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

 
                                               Obce  Báčsky  Petrovec 
 
 
Číslo: 2                                                   Báčsky Petrovec                               
Ročník: LV                                               06. marca 2019                                  
 
 
 

O    B    S    A  H 
 
 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
3. -  Program práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na rok 2019, 
 
4. -  Uznesenie o zmene Uznesenia o lokálnych komunálnych poplatkoch, 
 
5. -  Uznesenie o úhradách za  užívanie verejných priestranstiev na území obce 

Báčsky  Petrovec, 
 
6. -  Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Múzea 

vojvodinských Slovákov na rok 2019,  
 
7. -  Rozhodnutie o odvolaní člena Správnej rady Strediska pre sociálnu  prácu 

obce Báčsky Petrovec, 
 
8. -  Rozhodnutie o vymenovaní členky Správnej rady Strediska pre sociálnu  

prácu obce Báčsky Petrovec, 
 

 
II.  OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 

 
9. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016-

4/281-2018, 
 
10. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016-

4/282-2018, 
 
11. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016-

4/283-2018, 
 
 



12. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016-
4/284-2018, 

 
13. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016-

4/286-2018, 
 
14. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016-

4/287-2018, 
 
15. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016-

4/43-2019, 
 
16. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo  016-4/44-2019, 
 
17. -  Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo  016-4/45-2019, 
 
18. -  Program  monitoringu hluku na území obce Báčsky Petrovec na obdobie 

rokov 2019-2020,  
 
19. -  Program  sledovania  kvality  povrchových  vôd  na  území  obce Báčsky 

Petrovec na obdobie rokov 2019-2020. 
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  3. 

 Podľa článku 34 bod 7 Štatútu Obce Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014) a článku 101 odsek 1 Rokovacieho poriadku 
Zhromaždenia obce  Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 3/2014),  
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom  XXV.  zasadnutí, ktoré sa konalo  
04.03.2019,  v y n i e s l o    r á m c o v ý  
 

P R O G R A M    P R Á C E  
 

ZHROMAŽDENIA  OBCE  BÁČSKY  PETROVEC  
NA  ROK   2 0 1 9  

 
I. 

 
 Pri vynesení tohto rámcového Programu práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec 
na rok 2019, vychádzalo sa  z nasledovných faktov: 
- že sa práca zhromaždenia obce v bežnom roku usmerní na základné otázky 

spoločenského života a práce  občanov v obci Báčsky Petrovec, v rámci prác lokálnej 
samosprávy, ktoré vyplývajú z ustanovení Zákona o lokálnej samospráve, iných 
zákonných predpisov a Štatútu Obce Báčsky Petrovec, 

- že  prostredníctvom svojich aktivít zhromaždenie obce  najpriamejšie uskutočňuje 
ústavné a zákonné predpoklady o lokálnej samospráve, s prioritami konkrétne riešiť 
aktuálne otázky z komunálnej oblasti a iných oblastí priameho  záujmu pre občanov obce, 

- že sa do práce  zhromaždenia obce zapoja aj iné otázky a materiály,  pre ktoré by bolo 
potrebné zo strany zhromaždenia obce podniknúť  konkrétne opatrenia  a aktivity v 
uskutočňovaní aktuálnych úloh, vyplývajúcich z  bežných potrieb v praxi, 

- že sa aktivitami orgánov obce - zhromaždenia obce, obecnej rady, predsedu obce 
a obecnej správy zabezpečuje uplatňovanie ústavy, zákona, iných predpisov a 
normatívnych aktov, ktorých uskutočňovanie je zverené obci, ako i realizácia  predpisov a 
normatívnych aktov obce. 
 

II. 
 
 V roku 2019 zhromaždenie obce bude posudzovať a rozhodovať o nasledujúcich 
otázkach: 
 
I.  KVARTÁL 
  
1.   Vynesenie Programu  práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec  
       na rok 2019. 

Spracovateľ: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec - Služba zhromaždenia  
obce a obecnej rady,  výborníci,  ustanovizne, verejné  služby,  
organizácie a verejné  podniky,  ktorých  zakladateľ je  Obec Báčsky 
Petrovec. 

Navrhovateľ:   predseda zhromaždenia obce. 
 
2.  Posúdenie  ročných  správ  o práci  a finančnom  hospodárení za rok 2018 

ustanovizní,  verejných služieb a  iných  organizácií,   ktorých   zakladateľ  je 
Obec Báčsky Petrovec, a to: 
a) SLOVENSKÉHO VOJVODINSKÉHO DIVADLA v Báčskom Petrovci, 
b) Knižnice  ŠTEFANA HOMOLU v Báčskom Petrovci, 
c) Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec, 
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d) Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia  BÁČSKY PETROVEC, Báčsky 
Petrovec, 

e) Turistickej organizácie obce Báčsky Petrovec, 
f) Múzea vojvodinských Slovákov. 
  Spracovateľ: ustanovizne,   verejné služby a organizácie, ktorých zakladateľ 

je  Obec Báčsky Petrovec. 
  Navrhovateľ:obecná rada. 

 
3.    Posúdenie  ročných správ o práci a finančnom hospodárení za rok 2018 

verejných komunálnych podnikov, ktorých zakladateľ  je Obec Báčsky Petrovec, 
a to: 

 a) VKP  PROGRES, Báčsky Petrovec 
 b) VP pre KBP  KOMUNALAC, Maglić 

Spracovateľ:    verejné komunálne podniky, ktorých zakladateľ je Obce  
Báčsky Petrovec. 

 Navrhovateľ:   obecná rada. 
 
4.  Posúdenie  správ o práci za rok  2018: 
 a)   predsedu Obce Báčsky Petrovec, 
 b)  Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec, 

c) Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec, 
d) Právneho zastupiteľstva Obce Báčsky Petrovec. 
Spracovateľ: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – organizačné jednotky  

a služby obecnej správy a Právne zastupiteľstvo Obce Báčsky 
 Petrovec 

Navrhovateľ: obecná rada. 
 
5.  Posúdenie správ  o  práci  osobitných  pracovných  telies  Zhromaždenia  obce 

Báčsky Petrovec  za rok  2018, a to: 
a) Rady pre mladých, 
b) Rady pre rodovú rovnosť, 
c) Rady pre zdravie Obce Báčsky Petrovec,  
d) Rady pre medzinacionálne  vzťahy v obci Báčky Petrovec, 
Spracovateľ:  Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Služba zhromaždenia 

obce a obecnej rady. 
Navrhovateľ: Rada pre mladých,  Rada pre rodovú rovnosť, Rada pre zdravie 

Obce Báčsky Petrovec, Rada pre medzinacionálne  vzťahy v obci 
Báčky Petrovec.  

