu príslušnej inšpekcie a v prípade z odseku 3 tohto článku, na návrh direkcie.  
 
Proti rozhodnutiu z odseku 5 tohto článku s môže podať námietka Obecnej rade 

v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
 

Článok 53 
 

 Počas  manifestácií pod patronátom Obce Báčsky Petrovec (SNS, obecný maratón, 
festivaly a pod.) alebo vykonávania prác, objekty  a zariadenia umiestnené na verejnom 
priestranstve v súlade s povolením môžu sa dočasne odstrániť počas trvania manifestácie, 
resp. kým trvajú práce.  
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 V prípade z odseku 1 tohto článku, rozhodnutie o dočasnom odstránení objektu 
a zariadenia  z verejného priestranstva vynáša Obecná správa.  
 
 Proti rozhodnutiu z odseku 2 tohto článku môže sa podať námietka Obecnej rade 
v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia 
 
 Sťažnosť z odseku 3 tohto článku neodkladá vykonateľnosť rozhodnutia.  
 
 

IV.  SPÔSOB A PODMIENKY PRENÁJMU VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA  
 

1.  Prenájom  verejného priestranstva zozbieraním písomných ponúk verejným  
     oznamom 

 
Článok 54 

 
Lokácia sa prenajíma na základe vypísaného a uskutočneného oznamu pre udelenie 

lokácií (v ďalšom texte: oznam). 
 
Oznam realizuje Komisia pre prenájom, scudzenie a zaobstaranie  nehnuteľnosti  do 

verejného vlastníctva Obce  Báčsky  Petrovec (v ďalšom texte: komisia). 
 
 Lokácia sa prenajíma na dobu nie dlhšiu ako päť rokov.  
 

Rozhodnutie o vypísaní oznamu vynáša komisia na návrh direkcie.  
 
Uznesenie z odseku 4 tohto článku  obsahuje:  
1. lokáciu, typ, plochu a účel dočasného objektu, 
2. dobu, na ktorú sa  prenajíma lokácia, 
3. lehotu a spôsob podávania ponúk na oznam,  
4. začiatočnú sumu úhrady za získanie práva na udelenie lokácie (v ďalšom texte:  

začiatočná suma úhrady), 
5. výška zaistenej sumy za účasť  v ozname,  
6. údaje o dokumentácii, ktorá sa prikladá k ponuke pre oznam,  
7. kritériá pre  voľbu najvýhodnejšej ponuky, 
8. miesto a čas otvorenia ponúk,  
9. lehota a spôsob uverejnenia údajov oznamu, 
10. vyznačenie , že sa ponuky podávajú v uzavretých  obálkach a 
11. iné podmienky predpísané zákonom.  

 
Článok 55 

 
 Začiatočná suma úhrady z článku 54 odsek 5 bod 4 tohto uznesenia určuje sa v ročnej 
sume lokálneho komunálneho poplatku za zodpovedajúci typ, plochu a účel stánku, resp. 
baraka.  
 
 Zaistená suma z článku 54 odsek 5 bod 5 tohto uznesenia určuje sa vo výške 10% zo 
začiatočnej sumy úhrady.  
 

Článok 56 
 

 Právo zúčastniť sa  oznamu majú všetky právnické osoby a podnikatelia.  
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 Osoby z odseku 1 tohto článku majú právo uchádzať sa o udelenie  najviac jednej 
štvrtiny lokácie, pre ktorú sa vypisuje oznam.  
 
 Lehota na podanie ponuky na zúčastnenie sa oznamu je 15 dní odo dňa jeho 
uverejnenia na oznamovacích tabuliach obce a miestnych spoločenstiev.   
 
 Načas nedoručené a neúplné ponuky, tiež ponuky, ktoré nie sú zosúladené s odsekom 
2 tohto článku, sa nebudú rozoberať.  
 

Článok 57 
 
 Oznam sa realizuje podľa pravidiel zozbierania písomných  ponúk.  
 
 Kritériá pre voľbu najvýhodnejšej ponuky je najvyššia ponúknutá suma úhrady.  
 
 Rozhodnutie o udelení lokácií sa vynáša na základe poradia.  
 
 Ak sa na oznam prihlási iba jeden účastník, verejné priestranstvo sa môže prenajať  
pod podmienkou, že účastník ponúkol  najmenšiu začiatočnú sumu uverejnenú v ozname pre 
získanie práva užívania verejného priestranstva a prijal iné podmienky z oznamu.  
 

Článok 58 
 

 Uznesenie o výsledkoch oznamu sa doručuje všetkým účastníkom. 
 
 Účastník oznamu má právo  Obecnej rade podať námietku proti uzneseniu komisie.  
 

Článok 59 
 

 Účastník oznamu, ktorému bola udelená lokácia, je povinný ponúknutú sumu úhrady 
zaplatiť v lehote osem dní odo dňa právoplatnosti uznesenia komisie, v opačnom  prípade sa 
vynesenie uznesenie o udelení lokácie  účastníkovi oznamu, ktorý je  ďalší na  rebríčku 
určenom  v súlade s článkom 57 tohto uznesenia.  
 
 Zaplatená suma úhrady sa nevnáša do sumy lokálneho komunálneho poplatku,  ktorý 
účastník oznamu platí ako  vlastník povolenia pre používanie lokácie, v súlade s uznesením, 
ktorým  sa upravujú lokálne komunálne poplatky.  
 

Článok 60 
 

 Podľa uznesenia z článku 57 odsek 1 uzaviera sa zmluva s direkciou  o používaní 
verejnej plochy v lehote 30 dní.  

Článok 61 
 

 Účastník oznamu, ktorému  sa udelí lokácia, zaplatená zaistená suma za účasť  
v ozname, vnáša sa do sumy úhrady.  
 
 Účastníkovi oznamu, ktorému sa neudelí lokácia, vracia sa zaistená suma  za účasť 
v ozname, v lehote troch dní.  
 
 Účastníkovi oznamu, ktorý odstúpi od užívania udelenej lokácie, zaistená suma za 
účasť v ozname sa nevracia.  
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Článok 62 
 

 Obecná správa pre objekty z článku 8 odsek 1, body  2 a 12, vynáša rozhodnutie 
o povolení na umiestnenie objektu na základe zmluvy o prenájme na určitú dobu verejného 
priestranstva, na ktorom sa žiada umiestnenie objektu, uzavretého s direkciou, ako i na 
základe súhlasu a podmienok  vydaných zo strany direkcie.  Za všetky iné objekty direkcia 
vydáva súhlas.  
 
 Na rozhodnutie, resp. súhlas z odseku 1 tohto článku môže sa podať námietka 
Obecnej rade. 
 
 Rozhodnutie, resp. súhlas z odseku 1 tohto článku stráca platnosť ak účastník oznamu 
v lehote 60 dní od právoplatnosti rozhodnutia neumiestni dočasný objekt alebo ak nezačne 
vykonávať činnosť.  
 

Článok 63 
 

 Osoba, ktorá uzavrela zmluvu o prenájme verejného priestranstva s direkciou, nemôže 
právo používania lokácie  prenechať inej osobe, ba ani zmeniť svoju činnosť.  
 
 Pod prenechaním lokácie inej osobe sa rozumie aj uzavretie všetkých druhov 
partnerských vzťahov a pod. 
 
 Každá zmena užívateľa alebo zmena činnosti, ktorá sa vykonáva na lokácii, 
predstavuje opätovný postup povolenia lokácie.  
 

Článok 64 
 

 Povolenie, resp. súhlas na umiestnenie objektu zaniká pred uplynutím doby, na ktoré 
bolo vydané, vedľa prípadov z odseku 52 odseky 2, 3 a 4 tohto uznesenia a v prípade ak 
vlastník povolenia   prestane vykonávať činnosť na lokácii dlhšie  ako 90 dní.  
 
 Po právoplatnosti rozhodnutia o zániku platnosti povolenia v prípadoch z článku 52 
odseky 2 a 3 tohto uznesenia, ako i v prípade, keď  vlastník povolenie prestane  vykonávať 
činnosť v stánku dlhšie ako 90 dní, tá lokácia sa  prenajíma na základe oznamu.  
 
 
2.  Prenájom verejného priestrantva priamou dohodou 
 

Článok  65 
 

 Lokácie na umiestnenie objektu z článku 8 odsek 1 body 2 až 13 tohto uznesenia, za  
ktorý sa vydáva verejné priestranstvo pred  podnikateľským priestorom, prenajímajú sa 
priamou dohodou výlučne  užívateľovi podnikateľského priestoru v závislosti od žiadosti 
stránky  na dobu nie dlhšiu ako 5 (päť) rokov. Zmluva o dočasnom užívaní verejného 
priestranstva užívateľ lokácie uzaviera  s direkciou.  
 
 Umiestnenie objektu z článku 8 odsek 1 body 2 a 12 koná sa na základe Rozhodnutia 
o povolení pre umiestnenie objektu, ktoré vydáva Obecná správa a za iné objekty a zariadenia 
koná sa na základe súhlasu direkcie.  
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V.   UŽÍVANIE  OBJEKTOV DOČASNÉHO CHARAKTERU 
 

Článok 66 
 

 Vlastník povolenia za užívanie lokácie pre reklamné pútače, stánky a všetky iné 
objekty a zariadenia nemôže právo užívania lokácie  prenechať inej osobe. 
 
 Po zániku užívania lokácie užívateľ je povinný odstrániť dočasný objekt z verejného 
priestranstva v lehote 30 dní, keď ide o pútač, záhradnú reštauráciu s konštrukciou, stánok 
a parkovisko. V iných prípadoch dočasný objekt z verejného priestranstva sa odstraňuje  
v lehote 24 hodín.  
 

VI.  KOMUNÁLNA  ÚPRAVA  OBCE 
 

Komunálne objekty a zariadenia 
 

Článok 67 
 

 Komunálne objekty a zariadenia z článku  9 tohto uznesenia umiestňujú  a udržiavajú 
právnické osoby alebo podnikatelia, ktorým je zverené vykonávanie určitej činnosti, resp.  
v príslušnosti  ktorých je umiestnenie a údržba určitých objektov alebo zariadení.  
 
 Právnické osoby a podnikatelia z odseku 1 tohto článku sú povinní komunálne 
objekty a zariadenia  udržiavať vo funkčnom,  náležitom,  a čistom stave.  
 

Článok 68 
 

 Umiestnenie  nádob  na zber odpadu z článku 9 odsek 1 bod 3 tohto uznesenia koná sa 
na základe podmienok  a súhlasu direkcie. 
 
 Umiestnenie nádob na zber recyklovateľného  materiálu  z článku  9 odsek 1 bod 4 
tohto uznesenia koná sa na základe súhlasu a podmienok  direkcie a na žiadosť právnickej 
osoby alebo podnikateľa, ktorý má povolenie vykonávať komunálne práce.  
 
 Umiestnenie mobilného verejného toaletu z článku 9 odsek 1 bod 6 tohto uznesenia 
koná sa na základe súhlasu a podmienok direkcie na dobu nie dlhšiu ako  štyri dni.  
 

Reklamné a informačné zariadenia  pre verejné oznámenia 
 

Článok 69 
 

 Reklamné  a informačná zariadenia sa umiestňuje v súlade s Rozhodnutím o určovaní 
miest pre  dočasné umiestnenie reklamných a informačných zariadení. 
 
 Rozhodnutie z odseku 1 tohto článku vydáva Obecná rada.  
 
 Rozhodnutím z odseku 1 tohto článku určuje sa najmä:  

1. miesto pre dočasné umiestnenie reklamných a informačných zariadení,  
2. druh a vzhľad reklamných a informačných zariadení,  
3. spôsob umiestnenia podnikateľského mena na fasádach objektov, ktoré nie sú 

v zónach ochrany.  
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Odborné práce  v príprave aktov z odseku 1 tohto článku  koná direkcia.  
 

Článok 70 
 

 Umiestnenie a údržbu reklamných a informačných zariadení koná direkcia, resp.  
oprávnený podnik, ktorému tieto  práce zverí direkcia.  
 
 Právnické a fyzické osoby používajú reklamné a informačné zariadenia na základe 
zmluvy, ktorá sa uzaviera s direkciou. 
 
 Za používanie reklamných a informačných zariadení sa platí úhrada podľa platného 
cenníka direkcie. 
 

Článok 71 
 

Právnické alebo fyzické osoby sú povinné odstrániť plagát, oznam alebo inú reklamnú 
správú v lehote  24 hodín odo dňa uplynutia zmluvnej doby verejného zverejnenia.  

 
Článok 72 

 
Ak sa plagát, oznam alebo iná reklamná správa umiestni v protiklade  s ustanoveniami 

tohto uznesenia, resp. na miestach, ktoré nie sú na to určené, príslušný inšpektor prikáže ich 
odstránenie  o trove osoby, ktorá ich  umiestnila alebo osoby, na príkaz ktorej je vykonané 
ich umiestnenie.  

 
Verejné osvetlenie, osvietenie objektov a slávnostné ozdobenie obce 

 
Článok 73 

 
 Verejné osvetlenie je systém objektov, inštalácií a zariadení na osvietenie verejného 
priestranstva a vonkajších častí budov a iných objektov (v ďalšom texte: verejné osvetlenie). 
 
 Práce umiestnenia verejného osvetlenia a ich údržbu koná právnická osoba alebo 
podnikateľ, ktorému direkcia zverila vykonávanie tých prác. 
 
 Údržba, adaptácia a zlepšenie  verejného osvetlenia  zahŕňa práce  výmeny svetelných 
zdrojov a iných opotrebovaných alebo poškodených prvkov, čistenie, ochranu proti korózii a 
umývanie stĺpov a ochranných obalov svietidiel a iné opatrenia s cieľom ochrany a údržby 
použiteľnej  hodnoty verejného osvetlenia.  
 
 Za účelom  zdôraznenia siluet vonkajším osvietením trvalo sa osvetľujú objekty 
a okolité celky, ktoré majú historický, kultúrny, architektonický, administratívny a iný 
význam.   
 
 Osvietenie objektov a okolitých celkov koná sa na základe projektov osvetlenia, ktoré 
vypracúva direkcia.  
 
 Obecná rada vynáša rozhodnutie, ktorým sa určuje ktoré objekty a okolité  celky sa 
osvetľujú.  
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 Ohľadom  štátnych sviatkov, dôležitých kultúrnych a športových  dianí a manifestácií, 
významných pre Obec Báčsky Petrovec,  vyvesujú sa zástavy a obec sa slávnostné ozdobuje 
podľa projektu vyvesenia zástavy, slávnostného zdobenia a osvietenia obce, ktorý  vypracúva   
direkcia. 
 
 Vybavenie, inštalácie a zariadenia pre  osvietenie objektov a okolitých celkov, tiež 
slávnostné ozdobenie a osvietenie obce, sú súčasťou  systému  verejného osvetlenia.  
 
 Vybavenie, inštalácia a zariadenia z tohto článku sa udržiavajú v dobrom,  náležitom 
a čistom stave a odstraňujú sa po sviatkoch, podujatiach alebo manifestáciách, pri príležitosti 
ktorých boli umiestnené.  
 

Odpratávanie snehu a ľadu z verejných priestranstiev 
 

Článok 74 
 

 Odpratávanie a odvoz snehu a ľadu z verejných  priestranstiev sa koná v súlade 
s ustanoveniami tohto uznesenia a v súlade s Programom práce zimnej služby.  
 
 Program z odseku 1 tohto článku vynáša direkcia do 15. októbra bežného roka, pre 
programové obdobie. 
 
 Obecná rada dáva súhlas k programu z odseku 2 tohto článku.  
 

Článok 75 
 

 Program práce zimnej služby obsahuje:  
1. prehľad aktivít verejných komunálnych a iných podnikov, ktoré účinkujú v realizácii 

programu, 
2. program práce zimnej služby komunálnych a iných podnikov, 
3. počet a rozvrh službukonajúcich robotníkov, ktorí budú odpratávať a odnášať sneh 

a ľad, 
4. angažovanie robotníkov a mechanizácie v odprataní snehu a ľadu podľa stupňa 

pripravenosti, 
5. zoznam ciest s poradím priority, keď ide o odpratanie  snehu a ľadu z tých 

priestranstiev, znemožnenie poľadovice a ich posýpanie zodpovedajúcim materiálom, 
6. miesta, na ktorých sa skladuje sneh a spôsob ich údržby, 
7. počet a druh mechanických a iných prostriedkov, ich účel a rozdelenie používania a 
8. potrebné finančné prostriedky pre uskutočnenie programu práce zimnej služby.  

 
Článok 76 

 
 Direkcia na základe súhlasu a podmienok  v zimnom období a na základe mienky 
obecnej komisie pre bezpečnosť dopravy predpisuje  spôsob konania dopravy v zimnom 
období a najmä určuje: 
 

1. ulice  pre jednosmernú premávku, 
2. ulice, v ktorých je  zakázané zastaviť a parkovať vozidlá na ceste počas sneženia, 
3. osobitný režim parkovania vozidla kvôli  ľahšiemu  odprataniu a odvozu odpadu a 
4. ulice, v ktorých je zakázaná doprava v prípade veľkého sneženia.  
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Článok 77 
 

 Príslušné komunálne podniky sú povinné odpratať a odviesť sneh z trhoviska 
a priestoru, ktorý  priamo súvisí s fungovaním  trhu (chodníky vôkol trhoviska a prístupové 
cesty).  

Článok 78 
 

 Podniky, ktoré spravujú železničnú stanicu a autobusové stanice, sú povinné odpratať  
sneh a odviesť ho na skládku pre sneh a v prípade poľadovice posypať zodpovedajúcim 
materiálom   priestranstvá, ktoré  predstavujú prístupové cesty k týmto objektom.  
 

Článok 79 
 

 Podnik, ustanovizeň, iné právnické osoby a podnikatelia sú povinní odpratať sneh 
z chodníkov,  prístupových ciest a dráh, ktoré používajú  pred svojimi  podnikateľskými, 
resp. obytnými a inými objektami a v prípade poľadovice ich posypať zodpovedajúcim 
materiálom od cesty po objekt, v ktorom sa podnikateľský priestor nachádza a odstrániť  sneh 
a ľad zo strechy, ak  jestvuje nebezpečenstvo pre  okoloidúcich a sám objekt.  
 
 Záväzky z odseku 1 tohto článku sa vzťahujú aj na zhromaždenia, resp.  rady 
obytných  budov, resp. užívateľov bytov a rodinných domov alebo domov.  
 
 Ak  v prízemí obytnej budovy existuje prevádzková miestnosť, záväzky z odseku 1 
tohto článku sa vzťahujú aj na užívateľa tej miestnosti.  
 
 Vykonávateľ prác je zodpovedný za odpratanie snehu z chodníka a za posypanie 
zodpovedajúcim materiálom v prípade poľadovice pred objektom  vo výstavbe.  
 
 Užívateľ nezastaveného stavebného pozemku je povinný zabezpečiť odpratanie snehu 
a v prípade  poľadovice posypať chodník zodpovedajúcim materiálom v časti vedľa toho 
pozemku, ktorý slúži pre  pohyb vozidiel  a pešiakov.  
 
 Záväzky z odsekov 1, 2, 3, 4 a 5 tohto článku trvajú  nepretržite, v každý pracovný 
deň v zimnom období, v čase od 5.00 do 22.00 hodiny.  
 

Článok 80 
 

 Pri odstránení snehu a ľadu zo striech budov okoloidúci musia byť upozornení, 
vzduchové inštalácie a vedenia chránené pred poškodením, odkvapové rúry  a výpusty   sa 
nesmú zahrabať a sneh sa musí tak odpratať, aby neprekážal v premávke a pešiakom. 
 