 
6. Posúdenie Programu práce Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec 

na rok 2019  a poskytnutie súhlasu k nemu. 
Spracovateľ:  Stredisko pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec. 
Navrhovateľ: obecná rada. 

 
7. Posúdenie ročnej Správy o práci s.r.o. Poslovni i inovativni centar Bački 
 Petrovac - Podnikateľské a inovačné centrum Báčsky Petrovec – Business  &  

innovation  centre Bački Petrovac za rok 2018 
 Spracovateľ:  príslušné orgány s.r.o. PIC  a  Obecná   správa  Obce  Báčsky    
   Petrovec    -   Oddelenie  pre  hospodárstvo,  urbanizmus,   
   komunálno-bytové a inšpekčné úkony. 
 Navrhovateľ:  obecná rada. 
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8. Posúdenie informácií o práci a aktivitách miestnych spoločenstiev z územia obce 
Báčsky Petrovec v roku 2018. 
Spracovateľ:  miestne spoločenstvá  z územia obce Báčsky Petrovec.  
Navrhovateľ: obecná rada. 

 
9. Posúdenie Informácie o práci a stave bezpečnosti na území Policajnej stanice 

Báčsky Petrovec za rok 2018. 
Spracovateľ:  MV RS, PS Nový Sad, Policajná stanica v Báčskom Petrovci 
Navrhovateľ: obecná rada. 

 
10. Posúdenie Správy o audite správnosti hospodárenia Obce Báčsky Petrovec za 

rok 2017 v časti, ktorá sa vzťahuje na prevzatie záväzkov nad povolené 
apropriácie, uskutočnenie postupu verejných obstarávaní a výdavky pre 
zamestnancov.  
Spracovateľ:  Štátna audítorská inštitúcia. 
Navrhovateľ: obecná rada. 

 
11.  Posúdenie Správy o audite správnosti hospodárenia Predškolskej  ustanovizne 

Včielka, Báčsky Petrovec  za rok 2017 v časti, ktorá sa vzťahuje na prevzatie 
záväzkov nad povolené apropriácie, uskutočnenie postupu verejných 
obstarávaní a výdavky pre zamestnancov.  
Spracovateľ:  Štátna audítorská inštitúcia. 
Navrhovateľ: obecná rada. 

 
12. Posúdenie Správy o audite finančných správ a  správnosti hospodárenia 

Verejného komunálneho podniku Progres, Báčsky Petrovec za rok 2017.  
Spracovateľ:  Štátna audítorská inštitúcia. 
Navrhovateľ: obecná rada. 

 
13. Posúdenie a vynesenie nového Štatútu Obce Báčsky Petrovec. 

Spracovateľ:    Komisia pre predpisy, podania a sťažnosti a odovzdanie  
a prevzatie funkcie a úradných aktov a pracovná skupina Obecnej  rady 
Obce Báčsky Petrovec na  vypracovanie predbežného  návrhu Štatútu 
Obce Báčsky Petrovec.  

Navrhovateľ:   obecná rada. 
 
14. Posúdenie a vynesenie  Rokovacieho  poriadku  Zhromaždenia obce Báčsky 

Petrovec.  
Spracovateľ:   Komisia pre predpisy, podania a sťažnosti a odovzdanie  

a prevzatie funkcie a úradných aktov a Služba zhromaždenia                    
obce a obecnej rady.  

Navrhovateľ:  predseda Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.  
 
15.  Zosúladenie normatívnych aktov Obce Báčsky Petrovec s ustanoveniami Zákona 

o lokálnej  samospráve a s ustanoveniami nového Štatútu Obce Báčsky Petrovec.  
Spracovateľ:   príslušné oddelenia a služby Obecnej správy Obce Báčsky  

Petrovec.   
 Navrhovateľ:   obecná rada. 
 
16.  Informácia o prenájme poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na 

území obce Báčsky Petrovec za rok 2018. 
 
 Spracovateľ:   Obecná   správa    Obce   Báčsky    Petrovec  –  Oddelenie   pre  
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hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony a 
 Komisia pre  vypracovanie  Ročného programu  ochrany, úpravy 
a používania  poľnohospodárskeho pozemku v obci Báčsky Petrovec. 

 Navrhovateľ:   obecná rada. 
 
17. Posúdenie naratívnej a finančnej Správy o realizovaných projektových 

aktivitách v oblasti verejného informovania kvôli uskutočneniu  verejného 
záujmu na území Obce Báčsky Petrovec,  ktoré boli spolufinancované z rozpočtu 
Obce Báčsky Petrovec v roku 2018.   
Spracovateľ:  Obecná   správa  Obce   Báčsky   Petrovec    -   Oddelenie   pre  

všeobecnú správu, spoločenské služby  a  všeobecné spoločné úkony 
a predseda obce. 

 Navrhovateľ:  obecná rada. 
 
18.  Posúdenie a vynesenie Ročného  programu ochrany, úpravy a používania 
 poľnohospodárskeho pozemku obce Báčsky Petrovec na rok 2019. 
 Spracovateľ:   Obecná   správa    Obce   Báčsky    Petrovec  –  Oddelenie   pre  

hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony a 
 Komisia pre  vypracovanie  Ročného programu  ochrany, úpravy 
a používania  poľnohospodárskeho pozemku v obci Báčsky Petrovec. 

 Navrhovateľ:   obecná rada. 
 
 
II.  KVARTÁL 
 
 
19. Informácia  o dianiach  v oblasti  kultúry, o  manifestáciách  uskutočnených na 

území obce Báčsky Petrovec a  o práci organizácií a spolkov v oblasti kultúry 
v roku 2018. 

 Spracovateľ:  Obecná   správa  Obce   Báčsky   Petrovec    -   Oddelenie   pre  
všeobecnú správu, spoločenské služby  a  všeobecné spoločné úkony 
v spolupráci s  organizáciami a spolkami v oblasti kultúry a Maticou 
slovenskou v Srbsku. 

 Navrhovateľ:  obecná rada. 
 
20. Informácia o stave  v oblasti  športu  a  telesnej  kultúry  na  území  obce 
        Báčsky Petrovec v roku 2018. 
 Spracovateľ:  Obecná   správa  Obce   Báčsky   Petrovec    -   Oddelenie    pre  

všeobecnú správu, spoločenské služby  a  všeobecné spoločné úkony, 
organizácie v oblasti  športu  a telesnej kultúry  a miestne spoločenstvá 
z územia obce. 

 Navrhovateľ:  obecná rada. 
 
21. Posúdenie Správy o realizácii Strategického plánu rozvoja obce Báčsky 
 Petrovec. 

Spracovateľ:  Obecná správa Obce Báčsky Petrovec.  
 Navrhovateľ: obecná rada. 
 
 
 
22. Posúdenie Správy o zápise verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec do 

verejných kníh o nehnuteľnostiach a právach nad  nimi podľa ustanovení  
Zákona o verejnom vlastníctve.  
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Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu a  Právne zastupiteľstvo Obce Báčsky 
Petrovec. 

 Navrhovateľ:   obecná rada. 
 
23. Posúdenie  Správy o práci Obecného štábu pre mimoriadne situácie  obce 

Báčsky Petrovec za rok 2018. 
Spracovateľ:  Obecná správa Obce Báčsky Petrovec  a  Obecný štáb pre   
 mimoriadne  situácie obce Báčsky Petrovec.  

 Navrhovateľ: obecná rada. 
 
24. Posúdenie  a vynesenie  Ročného programu práce Obecného štábu pre 
 mimoriadne situácie  obce Báčsky Petrovec na rok 2019. 

Spracovateľ:  Obecná správa Obce Báčsky Petrovec  a  Obecný štáb pre   
 mimoriadne  situácie obce Báčsky Petrovec.  

 Navrhovateľ: obecná rada. 
 
25. Voľba a odvolanie členov jednotlivých stálych a osobitných pracovných telies 

Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec . 
Spracovateľ:  príslušní  navrhovatelia a Komisia pre kádrové otázky a pracovné 

pomery.  
Navrhovateľ: obecná rada a Komisia pre kádrové  otázky a pracovné pomery.  

 
26. Vymenovanie a odvolanie  členov správnych a dozorných rád a riaditeľov 
 ustanovizní, verejných služieb, verejných podnikov a iných organizácií, 
 ktorých  zakladateľ je Obec Báčsky Petrovec. 

Spracovateľ: príslušné orgány  verejných podnikov, ustanovizní, inštitúcií 
a organizácií, ktorých zakladateľ je Obec Báčsky Petrovec, Komisia 
pre uskutočnenie súbehu pre voľbu  riaditeľov verejných podnikov, 
ktorých zakladateľ je Obec Báčsky Petrovec (pre riaditeľov vo 
verejných podnikoch) a Obecná správa Obce Báčsky Petrovec.  

Navrhovateľ:   obecná rada a Komisia pre kádrové otázky a pracovné pomery.  
 
27.  Posúdenie Správy o realizácii Programu práce Zhromaždenia obce Báčsky 

Petrovec  na rok 2019 - I. a  II. kvartál. 
Spracovateľ: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec - Služba zhromaždenia  
  obce a obecnej rady.  
Navrhovateľ:  predseda  ZO a Služba zhromaždenia obce a obecnej rady. 

 
28. Vynesenie Uznesenia o  účtovnej závierke  rozpočtu Obce Báčsky Petrovec za 

rok 2018.  
Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie pre rozpočet, 

financie a daňovú administráciu. 
 Navrhovateľ:   obecná rada. 
 
29. Vynesenie uznesení  ohľadom  majetkovo-právnych vecí. 

Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie  pre   
  rozpočet, financie a daňovú administráciu.  
Navrhovateľ:  obecná rada. 
 

III.  KVARTÁL 
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30. Posúdenie Správy o realizácii rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na  obdobie 
január – jún 2019. 
Spracovateľ: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie pre  rozpočet, 

financie a daňovú administráciu. 
Navrhovateľ:   obecná rada. 

 
31. Posúdenie Správy o stave bezpečnosti cestnej premávky na území obce Báčsky 

Petrovec. 
Spracovateľ: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie pre  hospodárstvo, 

urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony a teleso pre  
koordináciu bezpečnosti cestnej premávky pri Obecnej rade Obce 
Báčsky Petrovec. 

Navrhovateľ:   obecná rada. 
 
32.  Posúdenie Správy  o realizácii stanovených úloh z Plánu integrity obce Báčsky 

Petrovec  na obdobie 2016-2019.  
Spracovateľ: náčelník Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec a vedúci jednotlivých 

oddelení a služieb Obecnej správy Obce Báčsky  Petrovec. 
Navrhovateľ:   obecná rada. 

 
33.  Posúdenie Správy o realizácii jednotlivých opatrení z Lokálneho antikorupčného  

plánu pre obec Báčsky Petrovec.  
Spracovateľ: vedúci  orgánov Obce Báčsky Petrovec, úradníci a zriadenci  

v Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec a jednotlivé  pracovné telesá 
ZO Báčsky Petrovec a Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec. 

Navrhovateľ:   obecná rada. 
 
34.  Informácia  o  výchovno-vzdelávacej   práci   Predškolskej   ustanovizne   

Včielka   Báčsky  Petrovec za  školský  rok  2018/2019  a  posúdenie  Programu 
práce tejto predškolskej ustanovizne na školský rok  2019/2020. 
Spracovateľ:   Predškolská ustanovizeň Včielka Báčsky Petrovec a Obecná  

správa Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie pre všeobecnú  
správu, spoločenské služby a všeobecné spoločné úkony. 

 Navrhovateľ:   obecná rada. 
 
35.  Posúdenie  správ o práci škôl z územia obce Báčsky Petrovec za  školský rok 

2018/2019. 
Spracovateľ:   základné školy z územia obce Báčsky Petrovec, Gymnázium  

Jána Kollára so žiackym domovom Báčsky Petrovec a Obecná správa 
Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie pre všeobecnú správu, spoločenské 
služby a všeobecné spoločné úkony. 

 Navrhovateľ:   obecná rada. 
 
36. Vynesenie  Uznesenia o udelení Ceny Obce Báčsky Petrovec a  Osobitného 

verejného uznania  Obce  Báčsky  Petrovec na rok 2019 a Športového  uznania 
za rok 2018. 

 Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Služba zhromaždenia  
obce a obecnej rady a Komisia pre uznania. 

Navrhovateľ: Komisia pre uznania. 
 

37.  Posúdenie a schválenie Plánu  verejného zdravia obce Báčsky Petrovec 2019-
2025. 
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Spracovateľ: Pracovná skupina Obecnej rady  Obce Báčsky Petrovec pre 
vypracovanie  Plánu verejného  zdravia obce Báčsky  Petrovec. 

Navrhovateľ:   Rada pre zdravie obce Báčsky Petrovec.  
 
IV.  KVARTÁL 
 
 
38. Posúdenie Správy o realizácii rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na obdobie január 

– september 2019. 
Spracovateľ: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie pre  rozpočet, 

financie a daňovú administráciu. 
Navrhovateľ:   obecná rada. 