 Keď nie je možné  odstrániť sneh a ľad zo strechy  budovy, osoba z článku 79 tohto 
uznesenia je povinná načas  položiť zodpovedajúce upozornenie pre nebezpečenstvom 
skĺznutia  snehu a ľadu zo strechy.  
 

Umiestnenie a údržba verejných toaliet 
 

Článok 81 
 

 Verejná  toaleta je sanitárny objekt, ktorý sa umiestňuje na verejnom priestranstve 
alebo sa nachádza v rámci podnikateľského objektu (trhové, športové, podnikateľské centrá 
a pod.). Verejná toaleta môže byť stála alebo mobilná.  
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Stála verejná toaleta môže byť murovaná alebo montovaná a musí byť pripojená na 

verejný vodovod a kanalizáciu a  montovaná verejná toaleta musí spĺňať  všetky hygienické 
a technické normy.  

 
Mobilná verejná toaleta sa umiestňuje na určité miesto na žiadosť organizátora 

verejných manifestácií alebo iných zoskupení.  
 

Článok 82 
 

 Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorému je  zverená údržba verejných toaliet, ako 
i organizátor verejnej  manifestácie alebo iného zoskupenia, sú povinní zabezpečiť:  
 

1. stálu  sanitárnu, technickú a hygienickú funkčnosť verejných toaliet, 
2. pravidelnú údržbu a fungovanie verejných toaliet, 
3. sanitárno-technické návody o používaní,  nachádzajúce sa na viditeľnom mieste pre 

užívateľov a 
4. stálu prítomnosť robotníka na údržbe hygieny počas pracovného času.  

 
Článok 83 

 
 Právnická alebo fyzická osoba, ktorej je zverená údržba verejných toaliet, na cenník 
služieb zabezpečuje súhlas Obecnej rady. 
 
 Žiadosť o umiestnenie mobilných verejných toaliet sa podáva direkcii, ktorá vydáva 
súhlas a podmienky na ich umiestnenie.  
 

Článok 84 
 

Údržbu verejných toaliet v podnikateľských objektoch určených pre verejné 
používanie (trhové, športové, podnikateľské strediská a pod.)  majú na starosti majitelia, resp. 
užívatelia tých objektov.  

 
VII.  DOZOR 

 
Článok 85 

 
Dozor nad  uplatnením tohto uznesenia koná Obecná správa, a to:  
 

- prostredníctvom stavebného inšpektora pre dozor a kontrolu umiestnenia a používania 
stánkov a umiestnenie a údržbu verejných toaliet, 

- prostredníctvom dopravného, resp. komunálneho inšpektora pre dozor a kontrolu nad 
realizáciou ustanovení tohto uznesenia súvisiacich s umiestnením a používaním 
bilbordov a iných reklamných pútačov ako i zhotovenie a používanie parkoviska, 

- prostredníctvom komunálneho inšpektora pre dozor nad umiestnením a údržbou iných 
objektov z tohto uznesenia.  

 
Článok 86 

 
 Vo vykonávaní inšpekčného dozoru, vedľa oprávnení predpísaných zákonom  
a podzákonnými predpismi, stavebný inšpektor je povinný konať kontrolu: 
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- úpravy a údržby vonkajších častí budovy, 
- umiestnenia systému verejného osvetlenia, osvietenia objektu a slávnostného 

ozdobenia obce,  
- umiestnenia a údržby  verejných toaliet, 
- umiestnenie a používanie stánkov.  

 
Článok 87 

 
 Stavebný inšpektor je oprávnený rozhodnutím prikázať majiteľovi budovy vykonať 
práce  údržby budovy, ak vonkajšie časti budovy nie sú vo funkčnom a náležitom stave, resp. 
ak  nie sú omietnuté, olíčené, ofarbené,  ak sú poškodené a zašpinené, ak sú po nich vypísané  
grafity alebo   na iný spôsob svojím výzorom narúčajú estetický vzhľad obce. 
 
 Rozhodnutie z odseku 1 tohto článku   obsahuje opis prác, ktoré treba vykonať na 
údržbe vonkajších častí budovy, lehotu, v ktorej je majiteľ budovy povinný vykonať práce, 
resp. uzavrieť zmluvu o vykonaní  príslušných prác.  
 
 Lehota za uzavretie zmluvy na vykonanie prác nemôže byť dlhšia ako 30 dní odo dňa 
prijatia rozhodnutia a lehota na ukončenie prác sa určí v závislosti od objemu a zložitosti 
prác, ktoré treba vykonať a nemôže byť  dlhšia ako 60 dní odo dňa uzavretia zmluvy.   
 
 Výnimočne, na návrh majiteľa budovy, stavebný inšpektor môže povoliť  predĺženie 
lehoty na  vykonanie prác o 30 dní, ak zhodnotí, že je to  oprávnené  v dôsledku objemu 
a zložitosti prác.  
 
 V období od 1. novembra bežného do 1. marca  nasledujúceho roku stavebný 
inšpektor môže  určiť, že lehota na ukončenie   nariadených prác začne plynúť od 1. marca.  
 

Článok 88 
 

 Rozhodnutie o vykonaní  prác sa doručuje majiteľovi objektu a pre budovy 
kolektívneho  ubytovania, zhromaždeniu, resp. rade budovy.  
 
 Rozhodnutie z odseku 1 tohto článku, ktoré bolo  vynesené pre vykonanie prác na 
vonkajších častiach budovy v zóne ochrany, inšpektor je povinný doručiť aj Ústavu pre 
ochranu pamätníkov kultúry.  

Článok 89 
 

Pri vykonávaní inšpekčného dozoru, stavebný inšpektor je oprávnený prikázať 
odstránenie objektu, resp. zariadenia, ktoré je umiestnené na verejnom priestranstve bez 
povolenia alebo ak sa  nepoužíva v súlade s povolením, pod  hrozbou trestného stíhania.   
 

V prípadoch z odseku 1 tohto článku, keď majiteľ, resp. užívateľ  nie je na tvári 
miesta, inšpektor bez výsluchu vynesie rozhodnutie, ktorým prikazuje, aby sa objekt, resp. 
zariadenie a iné predmety a inštalácie odstránili v určitej lehote, ktorá sa môže určiť  i  na 
hodiny, pod hrozbou  núteného výkonu.  

 
Rozhodnutie z odseku 2 tohto článku, lepí sa na objekt, resp. zariadenie, s vyznačením 

dňa a hodiny, keď bolo prilepené, čím sa rozumie, že je doručenie  vykonané a neskoršie 
poškodenie, zničenie alebo odstránenie  tohto rozhodnutia nevplýva na platnosť doručenia.  
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Sťažnosť proti rozhodnutiu z odsekov 1 a 3 tohto článku neodkladá jeho 
vykonateľnosť.  

 
Keď užívateľ, resp.  majiteľ  nekoná na príkaz z odseku 3 tohto článku, stavebný 

inšpektor v súlade s vyneseným záverom o povolení výkonu,  uskutoční nútený výkon.  
 
Umiestnenie a chránenie  nútene odstránených objektov, zariadení, inštalácií a iných 

predmetov zabezpečuje príslušný komunálny  podnik, resp.  podnik,  ktorému sa tieto  úkony 
zveria.  

 
Zhromaždenie obce osobitným rozhodnutím určí miesto pre umiestnenie a chránenie  

odstránených objektov, zariadení, inštalácií a iných predmetov.  
 
Prevzatie objektov, zariadení, inštalácií a iných predmetov z verejného priestranstva 

koná sa o trove majiteľa, resp. užívateľa. 
 

Článok 90 
 

 Ak majiteľ, resp. užívateľ neprevezme  nútene  odstránený objekt, zariadenie, 
inštalácie a iné predmety v lehote 60 dní odo dňa núteného odstránenie, príslušné komunálne 
podniky ho predajú na verejnej dražbe a prostriedky z  takého predaja sa použijú na  
zaplatenie trov  odstránenia a chránenia a v prípade, že sú nedostatočné, rozdiel  má zaplatiť 
majiteľ, resp. užívateľ podľa  postupu predpísaného pre nútenú platbu verejných príjmov.  
 
 Keď majiteľ, resp. užívateľ neprevezme  tovar podliehajúci rýchlej skaze, ktorý sa 
nachádza na alebo v objekte, resp. zariadení, ktoré je nútene  odstránené   v lehote  stanovenej 
v rozhodnutí stavebného inšpektora, príslušné komunálne  podniky ich odovzdajú podniku 
registrovanému pre ich  obrat a na základe uzavretej zmluvy.  
 
 Zmluvu z odseku 2 tohto článku uzavierajú príslušné komunálne podniky.  
 
 Trovy núteného odstránenia a chránenia objektu, zariadenia, inštalácií a iných 
predmetov určuje sa osobitným záverom.  
 
 Stavebný inšpektor, verejný podnik, resp. iný podnik, ktorému sa  zveria práce  
núteného odstránenia, neznáša zodpovednosť za poškodenie tovaru a iných predmetov, ktoré 
sa nachádzajú  na alebo v objekte, resp.  zariadení, ktoré sa odstraňuje, ba ani riziko od ich 
eventuálnej záhuby.  
 

Článok 91 
  
 Pri konaní inšpekčného dozoru komunálny inšpektor koná kontrolu umiestnenia 
a údržby urbánneho vybavenia, umiestnenia a údržby objektov a zariadení, ako 
i komunálnych objektov a zariadení z článkov 7, 8 a 9 tohto uznesenia, nad umiestnením  
a údržbou ktorých kontrolu nekoná  stavebný, resp. dopravný inšpektor. 
 

Článok 92 
 

 Pri konaní inšpekčného dozoru dopravný inšpektor, resp. komunálny inšpektor koná 
kontrolu umiestnenia a používania bilbordov a iných pútačov, tiež používanie parkoviska.  
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Článok 93 
 

 Na rozhodnutie, resp. záver stavebného,  dopravného, resp. komunálneho inšpektora 
môže sa podať sťažnosť v lehote 15 dní odo dňa jeho prijatia .  
 
 Ohľadom sťažnosti z predošlého odseku rozhoduje Obecná rada Obce Báčsky 
Petrovec.  
 