 
39.  Posúdenie Správy o realizácii Programu  práce Zhromaždenia obce  Báčsky 

Petrovec za rok  2019 -  III. – IV. kvartál. 
 Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Služba zhromaždenia  

obce a obecnej rady. 
Navrhovateľ: obecná rada. 

 
40.  Poskytnutie  súhlasu k  štatútom, resp.  novelizáciám štatútov ustanovizní, 

verejných  služieb,  verejných  podnikov  a  iných  organizácií,  ktorých 
zakladateľ  je  Obec  Báčsky  Petrovec. 
Spracovateľ:    Obecná správa Obce Báčsky Petrovec. 

 Navrhovateľ:   obecná rada. 
 
41. Posúdenie a poskytnutie súhlasov k programom práce na rok 2020 verejných 

podnikov, ktorých zakladateľ  je  Obec Báčsky Petrovec, a to: 
 a) VP pre KBP  Komunalac, Maglić, 
 b) VKP  Progres, Báčsky Petrovec 

Spracovateľ:    verejné komunálne  podniky, ktorých zakladateľ je Obce  
Báčsky Petrovec. 

 Navrhovateľ:   obecná rada. 
 
42. Vynesenie Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2020. 

Spracovateľ: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec - Oddelenie pre rozpočet,  
financie a daňovú administráciu. 

Navrhovateľ:  obecná rada.  
 

III. 
 

 Pre mimoriadnu  dôležitosti a ťarche  problematiky, ktorá sa  rieši už niekoľko  rokov  
v obci Báčsky Petrovec, otázky vzťahujúce sa na: 

- Posúdenie  správ o  prinavrátení prostriedkov  samozdanenia občanom Báčskeho 
Petroveca, Hložian, Kulpína, ev. Maglića, ohľadom  uznesení Ústavného súdu 
Republiky  Srbsko, č.:  IUo-93/2011, IUo-94/2011 a IUo-95/2011. 
Spracovateľ: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec - Oddelenie pre rozpočet,  

financie a daňovú administráciu. 
Navrhovateľ:  obecná rada.  

a 
 

- Posúdenie správ o uskutočnení postupu komasácie pozemkov v obci  
Báčsky Petrovec – k.o. Kulpín a k.o. Báčsky Petrovec. 
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Spracovateľ: Komisia pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v  obci 
Báčsky Petrovec  pre  jednotlivé k.o.  

Navrhovateľ:  obecná rada.  
 
 budú  posúdené  najmenej raz, resp. viackrát v každom kvartáli bežného roka a na 
základe žiadostí orgánov Obce Báčsky Petrovec.  
 

IV. 
 
 Realizáciu  Programu  práce  Zhromaždenia  obce  Báčsky  Petrovec budú mať na 
starosti predseda  zhromaždenia obce,  tajomník zhromaždenia obce,   Obecná rada Obce 
Báčsky Petrovec, predseda  obce, tajomník Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,  náčelník  
obecnej správy  a vedúce orgány iných subjektov, ktorí  majú  za úlohu  spracovať  jednotlivé  
otázky  z tohto  rámcového programu prácu.  
 

V. 
 
 Program  práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na rok 2019  sa uverejní v 
Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-1/2019-02 
Dňa:  04.03.2019 
Báčsky  Petrovec                                                                        P R E D S E D A  

       ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                                 Dr. Ján Šuľan,  v.r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4. 
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 Podľa článku 6  odsek 1 bod 3, článku 7 a článku 15  Zákona o financovaní  lokálnej 
samosprávy (Úradný vestník Republiky Srbsko, č. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - zladená din. 
suma, 124/14 - zladená din. suma, 95/15 - zladená din. suma,  83/16, 91/16, 104/16 – iný 
zákon, 96/17 - zladená din. suma a 89/18 – zladená din. suma), článku 4 odsek 1 bod 12 
Zákona o úhradách  za užívanie verejných statkov (Úradný vestník RS, č.  95/18) a článku 34 
odsek 1 bod 3 Štatútu obce Báčsky Petrovec - prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom  XXV. zasadnutí, ktoré 
sa konalo dňa 04.03.2019, vynieslo 
 
 

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, 3/2015, 9/2015, 18/2016, 1/2017, 10/2017 a 10/2018) v článku 
5 odsek 1 strácajú platnosť  nasledujúce ustanovenia:  
 

a) bod 2, 
b) bod 4, 
c) bod 6,  
d) bod 7, 

 
ako i všetky s nimi súvisiace ustanovenia.  
 

 
Článok 2 

 
 V časti sadzobníka Uznesenia o lokálnych komunálnych poplatkoch strácajú platnosť 
nasledujúce položky:  
 

a) položka 2, 
b) položka 4, 
c) položka 6, 
d) položka 7. 
 

Článok 3 
 

 Uvedené sadzby sa určujú osobitným uznesením  ako úhrady za užívanie verejných 
priestranstiev.  
 
 

Článok 4 
 

 V ostatných častiach Uznesenie o lokálnych komunálnych poplatkoch  sa  nemení.  
 
 

Článok 5 
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 Toto uznesenie nadobúda platnosť nasledujúcim dňom po vynesení a  uverejnení sa 
v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC  
 
 
 

Číslo: 011-4/2019-02 
Dňa: 04.03.2019       P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec          ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                     Dr. Ján Šuľan, v.r. 
                       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5. 
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 Podľa článku 6 bod 5 a článku 7 odsek 1 Zákona o financovaní  lokálnej samosprávy 
(Úradný vestník Republiky Srbsko, č. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - zladená din. suma, 124/14 
- zladená din. suma, 95/15 - zladená din. suma,  83/16, 91/16, 104/16 – iný zákon, 96/17 - 
zladená din. suma a 89/18 – zladená din. suma), článku 239 odsek 3 Zákona o úhradách  za 
užívanie verejných statkov (Úradný vestník RS, č.  95/18) a článku 34 odsek 1 bod 3 Štatútu 
obce Báčsky Petrovec - prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), 
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom  XXV. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 
04.03.2019, vynieslo 
 

U  Z  N   E  S  E  N  I  E   
 

O ÚHRADÁCH ZA UŽÍVANIE VEREJNÝCH  PRIESTRANSTIEV 
 NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC   

 
 

Článok 1 
 

 Týmto uznesením sa určuje  výška  úhrady za užívanie  verejných priestranstiev na 
území obce Báčsky Petrovec, úľavy, spôsob doručenia a obsah  údajov o užívaní vereného  
priestranstva príslušnému orgánu, ktorý  určuje záväzok platby  úhrady.  

 
Článok 2 

 
 Úhrady za užívanie verejného priestranstva sú:  

1) úhrada za  užívanie priestoru na verejnom priestranstve na podnikateľské a iné účely, 
vyjmúc predaja tlače a iných publikácií, výrobkov starých a umeleckých remesiel 
a domáckej výroby; 

2) úhrada za  užívanie  verejného priestranstva na  oznámenia pre vlastné potreby a pre 
potreby iných osôb, ako i pre užívanie  priestranstva a objektu na oznámenie pre  
vlastné potreby a pre potreby iných osôb, ktorým sa priamo vplýva na  
disponovateľnosť, kvalitu alebo nejakú inú  vlastnosť verejného priestranstva, pre 
ktoré povolenie vydáva príslušný orgán jednotky lokálnej samosprávy; 

3) úhrada  za užívanie verejného priestranstva na základe zabratia  stavebným 
materiálom a na vykonávanie stavebných prác a výstavbu.  

 
Verejné priestranstvo v zmysle zákona, ktorým sa  upravuje úhrada za užívanie 

verejných statkov, je priestranstvo určené  plánovacím  dokumentom  jednotky lokálnej 
samosprávy, ktoré je dostupné všetkým užívateľom za  rovnakých podmienok: 

- verejné  priestranstvo, ktoré slúži doprave (cesty, ulice,  pešie zóny a pod.); 
- námestie; 
- verejné zelené priestranstvo (park, skvér, mestský les a pod.); 
- verejné  priestranstvo ako celok (parkovo upravené plochy a dopravné plochy). 

 
Pod užívaním  priestoru na verejnom priestranstve na podnikateľské a iné účely 

v zmysle odseku 1) tohto článku sa  rozumie zabratie verejného  priestranstva:  
- umiestnením dočasného objektu, ako je: stánok,  pult, letná záhrada, prístroj na 

zmrzlinu,  bankomat, automat na predaj  tlače,  pohyblivý objekt na predaj tovaru 
v malom a na vykonávanie remeselníckych a iných služieb, montovaný objekt na 
vykonávanie  činností verejných  komunálnych  podnikov, telefonická hovorňa 
a podobné objekty, záhradná reštaurácia; 

-  pre  zábavný park, cirkus,  pre uskutočnenie koncertov, festivalov a iných 
manifestácií, športových  podujatí a pod.     
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Užívanie  priestoru na verejnom priestranstve  na  podnikateľské a iné účely v zmysle 

odseku 1 bod 1) tohto článku sa vzťahuje na  dočasné užívanie priestoru na verejnom 
priestranstve a nezhŕňa  užívanie  trvalého charakteru výstavbou  objektov infraštruktúry.  
 

Platiteľ úhrady  
Článok 3 

 
 Platiteľ úhrady za užívanie verejného priestranstva je užívateľ verejného  
priestranstva.  

Základ 
Článok 4 

 
 Základ úhrady za užívanie  priestoru na verejnom priestranstve je  plocha použitého 
priestoru vyjadrená v metroch  štvorcových (m2).  

 
Výška úhrady 

Článok 5 
 
 Najvyššia suma úhrady za  užívanie  verejného priestranstva je stanovená v prílohe 12 
zákona, ktorou sa  určujú úhrady za užívanie verejných statkov.  
 Kritériá  na  stanovenie výšky úhrady sú: doba užívania priestoru, zóna, v ktorej sa  
nachádza priestor, ktorý sa užíva a technicko-použiteľné charakteristiky objektu, ak sa  
verejné priestranstvo  používa  na umiestnenie objektov.  

 
Článok 6 

 
 Zóny ako kritériá na  určenie výšky úhrady za užívanie verejného priestranstva sú:  

 
I. Zóna je priestor v osade Báčsky Petrovec a zahŕňa  regionálnu cestu R-102 Nový 

Sad – Sombor, a to ulice: Novosadskú, XIV. VÚSB, Kollárovu,  časť Prvomájovej a 28. 
októbra, ako i užšie centrum Báčskeho Petrovca v súlade s Generálnym plánom  Báčskeho 
Petrovca, a to  nasledujúce ulice: Prvomájovú ulicu od križovatky s Leninovou po križovatku 
so Svätoplukovou ulicou, Svätoplukovu ulicu, Hurbanovu ulicu, Ulicu maršala Tita, ulice 
Ruda Hrubíka, Maxima Gorkého, Branislava Mokića, Vajanského,  Leninovu ulica od 
križovatky s Vajanského ulicou po križovatku s Kollárovou ulicou, Ulicu národnej revolúcie 
od križovatky s Vajanského ulicou a  Fyzkultúrnou ulicou po križovatku so Svätoplukovou a 
Hrobovou ulicou, Fyzkultúrnu ulicu, Hviezdoslavovu,  Chmeľovú,  Šafárikovu od 
regionálnej cesty R-102 po križovatku s Hrobovou ulicou, Hrobovú ulica od križovatky  so 
Sládkovičovou ulicou po križovatku s Ulicou  národnej revolúcie.  

 
II. Zóna  zahŕňa všetky ostatné priestory na území osady Báčsky Petrovec a všetky 

územia osád Hložany, Kulpín a Maglić.  
 

Spôsob  určenia a platby 
Článok 7 

 
Určenie úhrady za  užívanie  verejnej  plochy sa koná podľa plochy  užívacieho 

priestoru úmerne doby užívania tohto priestoru alebo podľa  technicko-použiteľných 
charakteristík. 
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Úhradu z odseku 1 tohto článku  rozhodnutím  určuje Úsek pre  určenie, kontrolu 
a platbu  verejných príjmov Oddelenia pre rozpočet, financie a daňovú administráciu Obecnej 
správy Obce Báčsky Petrovec.  

Poplatník  je povinný určený  záväzok  na základe úhrady zaplatiť do 15. v mesiaci za 
predošlý mesiac a za  mesiace, za ktoré je  záväzok splatný vo chvíli doručenia rozhodnutia, 
v lehote  15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  

Proti rozhodnutiu z odseku 2 tohto článku sa môže  podať  odvolanie  ministrovi, 
v príslušnosti ktorého  sú úkony  financií, prostredníctvom  Oddelenia pre rozpočet,  financie 
a daňovú administráciu Obecnej správy Obce  Báčsky Petrovec.  

Keď ide o postup určenia, kontroly, platbu, vrátenie, úroky, nútenú platbu, premlčanie 
a iné, čo nie je  predpísané týmto uznesením,  úmerne  sa  uplatňujú  ustanovenia zákona, 
ktorým sa  určuje daňový postup a daňová administrácia.  
 