 Sťažnosť podaná na rozhodnutie, resp. záver neodkladá  jeho vykonateľnosť.  
 

Článok 94 
 

 Stavebný inšpektor  je  oprávnený  majiteľovi, resp. užívateľovi objektu prikázať 
rozhodnutím:  
 

- zastavenie vykonávania prác na umiestnení objektu, ak tieto boli  začaté bez  
povolenia príslušného orgánu  a zabezpečenie predmetného povolenia  v ponechanej 
lehote, 

- opatrenia s cieľom  odstrániť nedostatky pri  umiestnení objektu, v zmysle  zladenia  
vykonaného stavu so stavom  technických podmienok, ktoré sú súčasťou povolenia 
pre umiestenie, 

- navrátenie posunutého alebo premiestneného objektu na lokáciu určenú v povolení, 
- opatrenia s cieľom odstránenia nedostatkov a nesprávností určených pri  umiestnení 

objektov v zmysle uplatnenia technických normatív, štandardov, noriem kvality alebo 
ochrany bezpečnosti vedľajších objektov, dopravy a ľudí, 

- opatrenie na odstránenie  zistených nedostatkov súvisiacich  s neuctievaním 
ustanovení tohto uznesenia ohľadom používania objektov,  

- odstránenie objektu, ak bol objekt  umiestnený bez povolenia príslušného orgánu.  
 

Článok 95 
 

 Dopravný inšpektor, vedľa oprávnení stanovených zákonom a podzákonnými 
predpismi, je oprávnený majiteľovi, resp. užívateľovi objektu prikázať rozhodnutím:  
 

- odstrániť objekt a prinavrátiť verejné priestranstvo do pôvodného  stavu o trove 
majiteľa, ak je objekt, resp. zariadenie umiestnené bez povolenia príslušného orgánu, 

- opatrenia na odstránenie zistených nesprávností súvisiacich  s  neuctievaním 
ustanovení tohto uznesenia ohľadom používania objektov a zariadení, 

- odstránenie objektov a zariadení ako majiteľ, resp. užívateľ nekoná  v súlade 
s ustanoveniami tohto uznesenia.  
  

 Článok 96 
 

 Komunálny inšpektor, vedľa oprávnení stanovených zákonom a podzákonnými 
predpismi, je oprávnený majiteľovi, resp. užívateľovi objektu prikázať rozhodnutím:  
 

- zastavenie vykonávania prác na umiestnení objektu, ak tieto boli  začaté bez  
povolenia príslušného orgánu  a zabezpečenie predmetného povolenia  v ponechanej 
lehote, 

- opatrenia s cieľom  odstrániť nedostatky pri  umiestnení objektu, v zmysle  zladenia  
vykonaného stavu so stavom  technických podmienok, ktoré sú súčasťou povolenia 
pre umiestenie, 
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- navrátenie posunutého alebo premiestneného objektu na lokáciu určenú v povolení, 
- opatrenia s cieľom odstránenia nedostatkov a nesprávností určených pri  umiestnení 

objektov v zmysle uplatnenia technických normatív, štandardov, noriem kvality alebo 
ochrany bezpečnosti vedľajších objektov, dopravy a ľudí, 

- opatrenie na odstránenie  zistených nedostatkov súvisiacich  s neuctievaním 
ustanovení tohto uznesenia ohľadom používania objektov,  

- odstránenie objektu, ak bol objekt  umiestnený bez povolenia príslušného orgánu. 
 

Článok 97 
 
 Majitelia, resp. užívatelia objektov sú povinní inšpekcii umožniť  konanie prác z ich 
príslušnosti a poskytnúť k nahliadnutiu všetku potrebnú dokumentáciu.  
 

VIII. TRESTNÉ  USTANOVENIA  
 

Článok 98 
 

 Peňažným trestom od 50.000,00  do 500.000,00 dinárov potrestá sa za priestupok 
podnik, resp. právnická osoba, ak: 
 

1. neumiestni lavičky v súlade s programom direkcie a ak ich neudržiava  v náležitom 
a funkčnom stave (článok 15 tohto uznesenia), 

2. umiestni poštovú schránku alebo verejnú telefónnu búdku v protiklade s článkom 17 
tohto uznesenia a ak ich neudržiavať  v náležitom a funkčnom stave,  

3. sa nestará o údržbu stĺpov, gúľ, ohrád  a pod. na verejných priestranstvách (článok 19 
tohto uznesenia), 

4. sa nestará o údržbu reklamných a informačných zariadení (článok 70 tohto uznesenia), 
5. na príkaz príslušného inšpektora neodstráni plagát, oznam alebo inú reklamnú správu 

umiestnenú v protiklade  s ustanoveniami tohto uznesenia, resp. na miestach, ktoré nie 
sú na to určené (článok 72 tohto uznesenia), 

6. nerealizuje záväzky stanovené v článkoch 77 a 78 tohto uznesenia, 
7. neodprace sneh z chodníkov, prístupových ciest a dráh pred  podnikateľskými 

objektmi, na spôsob stanovený v článku 79 tohto uznesenia a 
8. koná v protiklade s ustanoveniami tohto uznesenia.  

 
Za priestupky z odseku 1 tohto článku peňažným trestom od 5.000,00 do 50.000,00 

dinárov potrestá sa zodpovedná osoba v právnickej osobe ako i fyzická osoba. 
 
Za priestupky z odseku 1 tohto článku potrestá sa podnikateľ peňažným trestom od 

10.000,00 do 100.000,00 dinárov. 
 

 
Článok 99 

 
Peňažným trestom od 50.000,00  do 500.000,00 dinárov potrestá sa za priestupok 

právnická osoba, ak: 
 
1. verejné hodiny  neudržiava v náležitom a funkčnom  stave (článok 16 odsek 2 

tohto uznesenia), 
2. nekoná údržbu ozdobných žardiniér  v náležitom stave a nestará sa o výsadbu 

v nich (článok 18 odseky 3 a 4 tohto uznesenia), 
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3. neodstráni objekty a zariadenia umiestnené na verejnom priestranstve počas 
trvania manifestácií, ktorých patrón je obec, resp. kým trvajú práce (článok 54 
odsek 1 tohto uznesenia), 

4. umiestni  záhradnú reštauráciu v protiklade s článkom 24 tohto uznesenia, 
5. v rámci a vôkol záhradnej reštaurácie umiestni ohradu, formuje  pódium alebo 

plató, resp. deniveluje verejné priestranstvo, na ktorom sa umiestňuje  záhradná 
reštaurácia, v protiklade s podmienkami určenými  v pravidlách (článok 24 odsek 
5 tohto uznesenia), 

6. v záhradnej reštaurácii umiestni  rošt, ražeň, barový pult, fontánu a ak je 
v záhradnej reštaurácii živá hudba (článok 24 odsek 6 tohto uznesenia), 

7. umiestni voľne stojace a nástenné vitríny v protiklade s podmienkami určenými 
v pravidlách (článok 25 tohto uznesenia), 

8. pohyblivý pult neumiestni v súlade s podmienkami z článku 26 tohto uznesenia, 
9. pult na predaj ovocia a zeleniny neumiestni v súlade s podmienkami z článku 28 

tohto uznesenia,  
10. umiestni výkladový  pult  v protiklade  s článkom 29, 
11. umiestni markízu v protiklade s článkom 30 tohto uznesenia, 
12. umiestni  iný druh voľne stojacich striešok na verejné priestranstvo ako 

samostatný objekt (článok 31 tohto uznesenia), 
13. umiestni objekty na  predvedenie zábavných programov  v protiklade 

s podmienkami z článku 34 tohto uznesenia, 
14. umiestni chladiace zariadenie  na predaj nápojov,  priemyselnej zmrzliny 

a krémov v protiklade s podmienkami z článku 33 tohto uznesenia,  
15. umiestni bilbord a iný reklamný pútač v protiklade s článkom 35 tohto  uznesenia, 
16. umiestni parkovisko v protiklade s článkom 36 tohto uznesenia,  
17. umiestni ohradu staveniska, staveniskových lešení a uskladnenie stavebného 

materiálu  na verejných priestranstvách, v protiklade s článkom 37 tohto 
uznesenia, 

18. uskladnený stavebný materiál  neochráni   tak, aby sa nerozsýpal a neroznášal po 
verejnom priestranstve  a  po ukončení záverečných prác  verejné priestranstvo 
nepriviedie do pôvodného stavu, resp. k stavu stanoveného plánovacou 
dokumentáciou (článok 37 tohto uznesenia), 

19. tovar, kurivo a iné predmety nechá na verejnom priestranstve dlhšie ako 48 hodín 
(článok 40 tohto uznesenia), 

20. neumiestni klimatické zariadenia v súlade  s článkom 46 tohto uznesenia, 
21. nekoná údržbu komunálnych objektov a zariadení v náležitom, funkčnom a čistom 

stave (článok 67 tohto uznesenia), 
22. reklamné a informačné zariadenia umiestni v protiklade s článkom 69 tohto 

uznesenia,  
23. reklamné a informačné zariadenia používa  bez predbežne uzavretej zmluvy 

s podnikom, ktorý umiestňuje a udržiava tie zariadenia (článok 70 tohto 
uznesenia),  

24. nekoná v súlade s článkami 71 a 72 tohto uznesenia, 
25. neodprace sneh a ľad podľa programu zimnej služby (článok  74 tohto uznesenia), 
26. neodprace sneh z chodníkov, prístupových ciest a dráh na spôsob stanovený 

v článku 79 tohto uznesenia, 
27. nekoná v súlade s článkom 80 tohto uznesenia, keď ide o odstránenie snehu a ľadu 

zo strechy budovy, 
28. nezabezpečí podmienky pre  umiestnenie a údržbu verejných toaliet a podmienky 

pre vybavenie a používanie (články 82 a 84 tohto uznesenia), 
29. koná v protiklade  s ustanoveniami tohto uznesenia.  
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Za priestupky z odseku 1 tohto článku potrestá sa zodpovedná osoba v právnickej 
osobe,  ako i fyzická osoba peňažným trestom  od 5.000,00 do 50.000,00 dinárov.  

 
Za priestupok z odseku 1  tohto článku potrestá sa podnikateľ peňažným trestom od 

10.000,00 do 100.000,00 dinárov.  
 

Článok 100 
 
Peňažným trestom od 5.000,00  do 50.000,00 dinárov potrestá sa za priestupok 

fyzická osoba, ak: 
 
1. používa zariadenia  pre zmrzlinu, gaštany, pukance, grilované výrobky a pod. na 

verejnom priestranstve v protiklade s článkom 32 tohto uznesenia,  
2. koná v protiklade s ustanoveniami tohto uznesenia.  

 
Za priestupky z odseku 1 tohto článku potrestá sa podnikateľ peňažným trestom od  

10.000,00 do 100.000,00 dinárov. 
 
 

IX.  PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 101 
 

 Akty z článku 12  tohto  uznesenia Obecná rady vynesie v lehote  jedného roka odo 
dňa uplatnenia tohto uznesenia.  
  

Článok 102 
 

 Postupy pre vydanie povolenia, v ktorých nie je vynesené prvostupňové rozhodnutie,  
ukončia sa podľa ustanovení tohto  uznesenia.  
 

Článok 103 
 

 Majitelia objektov umiestnených na  verejnom priestranstve, na základe  vydaného  
povolenia na ich umiestnenie, ktoré bolo  vynesené v súlade s ustanoveniami uznesenia, ktoré 
stratilo platnosť uplatnením  tohto uznesenia, sú povinní zaobstarať si nové povolenie 
v súlade s podmienkami stanovenými  týmto uznesením v lehote 90 dní odo dňa vynesenia 
aktu z článku 12 tohto uznesenia.   
 
 Majitelia objektov umiestnených na  verejnom priestranstve bez vydaného povolenia 
povinní sú zaobstarať si povolenie  v súlade s podmienkami stanovenými  týmto uznesením 
v lehote 30 dní odo dňa vynesenia aktov  z článku 12 tohto uznesenia.  
 
 Ak majiteľ objektu z odsekov 1 a 2 tohto článku, umiestneného na verejnom 
priestranstve, nezaobstará  povolenie  pre  jeho umiestnenie alebo výstavbu v určenej lehote 
pre jeho zaobstaranie, stavebný inšpektor vynesie rozhodnutie  o búraní  a odstránení  
objektu z verejného priestranstva o trove majiteľa tohto objektu. 
 
 Držitelia povolení pre dočasné umiestnenie objektov a zariadení, ktoré boli vynesené  
v súlade s ustanoveniami uznesenia, ktorá stráca  platnosť uplatnením tohto uznesenia, sú 
povinní zladiť  objekty a zariadenia s ustanoveniami tohto uznesenia a inými aktami 
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vynesenými na základe tohto uznesenia v lehote 90 dní odo dňa vynesenia aktov z článku 12 
tohto uznesenia.  
 

Článok 104 
 

 Dočasné  objekty a zariadenia, ktoré sú na verejných plochách  umiestnené  pred 
uplatnením tohto uznesenia a ktoré sa nemôžu zladiť s aktami z článku 12 tohto uznesenia, 
odstraňujú sa z verejnej plochy v lehote  troch mesiacov odo dňa uplatnenia určitých aktov 
z článku 12 tohto uznesenia.  
 
 Rozhodnutie o odstránení objektov z predošlého odseku vynáša príslušný inšpektor.  
 

Článok 105 
 

 Dňom uplatnenia tohto  uznesenia stráca  platnosť Uznesenie o dočasnom prenájme 
verejných priestranstiev a podmienkach pre umiestnenie dočasných objektov na území Obce 
Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 2/99, 4/02, 5/06, 6/06 a 3/15).  
 

Článok 106 
 

 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:  011-72/2015-02 
Dňa:  29.12.2015 
Báčsky Petrovec 
                P R E D S E D A 
                   ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                             Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r. 
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  131. 
 
 Podľa článku 32 bod 6 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný  vestník RS,  č.  
129/2007 a 83/2014), článku 39 Zákona o rodovej rovnosti  (Úradný vestník  RS, č. 
104/2009) a  článku 34  bod 7 Štatútu Obce  Báčsky Petrovec – prečistený text  (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014),  Zhromaždenie  obce  Báčsky Petrovec na svojom 
XXXI.  zasadnutí, ktoré sa konalo 29.12.2015,  v y n i e s l o  
 
 

U Z N  E  S  E  N  I  E   
 

O SCHVÁLENÍ  EURÓPSKEJ  CHARTY ROVNOSTI ŽIEN A MUŽOV  
NA MIESTNEJ ÚROVNI 

 
 

Článok 1 
 

 Týmto uznesením schvaľuje sa Európska charta rovnosti žien a mužov  na  miestnej 
úrovni (v ďalšom texte: Európska charta) ako programový základ pre  plánovanie v oblasti 
rodovej rovnosti – rovnosti žien a mužov na miestnej úrovni a bude vo funkcii lokálnej 
stratégie v oblasti rodovej rovnosti. 
 

Článok 2 
 

 Európska charta je rámec  pre vypracovanie Lokálneho akčného plánu Obce Báčsky 
Petrovec na zlepšenie postavenia žien a  rodovej rovnosti na obdobie rokov 2016 až 2020 (v 
ďalšom texte: Lokálny akčný plán). 
 

Článok 3 
 

 Lokálny akčný plán bude zladený so strategickými usmerneniami definovanými  
Národnou stratégiou na zlepšenie postavenia žien a  zveľadenie rodovej  rovnosti.  
 

Článok 4 
 

 Prostriedky  pre implementáciu Lokálneho akčného plánu budú zabezpečené 
uzneseniami o rozpočte Obce Báčsky Petrovec  na roky 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020.  
 

Článok 5 
 

 Vynesenie všetkých operačných uznesení, nevyhnutných na vypracovanie Lokálneho 
akčného plánu, po jeho  schválenie zo strany Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, patrí  do 
kompetencii predsedu  Obce Báčsky Petrovec a Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec.  
 

Článok 6 
 

 Obec Báčsky Petrovec preberá záväzok informovať Radu európskych obcí a regiónov 
(Council of European Municipalities and  Regions) a Stálu  konferenciu miest a obcí – 
národnú koordinátorku pre rodovú rovnosť za sledovanie uplatnenia Európskej charty  
rovnosti žien a mužov na miestnej úrovni o schválení  Európskej charty.  
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Článok 7 

 
 Splnomocňuje sa predseda Obce Báčsky Petrovec, aby v mene Obce Báčsky Petrovec 
podpísal Európsku chartu.  
 

Článok 8 
 
 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: 011-73/2015-02 
Dňa: 29.12.2015       P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec          ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
          Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r. 
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  132. 
 
 Podľa  článku 50  odsek 2 Zákona o verejných podnikoch (Úradný vestník RS, č. 
119/2012) a  článku 25  Štatútu  Obce  Báčsky Petrovec – prečistený  text (Úradný vestník 
Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec na svojom  XXXI. 
zasadnutí, ktoré  sa  konalo dňa 29. 12. 2015, v y n i e s l o  
 
 

R  O Z  H  O D  N  U T  I  E  
 

O POSKYTNUTÍ  SÚHLASU 
 K PROGRAMU  HOSPODÁRENIA VEREJNÉHO PODNIKU  

PRE KOMUNÁLNE A BYTOVÉ PRÁCE KOMUNALAC,  MAGLIĆ 
 NA ROK 2016 

 
 
 

I. 
 
 
 P o s k y t u j e   s a   s ú h l a s   k  Programu hospodárenia  VP pre komunálne 
a bytové  práce Komunalac, Maglić  na rok 2016,  ktorý schválila   Dozorná rada tohto 
verejného podniku na zasadnutí, ktoré sa konalo  dňa 06.12.2015. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna  pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 
 
Číslo:  011-74/2015-02 
Dňa:  29.12.2015 
Báčsky Petrovec 
                P R E D S E D A 
                   ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                             Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r. 
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  133. 
 
 Podľa článku  50  Zákona o verejných podnikoch  (úradný vestník RS, č. 119/2012) a 
 článku 25  Štatútu  Obce  Báčsky Petrovec – prečistený  text (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec na svojom  XXXI. zasadnutí, 
ktoré  sa  konalo dňa  29. 12. 2015, v y n i e s l o  
 
 

R  O Z  H  O D  N  U T  I  E  
 

O POSKYTNUTÍ  SÚHLASU K PROGRAMU  HOSPODÁRENIA  
VEREJNÉHO KOMUNÁLNEHO PODNIKU  PROGRES, BÁČSKY PETROVEC  

NA ROK 2016 
 
 

I. 
 
 
 P o s k y t u j e  s a   s ú h l a s   k  Programu hospodárenia  Verejného komunálneho  
podniku Progres, Báčsky Petrovec na rok 2016,  ktorý schválila  Dozorná rada tohto VKP  na 
zasadnutí, ktoré sa konalo  dňa 18.12.2015. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna  pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 
 
Číslo:  011-75/2015-02 
Dňa:  29.12.2015 
Báčsky Petrovec 
                P R E D S E D A 
                   ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                             Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r. 
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   134. 
 
 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 a 68/2015) 
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 XXXI. 
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  29.12.2015,   v y n i e s l o  

 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E 
 

O  ODVOLANÍ ČLENKY  ŠKOLSKÉHO  VÝBORU   
ZÁKLADEJ  ŠKOLY JOZEFA MARČOKA  DRAGUTINA V HLOŽANOCH 

 
 

I. 
 
 
    O d v o l á v a   s a  z funkcie členky  Školského  výboru  Základnej  školy  Jozefa 
Marčoka Dragutina v Hložanoch   
 

-   ANNA JAŠKOVÁ z Hložian  (predstaviteľka Rady rodičov), 
 

ktorá do tejto funkcie bola vymenovaná zo strany Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec 
Rozhodnutím o vymenovaní členov Školského výboru Základnej školy Jozefa Marčoka 
Dragutina v Hložnoch, č. 011-69/2014-02  z 08.07.2014 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec , 
č. 6/2014).  
 