Oslobodenie 
Článok 8 

 
 Úhradu za  užívanie verejných priestranstiev neplatia  priami a nepriami  užívatelia 
rozpočtových prostriedkov.  

Úhradu za  užívanie verejných priestranstiev na základe zabratia  stavebným 
materiálom a na vykonávanie stavebných prác  sa neplatí, ak sa  rozkopanie, resp.  zabratie  
verejnej plochy koná v dôsledku   výstavby, rekonštrukcie vozovky, chodníkov pre chodcov 
alebo  inej verejnej dopravnej plochy, tiež pri  vykonávaní  prác  verejných komunálnych  
podnikov  so zámerom, aby sa objekt  stal funkčný. Práce, ktoré sa vzťahujú na to, aby sa 
objekt stal funkčný,  sú  bežná (pravidelná) údržba objektu, za ktorý sa vydá povolenie podľa 
Zákona o plánovaní a výstavbe.  
 

Platba príjmov z úhrad 
Článok 9 

 
 Úhrady za užívanie verejných priestranstiev sa platia na účty určené pre platbu 
verejných príjmov.  
 

Príslušnosť príjmov 
Článok 10 

 
 Príjmy uskutočnené z úhrad za užívanie verejných  priestranstiev patria  do rozpočtu 
Obce Báčsky Petrovec.   
 

Článok 11 
 

 Súčasťou tohto uznesenia  je  sadzba  úhrad za užívania  verejných priestranstiev.  
 
 

Článok 12 
 

 Toto uznesenie nadobúda platnosť nasledujúcim dňom po vynesení a  uverejnení sa 
v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 
 
 

SADZBA ÚHRAD ZA UŽÍVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 
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Úhrada za užívanie  priestoru na verejnom  priestranstve na podnikateľské  

a iné účely, vyjmúc predaja tlače a iných publikácií, výrobkov starých  
a umeleckých remesiel a domáckej výroby 

 
 

Položka 1 
 

1. Za  užívanie  priestoru  na verejnom priestranstve  na  podnikateľské a iné účely, 
vyjmúc predaja tlače a iných publikácií, výrobkov starých a umeleckých remesiel a domáckej 
výroby na každý  celý alebo začatý m2, ktorý sa  používa,  úhrada sa určuje denne úmerne 
doby užívania, a to:  
 

a) za vykonávanie  podnikateľskej činnosti (dočasné objekty – stánky,  iné menšie 
montované objekty a iné podobné  objekty na  predaj tovaru v malom, za  poskytovanie 
pohostinských, remeselníckych a iných  služieb) úhrada sa  určuje  denne:  

 
- I. zóna ..................................... 3,00 dináre 
- II. zóna .................................... 2,5 dinára 

 
b) pohyblivé  dočasné objekty – pulty,  prístroje na zmrzlinu, prístroje na  pukance, 

gaštany, kukuricu a pod., konzervátory na zmrzlinu, chladiace  vitríny na predaj  
osviežujúcich nápojov, automaty na predaj  tovaru v malom a poskytnutie  služieb: 
bankomat, automat na predaj  tlače,  nápojov, cukrárskych výrobkov a pod.  a iné  pohyblivé 
objekty na predaj  tovaru v malom a na vykonávanie remeselníckych a iných služieb, 
špecializované vozidlá na vykonávanie činnosti obchodu v malom a iné činnosti v súlade so 
zákonom,  účelové montované objekty na vykonávanie  činnosti  verejných komunálnych  
podnikov – stánkový objekt, montážny objekt na  umiestnenie  náradia, vybavenia a pod., tiež  
telefónne hovorne), úhrada sa  určuje denne:  

 
- I. zóna ..................................... 30,00 dinárov 
- II. zóna .................................... 25,00 dinárov 
 
c) za vykonávanie pohostinskej činnosti v záhradnej reštaurácii, úhrada za určuje  

denne:  
 
- I. zóna ..................................... 4,00 dináre 
- II. zóna .................................... 3,00 dináre 

 
d)  za  zábavné parky, cirkusy a iné objekty zábavného  charakteru,  úhrada  sa určuje 

denne:  
 
- I. zóna ..................................... 20,00 dinárov 
- II. zóna .................................... 10,00 dinárov 

 
e) za  usporiadanie  koncertov, festivalov, kultúrnych a iných manifestácií, športových  

alebo iných podujatí,  úhrada sa určuje denne: 
 
- I. zóna ..................................... 8,00 dináre 
- II. zóna .................................... 6,00 dinár 
f) za stánky umiestnené  v dňoch trvania manifestácií, v dňoch štátnych, cirkevných 

a iných sviatkov, na predaj kvetín,  ozdobných predmetov, pohľadníc, suvenírov a pod., 
úhrada sa určuje denne:  
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- I. zóna ..................................... 120,00 dinárov 
- II. zóna .................................... 100,00 dinárov 

 
2. Úhrada z tejto položky sa neplatí za užívanie  priestorov na verejných 

priestranstvách kvôli predaja tlače, kníh a iných publikácií, výrobkov  starých a umeleckých   
remesiel a domáckej výroby.  

Ak sa vedľa tlače, kníh  a iných  publikácií, výrobkov  starých a umeleckých  remesiel 
a domáckej výroby predáva aj nejaký  iný tovar, úhrada sa platí v celkovej predpísanej sume 
z tejto položky.  

 
3. Úhrada podľa tejto položky sa platí do 15. v mesiaci za predošlý mesiac, na základe  

zadlženia  Úseku pre  určenie, kontrolu a platbu  verejných príjmov Oddelenia pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec a po predbežne 
vydanom akte Oddelenia pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné 
úkony Obecnej  správy Obce Báčsky Petrovec v súlade s predpismi, ako aj po  správe 
o používaní priestoru na verejnom priestranstve  zhotovenej zo strany  príslušného oddelenia.  

Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony 
Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec je povinné jedno vyhotovenie aktu z odseku 1 tohto 
bodu doručiť príslušnému úseku Oddelenia pre rozpočet, financie a daňovú administráciu, s 
nasledujúcimi údajmi:  

- za právnickú osobu: názov a adresa  sídla právnickej osoby, daňové identifikačné 
číslo, matričné číslo a bežný účet; 

- za fyzickú osobu – podnikateľa: meno a priezvisko, názov  dielne s adresou, daňové 
identifikačné číslo, matričné  číslo  dielne, bežný účet dielne, rodné číslo a adresa bývania 
fyzickej osoby; 

- údaje o adrese, ploche a doby užívania  priestoru na verejných priestranstvách; 
- údaj o splnení  podmienok  uskutočnenia práv na oslobodenie stanovené touto 

položkou.   
 