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

 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo: 011-76/2015-02 
Dňa:  29. 12. 2015                                P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                         Dr. Rajko Perić, dipl.ecc.,v.r. 
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  135. 
 
 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 a 68/2015) 
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 XXXI. 
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  29.12.2015,   v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
 

O VYMENOVANÍ NOVÉHO ČLENA  ŠKOLSKÉHO  VÝBORU   
ZÁKLADNEJ  ŠKOLY JOZEFA MARČOKA DRAGUTINA V HLOŽANOCH 

 
  

I. 
 
    Do Školského výboru Základnej školy Jozefa  Marčoka Dragutina v Hložanoch s a  
 v y m e n ú v a    
 

- VLADIMÍR   BAŽAĽA z Hložian   ako  predstaviteľ Rady rodičov. 
 
 

II. 
 

 Mandát nového člena školského výboru trvá po uplynutie mandátu iných členov 
Školského výboru základnej školy a ktorí do tejto funkcie 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: 011-77/2015-02 
Dňa:  29. 12. 2015                               P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                              Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r. 
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  136. 
 
 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 a  68/2015) 
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 XXXI. 
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  29.12.2015,   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 ŽARKA ZRENJENINA V MAGLIĆI 

 
 

I. 
 
 

 O d v o l á v a    s a  z  funkcie  člena  Školského výboru Základnej školy Žarka 
Zrenjanina v Maglići  : 
 

- MARKO GRBIĆ  z Nového Sadu (predstaviteľ Učiteľskej rady), 
 
ktorý do tejto funkcie bol vymenovaný zo strany Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec 
Rozhodnutím o vymenovaní členov Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v 
Maglići, č. 011-71/2014-02  z 08.07.2014 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 6/2014).  
 
 

II. 
 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 

Číslo: 011-78/2015-02 
Dňa:   29. 12. 2015 
Báčsky Petrovec                                                                          P R E D S E D A 
                          ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
              Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r. 
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  137. 
 
 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 a  68/2015) 
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 XXXI. 
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  29.12.2015,   v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
 

O VYMENOVANÍ NOVEJ  ČLENKY  ŠKOLSKÉHO VÝBORU 
ZÁKLADNEJ ŠKOLY ŽARKA ZRENJENINA V MAGLIĆI 

 
 

I. 
 

      Do   Školského   výboru  Základnej  školy  Žarka   Zrenjanina   v   Maglići    s a  
v y m e n ú v a    
 

- VESNA  ILIĆOVÁ  z Maglića,  ako  predstaviteľka  Učiteľskej rady. 
 
 

II. 
 

 Mandát  novej členky Školského výboru trvá po uplynutie   mandátu  iných členov 
Školského  výboru základnej školy, ktorí do tejto  funkcie boli vymenovaní rozhodnutím 
Zhromaždenia obce  Báčsky Petrovec, č. 011-71/2014-02 zo 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: 011-79/2015-02 
Dňa:   29. 12. 2015 
Báčsky Petrovec                                                                          P R E D S E D A 
                          ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
              Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r. 
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  138. 
 
 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 a  68/2015) 
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 XXXI. 
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  29.12.2015,   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 ZRENJENINA V MAGLIĆI 

 
 

I. 
 
 

 O d v o l á v a    s a  z  funkcie  člena  Školského výboru Základnej školy Žarka 
Zrenjanina v Maglići  : 
 

- ŽELJKA  ŽARKOVIĆOVÁ, dipl. pedagogička z  Maglića  (predstaviteľka 
lokálnej samosprávy), 

 
ktorá do tejto funkcie bola vymenovaná zo strany Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec 
Rozhodnutím o vymenovaní členov Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v 
Maglići, č. 011-71/2014-02  z  08.07.2014 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 6/2014).  
 
 

II. 
 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 

Číslo: 011-80/2015-02 
Dňa:   29. 12. 2015 
Báčsky Petrovec                                                                          P R E D S E D A 
                          ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
              Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r. 
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 139. 
 
 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 a  68/2015) 
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 XXXI. 
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  29.12.2015,   v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
 

O VYMENOVANÍ NOVÉHO ČLENA  ŠKOLSKÉHO VÝBORU 
ZÁKLADNEJ ŠKOLY ŽARKA ZRENJENINA V MAGLIĆI 

 
 

I. 
 

      Do   Školského   výboru  Základnej  školy  Žarka   Zrenjanina   v   Maglići   v y m 
e n ú v a   s a  
 

- SRĐAN   ILIJEVSKI  z  Maglića  ako  predstaviteľ  lokálnej samosprávy. 
 
 

II. 
 

 Mandát  novej členky  Školského výboru trvá po uplynutie   mandátu  iných členov 
Školského  výboru základnej školy, ktorí do tejto  funkcie boli vymenovaní rozhodnutím 
Zhromaždenia obce  Báčsky Petrovec, č. 011-71/2014-02 zo 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: 011-81/2015-02 
Dňa:   29. 12. 2015 
Báčsky Petrovec                                                                          P R E D S E D A 
                          ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r. 
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 140. 
 
 Podľa článku 12 Zákona o riadení migrácií (Úradný vestník  RS, č. 107/2012) a  
článku 87 bod 9 Štatútu  obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
1/2014), Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na svojom 89. zasadnutí,  ktoré sa konalo 
21.12.2015, vyniesla 
 
 

R  O Z  H  O D  N  U T  I  E 
 

o odvolaní členky a vymenovaní novej členky 
 Rady pre  migrácie Obce Báčsky Petrovec 

 
 

Článok 1 
 

 Odvoláva sa Miluška Ponigerová, členka Rady pre migrácie Obce Báčsky Petrovec 
(v ďalšom  texte: rada), ktorá bola  vymenovaná  rozhodnutím Obecnej rady Obce Báčsky 
Petrovec, č. 016-4/341-2013 z 20.12.2013, keďže  sa nemôže  zúčastňovať na zasadnutiach 
rady v dôsledku zmeny miesta  zamestnania.  
 
 

Článok 2 
 

 Namiesto odvolanej členky rady vymenúva sa Mirjana Vidakovićová,  
predstaviteľka Národnej služby pre zamestnávanie v Obci Báčsky Petrovec. 

 
 

Článok 3 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 
 

Číslo: 016-04/301-2015 
Dátum: 21.12.2015         
Báčsky Petrovec                  PREDSEDA OBCE 
 
                Pavel  Marčok, prof.,  v.r. 
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  141. 
 
 Podľa článku 3 Uznesenia o pristúpení k vypracovaniu Stratégie  rozvoja športu 
v Obci Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2015), Obecná rada na 
svojom  89. zasadnutí, ktor0 sa konalo  21.12.2015  vyniesla 
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
 

O DRUHÝCH  ZMENÁCH  ROZHODNUTIA O VYMENOVANÍ ČLENOV  
PRACOVNEJ  SKUPINY PRE VYPRACOVANIE  STRATÉGIE  ROZVOJA 

ŠPORTU V OBCI BÁČSKY PETROVEC NA OBDOBIE  ROKOV 2015 – 2020 
 
 

Článok 1 
  
  V texte  rozhodnutia  slovo „Stratégia“ sa  nahrádza slovom „Program“  a namiesto 
„2015-2020“  má byť „2016-2018“. 
 
 

Článok 2 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 

Číslo: 016-04/302-2015 
Dátum: 21.12.2015 
Báčsky Petrovec       PREDSEDA OBCE 
       
                 Pavel  Marčok, prof.,  v.r. 
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  142. 
 
 Podľa článku 61 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 a 68/2015)  a 
článku 13  Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2015 (Úradný vestník Obce  
Báčsky Petrovec, č. 9/2014) po posúdení návrhu Rozhodnutia zmene apropriácie Obecná 
rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 89.  zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 21.12.2015,  
jednohlasne vyniesla  nasledujúce 
 
 

ROZHODNUTIE O ZMENE APROPRIÁCIE 
 
 

1. Apropriácia zabezpečená Uznesením o druhej rebilancii rozpočtu Obce Báčsky 
Petrovec na rok 2015,  oddiel 4  kapitola 11  VP Direkcija za izgradnju Bački 
Petrovac,  Báčsky Petrovec, Program:  2 Komunálna činnosť, Programová aktivita: 
0601-0010, pozícia 208,  ekonomická  klasifikácia 424 - Špecializované  služby, 
znižuje sa o sumu 390.000,00 dinárov, čo je menej ako 10% hodnoty apropriácie, 
ktorej výdavky sa znižujú a o rovnakú sumu sa zvyšuje apropriácia v oddiele 4 
kapitola 11 VP Direkcija za izgradnju Bački Petrovac,  Báčsky Petrovec, Program:  2 
Komunálna činnosť, Programová aktivita: 0601-0010, pozícia 207, ekonomická  
klasifikácia 421 – Stále náklady pre výplatu trov strovenej elektrickej energie.  
 

2. Presmerovanie prostriedkov podľa tohto rozhodnutia, apropriácia v oddiele 4 kapitola 
11  VP Direkcija za izgradnju Bački Petrovac,  Báčsky Petrovec, Program:  2 
Komunálna činnosť, Programová aktivita: 0601-0010, pozícia 208,  ekonomická  
klasifikácia 424 - Špecializované  služby,, plánované  prostriedky v sume 
3.930.000,00 dinárov sa znižujú  na sumu 3.540.000,00 dinárov. 
 

3. Presmerovanie prostriedkov podľa tohto rozhodnutia, apropriácia v oddiele 4 kapitola 
11  VP Direkcija za izgradnju Bački Petrovac,  Báčsky Petrovec, Program:  2 
Komunálna činnosť, Programová aktivita: 0601-0010, pozícia 207,  ekonomická  
klasifikácia 421 – Stále  náklady,  plánované  prostriedky v sume 6.750.000,00 
dinárov  zvyšujú sa na sumu 7.140.000,00 dinárov. 
 

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

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

 
Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 
 

Číslo: 016-4/303-2015 
Dňa: 21.12.2015       PREDSEDA OBCE 
Báčsky Petrovec               Pavel  Marčok, prof., v.r. 
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  143. 
 
 Podľa článku  8 odsek 2  Zákona o bezpečnosti dopravy na cestách (Úradný vestník 
RS, č. 41/2009, 53/2010, 101/2011 a 32/2013 - uznesenie ÚS, 55/2014 a 96/2015 – iný 
zákon)  a  článku 87 Štatútu  Obce Báčsky Petrovec  (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, 
č. 1/2014 – prečistený text), Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na svojom 89. zasadnutí, 
ktoré sa konalo  21.12.2015, vyniesla 
 

R  O Z  H  O D  N  U T  I E 
O ZALOŽENÍ KOMISIE PRE BEZPEČNOSŤ DOPRAVY NA CESTÁCH 

 NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 

Článok 1 
 

 Utvára sa Komisia pre bezpečnosť  dopravy na cestách na území Obce Báčsky 
Petrovec (v ďalšom texte: komisia) s cieľom uskutočnenia spolupráce a zladeného 
vykonávania prác vo funkcii  zlepšenia  bezpečnosti dopravy na cestách, tiež iniciovania a 
sledovania  prevenčných  a iných aktivít  v oblasti dopravy na cestách na území Obce Báčsky 
Petrovec. 

Článok 2 
 

 Komisia  má predsedu a šiestich členov. 
 Do komisie sa vymenúvajú: 
 
 PREDSEDA KOMISIE: 
 Pavel Marčok, profesor informatiky, predseda Obce Báčsky Petrovec 
 
 ČLENOVIA KOMISIE: 
 1.  Ján Jovankovič, doktor vied mechatroniky, vedúci Oddelenia pre hospodárstvo, 
      urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony Obecnej správy Obce Báčsky 
      Petrovec, 
 2. Vukašin Ivanišević,  dipl. dôstojník polície, náčelník Policajnej stanice Báčsky 
      Petrovec, 
 3.  Zlatko Párnicky, dipl. dopravný inžinier z Báčskej Palanky,  
 4.  Jaroslav Lekár, profesor techniky a dipl. inžinier poľnohospodárstva, predstaviteľ 
      ZŠ Jána „Čajaka v Báčskom Petrovci, 
 5.  Miroslav Častven, stavebný inžinier, predstaviteľ VP Direkcija za izgradnju Bački 
      Petrovac, Báčsky Petrovec, 
 6.  Nebojša  Stojisavljević,  dipl. dopravný  inžinier, predstaviteľ VP Direkcija za 
      izgradnju Bački Petrovac, Báčsky Petrovec. 
 

Článok 3 
 

 Úlohy komisie sú: 
• uskutočňovať spoluprácu s Agentúrou pre  bezpečnosť dopravy v republike, 

s komisiami a radami pre bezpečnosť dopravy susedných miest a obcí, s orgánmi 
a organizáciami z oblasti bezpečnosti dopravy, združeniami občanov a zlaďovať práce 
vo funkcii  zlepšenia bezpečnosti dopravy na cestách na území Obce Báčsky 
Petrovec, 

• iniciovať a sledovať preventívne a iné aktivity v oblasti bezpečnosti dopravy na 
cestách na území Obce Báčsky Petrovec, 
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• konať pravidelné analýzy stavu bezpečnosti dopravy na cestách na území Obce 
Báčsky Petrovec, zozbieraním informácií od najdôležitejších inštitúcií a verejnosti,  

• ktoré sa môžu použiť pri definovaní rozhodujúcich problémov, vplývajúcich na 
bezpečnosť občanov, pocit istoty a kvality života, 

• ustáliť návrh obecnej stratégie a ročného plánu bezpečnosti dopravy na cestách 
v súlade so zákonom,  

• schváliť návrhy a závery o spôsobe trovenia finančných prostriedkov zo zaplatených 
trestov za  dopravné priestupky, 

• zlepšiť všeobecnú  bezpečnosť dopravy na cestách na území Obce Báčsky Petrovec, 
edukovať účastníkov dopravy a rozvíjať dopravno-preventívnu  prácu v predškolskej 
ustanovizni, v školách  a v iných špecializovaných organizáciách v obci, 

• podnecovať vydávanie dopravno-preventívnych  publikácií, filmov a pod., 
• poskytovať mienky a návrhy o opatreniach  pre  technickú úpravu dopravy na cestách 

na území Obce Báčsky Petrovec a zlepšiť bezpečnosť  všetkých účastníkov dopravy, 
• konať aj iné práce v záujme bezpečnosti dopravy na území Obce Báčsky Petrovec.  

 
Článok 4 

 
 Pre vykonávanie prác z článku 3 tohto rozhodnutia komisia môže navrhnúť Obecnej 
rade Obce Báčsky Petrovec angažovanie odborných pracovných skupín. 
 

Článok 5 
 

 Odborné a administratívne úkony pre potreby komisie bude konať Obecná správa, 
Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony a VP 
Direkcija za izgradnju Bački Petrovac, Báčsky Petrovec. 
 

Článok 6 
 

 Za prácu v komisii  predseda  a členovia komisie prijímajú úhradu, ktorá sa určuje 
Programom  používania  prostriedkov za financovanie zlepšenia bezpečnosti dopravy na 
cestách na území Obce Báčsky Petrovec.  
 

Článok 7 
 

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

Článok 8 
 

 Uplatnením tohto rozhodnutia stráca platnosť Rozhodnutie o založení Komisie pre 
bezpečnosť  dopravy na cestách na území Obce Báčsky Petrovec, číslo 016-4/185-2010 z dňa 
09.09.2010  a  Rozhodnutie o zmenách Rozhodnutia o založení Komisie pre bezpečnosť  
dopravy na cestách na území Obce Báčsky Petrovec, číslo 016-4/171-2012 z dňa 04.09.2012. 

 
Republika Srbija 

Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA  
 
Číslo: 016-04/304-2015 
Dňa: 21. 12. 2015                                     PREDSEDA OBCE 
Báčsky Petrovec                                  Pavel Marčok, prof., v.r  
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 144. 

 Podľa článkov 11 a 18  Zákona o financovaní lokálnej samosprávy (Úradný vestník 
RS, č. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – zladená hodnota dinára, 125/2014 – hladená 
hodnote dinára) a článkov 16 a 87 Štatútu  obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č. 1/2014 – prečistený text), Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na svojom 
89. zasadnutí,  ktoré sa konalo 21.12.2015, vyniesla 
 
 

R  O Z  H  O D  N  U T  I E 
 

O OSLOBODENÍ OD PLATENIA LOKÁLNEHO KOMUNÁLNEHO POPLATKU 
ZA ROK 2015 A 2016 

 
 

Článok 1 
 
 

 Týmto rozhodnutím od  platenia lokálneho komunálneho poplatku za rok 2015 a 2016 
podľa položky 1 oslobodené sú: 
 

- právnické osoby, ktoré sú podľa zákona, ktorý reguluje  účtovníctvo, rozdelené na 
veľké, stredné a malé právnické osoby v zmysle zákona, ktorým sa reguluje  
účtovníctvo a podnikatelia, a vykonávajú činnosť výroby elektrickej energie 
z obnoviteľných zdrojov energie a ktoré nezačali  vykonávať činnosť, nuž nemajú 
aktívny status.  

 
Článok 2 

 
 
 Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom vynesenia a bude sa uplatňovať od 
01.01.2015 do 31.12.2016  a uverejní sa v Úradnom vestníku  Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 
 

Číslo: 016-04/306-2015 
Dátum: 21.12.2015         
Báčsky Petrovec                  PREDSEDA OBCE 
 
                Pavel  Marčok, prof.,  v.r. 
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  145. 
  
 Podľa článku 70 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava, 108/2013 a 142/2014)  a  článku 
14  Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2015 (Úradný vestník Obce  
Báčsky Petrovec, č. 9/2014) po posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej 
rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 90. zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 28.12.2015,  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 2015   oddiel 4  kapitola 01 - Obecná správa, program 15 – Lokálna samospráva, 
programová aktivita 0602-0010 – Rezervy,   pozícia 111,   ekonomická  klasifikácia 499 – 
Bežná rozpočtová rezerva   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  v sume  173.000,00 
dinárov na zvýšenie  apropriácie  v oddiele 4, kapitola  01 – Obecná správa,  program 13 – 
Rozvoj kultúry, programová aktivita  1201 - 0002  –  Podnet kultúrnej a umeleckej tvorby,  
pozícia 59, ekonomická  klasifikácia 481 – Dotácie mimovládnym organizáciám, za 
pripojenie objektu na distribučný systém elektrickej energie na objekte domu smútku na  
pravoslávnom  cintoríne v Kulpíne, Ulica maršala Tita číslo b.č,  na parcele číslo 1111 k.o. 
Kulpín.  
 
 
   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: 016-04/311-2015 
Dátum: 28.12.2015 
Báčsky Petrovec       PREDSEDA OBCE 
       
                 Pavel  Marčok, prof.,  v.r. 
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  146. 
 
 Podľa článku 70 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava, 108/2013 a 142/2014)  a  článku 
14  Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2015 (Úradný vestník Obce  
Báčsky Petrovec, č. 9/2014) po posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej 
rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 90. zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 28.12.2015,  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 2015   oddiel 4  kapitola 01 - Obecná správa, program 15 – Lokálna samospráva, 
programová aktivita 0602-0010 – Rezervy,   pozícia 111,   ekonomická  klasifikácia 499 – 
Bežná rozpočtová rezerva   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  v sume  200.000,00 
dinárov na zvýšenie  apropriácie  v oddiele 4, kapitola  01 – Obecná správa,  program 9 – 
Základné vzdelávanie, programová aktivita  2002 - 0001  –  Fungovanie základných škôl,  
pozícia 42, ekonomická  klasifikácia 472 – Úhrady za  sociálnu ochranu z rozpočtu, za 
vyplatenie prepravy, stravovania a ubytovania žiakov základných škôl podľa osobitného 
rozhodnutia.  
 