 

Úhrada za  užívanie  verejného priestranstva na  oznámenia pre vlastné potreby 
a pre potreby iných osôb, ako i pre užívanie  priestranstva a objektu na oznámenie 

pre  vlastné potreby a pre potreby iných osôb, ktorým sa priamo vplýva na  
disponovateľnosť, kvalitu alebo nejakú inú  vlastnosť verejného priestranstva,  

pre ktoré povolenie vydáva príslušný orgán jednotky lokálnej samosprávy 
 

Položka  2 
 
Úhrada za  užívanie  verejného priestranstva na  oznámenia pre vlastné potreby a pre 

potreby iných osôb, ako i pre užívanie  priestranstva a objektu na oznámenie pre  vlastné 
potreby a pre potreby iných osôb, ktorým sa priamo vplýva na  disponovateľnosť, kvalitu 
alebo nejakú inú  vlastnosť verejného priestranstva určuje  sa  denne za  každý celý a začatý  
m2 v sume:  

 
- I. zóna ..................................... 25,00 dinárov 
- II. zóna .................................... 25,00 dinárov 

 
 

Úhrada podľa tejto položky sa platí do 15. v mesiaci za predošlý mesiac, na základe  
zadlženia príslušného  Úseku pre  určenie, kontrolu a platbu  verejných príjmov Oddelenia 
pre rozpočet, financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec a po 
predbežne vydanom akte Oddelenia pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové 
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a inšpekčné úkony Obecnej  správy Obce Báčsky Petrovec v súlade s osobitným uznesením 
Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. 

Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony 
Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec je povinné jedno vyhotovenie aktu z odseku 1 tohto 
bodu doručiť príslušnému Úseku pre  určenie, kontrolu a platbu  verejných príjmov 
Oddelenia pre rozpočet, financie a daňovú administráciu, s nasledujúcimi údajmi:  

- za právnickú osobu: názov a adresa  sídla právnickej osoby, daňové identifikačné 
číslo, matričné číslo a bežný účet; 

- za fyzickú osobu – podnikateľa: meno a priezvisko, názov  dielne s adresou, daňové 
identifikačné číslo, matričné  číslo  dielne, bežný účet dielne, rodné číslo a adresu bývania 
fyzickej osoby; 

- údaje o adrese, ploche a čase užívania  priestoru na verejných priestranstvách. 
 
 

Úhrada  za užívanie verejného priestranstva na základe zabratia  stavebným 
materiálom a na vykonávanie stavebných prác a výstavbu 

 
Položka 3 

 
1. Za užívanie  verejného priestranstva na základe zabratia  stavebným materiálom 

a na vykonávanie stavebných prác a výstavbu za  každý celý alebo začatý  m2  priestoru, 
ktorý sa používa,  úhrada sa určuje denne:  

 
- I. zóna ..................................... 10,00 dinárov 
- II. zóna .................................... 10,00 dinárov 

 
2. Úhrada z tejto položky sa platí  v závislosti od doby použitia.  
 
3. Úhrada z tohto  bodu na základe zabratia verejného  priestranstva stavebným 

materiálom a na vykonávanie stavebných prác sa zvyšuje o 100% ak investor  predĺži  
povolenú lehotu zabratia  verejného  priestranstva. Predĺžením lehoty sa rozumie  prekročenie 
lehoty ukončenia  výstavby evidovanej v písanej vyhláške  investora o začiatku výstavby, 
resp. vykonávania  prác a lehoty ukončenia výstavby, resp. vykonávania prác podľa Zákona 
o plánovaní a výstavbe. 

 
4. Užívanie  verejných priestranstiev v súlade s článkom ý  odsek 2 tohto uznesenia je 

oslobodené od úhrady z tejto položky.  
 
5. Úhrada podľa tejto položky sa platí na základe  zadlženia príslušného Úseku pre  

určenie, kontrolu a platbu  verejných príjmov Oddelenia pre rozpočet, financie a daňovú 
administráciu Obecnej správy  Obce Báčsky Petrovec a podľa  predbežne vydaného  aktu 
Oddelenia pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony  Obecnej 
správy  Obce Báčsky Petrovec.  

Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony  
Obecnej správy  Obce Báčsky Petrovec je záväzné jedno vyhotovenia aktu z odseku 1 tohto 
článku doručiť príslušnému  Úseku pre  určenie, kontrolu a platbu  verejných príjmov 
Oddelenia pre rozpočet, financie a daňovú administráciu Obecnej správy  Obce Báčsky 
Petrovec s nasledujúcimi údajmi:  

- za právnickú osobu: názov a adresa  sídla právnickej osoby, daňové identifikačné 
číslo, matričné číslo a bežný účet; 

- za fyzickú osobu – podnikateľa: meno a priezvisko, názov  dielne s adresou, daňové 
identifikačné číslo, matričné  číslo  dielne, bežný účet dielne, rodné číslo a adresu bývania 
fyzickej osoby; 
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- údaje o adrese, ploche a čase užívania  priestoru na verejných priestranstvách. 
 

 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC  
 
 
 

Číslo: 011-5/2019-02 
Dňa: 04.03.2019       P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec          ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                     Dr. Ján Šuľan, v.r. 
                       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    6.  

Podľa článkov 34  bod 22 Štatútu  Obce Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014)  Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na   svojom  
XXV.  zasadnutí,  ktoré  sa konalo 04.03.2019,   v y n i e s l o  
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R  O Z H  O D  N  U T  I  E 
 

O POSKYTNUTÍ  SÚHLASU 
  K PLÁNU A PROGRAMU PRÁCE 

MÚZEA VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV NA ROK 2019 
 
 

I. 
 
 
 P o s k y t u j e  s a   s ú h l a s  k  Plánu a programu práce  Múzea vojvodinských 
Slovákov  na   rok 2019, ktorý schválila Správna rada Múzea  vojvodinských Slovákov  na 
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  31.01.2019. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo: 011-6/2019-02 
Dňa: 04.03.2019 
Báčsky Petrovec 
                 P R E D S E D A 
                                                     ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                     Dr. Ján Šuľan, v.r. 
 
 

 

 

 

  7.  

Podľa článku 123  odsek 4 Zákona o sociálnej ochrane (Úradný vestník RS,  č. 
24/2011),  článku 32  bod 9 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník RS, č. 129/2007, 
 83/2014 – iný zákon, 101/2016 – iný zákon  a  47/2018) a  článku 34 bod 10 Štatútu Obce 
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Báčsky Petrovec  - prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec,  č. 1/2014), 
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XXV. zasadnutí, ktoré sa konalo 04.03.2019,  
v y n i e s l o  

 
 

R  O  Z  H  O D  N  U T  I  E  
 

O ODVOLANÍ  ČLENA  SPRÁVNEJ RADY 
 STREDISKA PRE SOCIÁLNU PRÁCU OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 

I. 
 