   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: 016-04/312-2015 
Dátum: 28.12.2015 
Báčsky Petrovec       PREDSEDA OBCE 
       
                 Pavel  Marčok, prof.,  v.r. 
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  147. 
 
 Podľa článku 70 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava, 108/2013 a 142/2014)  a  článku 
14  Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2015 (Úradný vestník Obce  
Báčsky Petrovec, č. 9/2014) po posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej 
rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 90. zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 28.12.2015,  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 2015   oddiel 4  kapitola 01 - Obecná správa, program 15 – Lokálna samospráva, 
programová aktivita 0602-0010 – Rezervy,   pozícia 111,   ekonomická  klasifikácia 499 – 
Bežná rozpočtová rezerva   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  v sume  200.000,00 
dinárov na zvýšenie  apropriácie  v oddiele 4, kapitola  01 – Obecná správa,  program 13 – 
Rozvoj kultúry, programová aktivita  1201 - 0002  –  Podnet kultúrnej a umeleckej tvorby,   
pozícia 57, ekonomická  klasifikácia 424 – Špecializované služby, za  realizáciu manifestácie 
Tancuj, tancuj.  
 
 
   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: 016-04/313-2015 
Dátum: 28.12.2015 
Báčsky Petrovec       PREDSEDA OBCE 
       
                 Pavel  Marčok, prof.,  v.r. 
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  148. 
 
 Podľa článku 70 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava, 108/2013 a 142/2014)  a  článku 
14  Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2015 (Úradný vestník Obce  
Báčsky Petrovec, č. 9/2014) po posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej 
rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 90. zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 28.12.2015,  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 2015   oddiel 4  kapitola 01 - Obecná správa, program 15 – Lokálna samospráva, 
programová aktivita 0602-0010 – Rezervy,   pozícia 111,   ekonomická  klasifikácia 499 – 
Bežná rozpočtová rezerva   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  v sume  250.000,00 
dinárov na zvýšenie  apropriácie  v oddiele 4, kapitola  01 – Obecná správa,  program 15 – 
Lokálna samospráva, projektová aktivita  0602 - 0001  –  Fungovanie lokálnej samosprávy 
a mestských obcí,   pozícia 70, ekonomická  klasifikácia 416 – Úhrady zamestnancom a iné 
osobitné výdavky, za výplatu úhrady členom komisií.  
 
 
   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: 016-04/314-2015 
Dátum: 28.12.2015 
Báčsky Petrovec       PREDSEDA OBCE 
       
                 Pavel  Marčok, prof.,  v.r. 
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 149. 
 
 Podľa článku 18  Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2015 (Úradný 
vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 9/2014) Obecná rada vyniesla  nasledujúce 

 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
 

O PRVÝCH  ZMENÁCH  ROZHODNUTIA O SPOLUFINANCOVANÍ 
PROGRAMOV, KTORÉ V ROKU 2015 V RÁMCI SVOJICH  PROGRAMOVÝCH  

AKTIVÍT REALIZUJÚ ŠPORTOVÉ ORGANIZÁCIE, REGISTROVANÉ AKO 
ZDRUŽENIA V SÚLADE SO ZÁKONOM O ŠPORTE 

 
 

Článok 1 
 

 V texte rozhodnutia v článku 1 bod 2.1 suma „178.000,00“  sa nahrádza sumou 
„128.000,00“ a v bode  2.2   suma „178.000,00“ sa nahrádza sumou „228.000,00“.  

 
Článok 2 

 
 V ostatnej časti rozhodnutia text zostáva nezmenený.  
 

Článok 3 
 
    Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, financie 
a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 

Článok 4 
 
 Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom vynesenia  a uverejní sa v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 
 

Číslo: 016-04/400-2015 
Dátum: 28.12.2015 
Báčsky Petrovec       PREDSEDA OBCE 
       
                 Pavel  Marčok, prof.,  v.r. 
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 150. 
 
 Podľa článkov  17, 18 a 19  Zákona o bezpečnosti dopravy na cestách  (Úradný 
vestník RS, č. 41/2009, 53/2010, 101/2011 a 32/2013 - uznesenie ÚS, 55/2014 a 96/2015 – 
iný zákon), článku 87 a článku 165 Štatútu  Obce Báčsky Petrovec  (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č. 1/2014 – prečistený text) a na  návrh Komisie pre bezpečnosť dopravy, 
Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na svojom 89. zasadnutí, ktoré sa konalo  21.12.2015, 
vyniesla 
 

P   R   O   G   R   A   M  
 

POUŽÍVANIA PROSTRIEDKOV PRE FINANCOVANIE  ZLEPŠENIA 
BEZPEČNOSTI  DOPRAVY NA CESTÁCH NA ÚZEMÍ OBCE  BÁČSKY  

PETROVEC NA ROK 2016 
 

 
l. Týmto programom určuje sa používanie prostriedkov pre  financovanie  zlepšenia 
bezpečnosti dopravy na cestách na území Obce Báčsky Petrovec na rok 2016.  
 
2. Na realizáciu tohto programu plánované sú orientačné  prostriedky Uznesením o rozpočte 
Obce Báčsky Petrovec   na rok  2016 v sume 2.250.000,00 dinárov z peňažných trestov  za 
priestupky, predvídané predpismi o bezpečnosti dopravy na cestách. 
 
3. Aktivity  na realizáciu programu: 
 

Radové číslo Opis Peňažná suma (din.) 
 

I Oprava a údržba dopravnej infraštruktúry 1.250.000,00 
1.1. Obstaranie  vertikálnej dopravnej signalizácie    300.000,00 
1.2. Údržba  horizontálnej signalizácie    330.000,00 
1.3. Časť prostriedkov  pre uvedenie video dohľad dopravy    250.000,00 
1.4. Obstaranie a  umiestnenie  reflexných  značiek na 

priechodoch pre chodcov 
   100.000,00 

1.5. Vypracovanie štúdie analýzy  stavu  bezpečnosti  cestnej 
dopravy Obce Báčsky Petrovec .............. 

1.6.  Projekt pre  stavebné povolenie umiestnenia dopravnej 
signalizácie na  križovatke ulíc Kollárovej-Masarykovej-
Leninovej na štátnej ceste II A-111 v Báčskom Petrovci 

    270.000,00 

II Iné aktivity súvisiace so  zlepšením bezpečnosti v cestnej   
doprave 1.000.000,00 

2.1 Preventívno-promočné aktivity z oblasti bezpečnosti  
dopravy 

   320.000,00 

2.1.1. Obstaranie   a  rozdelenie motocyklových prílb a príručiek     130.000,00 
2.1.2. Obstaranie   a  rozdelenie svetiel na bicykle a  brožúr - 

flyerov     150.000,00 

2.1.3. Realizácie kampane pre bezpečnosť dopravy a Agentúrou 
pre bezpečnosť dopravy (flyery, prenájom  bilbordov, 
postery...) 

      40.000,00 

2.2 Zveľadenie  dopravnej výchovy a vzdelávania      252.000,00 
2.2.1. Obstaranie vzdelávaco-výchovného materiálu (dopravný 

šlabikár) a reflexných viest        83.000,00 

2.2.2. Obstaranie edukačného materiálu: 10 životných lekcií 
(obrázkové knihy, maľovanky, samolepky, CD) 
a dopravných pamäťových kariet pre výučbu signalizácie  

      81.000,00 
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Radové číslo Opis Peňažná suma (din.) 
 

2.2.3. Prevencia mladých a iných kategórií účastníkov v doprave 
prostredníctvom    edukácií  - prednášok  na území Obce 
Báčsky Petrovec 

     30.000,00  

2.2.4. Obstaranie žltých šatiek so znakom  deti na ceste       58.000,00 
2.3. Technické vybavenie jednotiek dopravnej polície     209.000,00 
2.3.1. Kalibrácia  a ciachovanie alcometra pre potreby dopravnej 

polície 
      11.000,00 

2.3.2. Obstaranie 2 PC počítačov     100.000,00 
2.3.3. I. časť prostriedkov pre hliadkové vozidlo FIAT Punto       98.000,00 
2.4. Vedecko-výskumná práca z bezpečnosti dopravy       40.000,00 
2.4.1. Vypracovanie návrhu stratégie bezpečnosti dopravy na 

cestách na území Obce Báčsky Petrovec v období rokov 
2016 -2020  

      40.000,00 

2.5. Úhrada členom komisie      179.000,00 
2.5.1. Úhrada za  prítomnosť na  zasadnutiach        90.000,00 
2.5.2. Cestovné trovy  členov komisie          7.000,00 
2.5.3. Prítomnosť na odborno-informačných stretnutiach:  

11. medzinárodná konferencia – Bezpečnosť   dopravy v  
lokálnom spoločenstve 2016 

 
       82.000,00 

                                                                                                SPOLU I + II:   2.250.000,00 
  
4.  Po   uplynutí  kalendárneho  roka  Komisia  pre  bezpečnosť  dopravy  zhotoví  správu o          
realizácii  programu  a o tom  informuje Obecnú radu Obce Báčsky Petrovec. 
 
5. Dozor nad uskutočnením tohto programu bude konať Obecná rada Obce Báčsky Petrovec. 
 
6. Tento program sa  uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 

 
Republika Srbija 

Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA  
 
 
Číslo: 016-04/305-2015 
Dňa: 21. 12. 2015                                     PREDSEDA OBCE 
Báčsky Petrovec     
               Pavel Marčok, prof., v.r. 
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C I P   -  Каталогизација  у  публикацији  
Библиотека  Матице  српске,  Нови  Сад 
 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 I S S N  1452 – 3833 
 
COBISS.SR-ID  63207431 
 
Издавач:  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, ул. Коларова 6 
 
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: дипл. прав. Светослав Мајера 
 
УРЕДНИШТВО:  дипл. прав. Светослав Мајера  
         Даниела  Лачокова, проф. 
 
ТИРАЖ:  110. 
 
ШТАМПА:  и з д а в а ч . 
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