 RASTISLAV  LABÁT   z Báčskeho Petrovca, Kvetná 1,   ODVOLÁVA SA  z 
funkcie člena Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky  Petrovec  ako 
predstaviteľ zamestnancov strediska  v dôsledku odchodu do starobného dôchodku, 
záverečne s dňom vynesenia tohto rozhodnutia.  

 
  
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna  pokrajina Vojvodina 
OBEC  BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE  OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 

 
Číslo:  011-7/2019-02 
Dňa:   04.03.2019         
Báčsky Petrovec                  P R E D S E D A 

ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                        Dr. Ján Šuľan, v.r  
 

 

 

 

 

  8.  

Podľa článku 123  odsek 4 Zákona o sociálnej ochrane (Úradný vestník RS,  č. 
24/2011),  článku 32  bod 9 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník RS, č. 129/2007, 
 83/2014 – iný zákon, 101/2016 – iný zákon  a  47/2018) a  článku 34 bod 10 Štatútu Obce 
Báčsky Petrovec  - prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec,  č. 1/2014), 
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Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XXV. zasadnutí, ktoré sa konalo 04.03.2019,  
v y n i e s l o  
 

R  O  Z  H  O D  N  U T  I  E  
 

O VYMENOVANÍ  ČLENKY  SPRÁVNEJ RADY 
 STREDISKA PRE SOCIÁLNU PRÁCU OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 

I. 
 

 VALERIA  POTFAJ  FABIAN   z Báčskeho Petrovca, Leninova 106,  VYMENÚVA 
SA  za členku Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky  Petrovec  ako 
predstaviteľka zamestnancov strediska  počnúc od 05.03.2019. 

 
  

II. 
 

 Mandát menovanej  trvá do uplynutia mandátu ostatných členov Správnej rady 
Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec, ktorí do tejto funkcie  boli vymenovaní 
Rozhodnutím Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, č. 011-125/2016-02  z  29.09.2016. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna  pokrajina Vojvodina 
OBEC  BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE  OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 

 
Číslo:  011-8/2019-02 
Dňa:   04.03.2019         
Báčsky Petrovec                  P R E D S E D A 

ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                        Dr. Ján Šuľan, v.r  
 

 

 

  9. 

 Podľa článku 69 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - iný 
zákon, 103/2015, 99/2016 a 113/2017)  a  článku 16 Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky 
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Petrovec  na  rok 2018, Uznesenia o druhej rebilancii rozpočtu  Obce Báčsky Petrovec  na  
rok 2018  (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 10a/2017, 51/2018 a 9a/2018) po 
posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná 
rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 73. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 27. 12. 2018,  
vyniesla   

 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E 
 

O POUŽITÍ  PROSTRIEDKOV BEŽNEJ ROZPOČTOVEJ  REZERVY 
 

 
 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o druhej rebilancii rozpočtu Obce  
Báčsky Petrovec na rok 2018   oddiel 4  kapitola 00 - Obecná správa, program 15 -  
Všeobecné služby lokálnej samosprávy, programová   aktivita  0602-0009 – Bežná 
rozpočtová rezerva,   pozícia 140,   ekonomická  klasifikácia  49912 - Bežná  rozpočtová 
rezerva,   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  v sume  300.000,00 dinárov na zvýšenie 
apropriácie  16 v oddiele  2, kapitola 00 – PREDSEDA OBCE  BÁČSKY PETROVEC,   
program 16 – POLITICKÝ SYSTÉM LOKÁLNEJ SAMOSPRÁVY,  programová aktivita: 
2101-0002  Fungovanie  výkonných orgánov, ek. klasifikácia 423 – Služby podľa zmluvy,  za 
zabezpečenie prostriedkov pre krytie  vzniknutých trov.  
 
 
   2. Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 
Číslo: 016-4/281-2018 
Dátum: 27.12.2018 
Báčsky Petrovec       

PREDSEDA OBECNEJ RADY 
                                            Srđan Simić,  v.r. 
         
 

 

 

   10.  

 Podľa článku 69 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - iný 
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zákon, 103/2015, 99/2016 a 113/2017)  a  článku 16 Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky 
Petrovec  na  rok 2018, Uznesenia o druhej rebilancii rozpočtu  Obce Báčsky Petrovec  na  
rok 2018  (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 10a/2017, 51/2018 a 9a/2018) po 
posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná 
rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 73. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 27. 12. 2018,  
vyniesla   

 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E 
 

O POUŽITÍ  PROSTRIEDKOV BEŽNEJ ROZPOČTOVEJ  REZERVY 
 

 
 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o druhej rebilancii rozpočtu Obce  
Báčsky Petrovec na rok 2018   oddiel 4  kapitola 00 - Obecná správa, program 15 -  
Všeobecné služby lokálnej samosprávy, programová   aktivita  0602-0009 – Bežná 
rozpočtová rezerva,   pozícia 140,   ekonomická  klasifikácia  49912 - Bežná  rozpočtová 
rezerva,   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  v sume  300.000,00 dinárov na zvýšenie 
apropriácie  128 v oddiele  4,  kapitola 00 – OBECNÁ SPRÁVA   BÁČSKY PETROVEC,   
program 15 – VŠEOBECNÉ PODMIENKY LOKÁLNEJ SAMOSPRÁVY,  programová 
aktivita: 0602-0001  Fungovanie  lokálnej samosprávy a mestských obcí,  ek. klasifikácia 426 
– materiál,  za zabezpečenie prostriedkov pre krytie  vzniknutých trov.  
 
 
   2. Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 
Číslo: 016-4/282-2018 
Dátum: 27.12.2018 
Báčsky Petrovec       

PREDSEDA OBECNEJ RADY 
                                            Srđan Simić,  v.r. 
         
 

 

 

    11.  
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 Podľa článku 69 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - iný 
zákon, 103/2015, 99/2016 a 113/2017)  a  článku 16 Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky 
Petrovec  na  rok 2018, Uznesenia o druhej rebilancii rozpočtu  Obce Báčsky Petrovec  na  
rok 2018  (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 10a/2017, 51/2018 a 9a/2018) po 
posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná 
rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 73. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 27. 12. 2018,  
vyniesla   

 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E 
 

O POUŽITÍ  PROSTRIEDKOV BEŽNEJ ROZPOČTOVEJ  REZERVY 
 

 
 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o druhej rebilancii rozpočtu Obce  
Báčsky Petrovec na rok 2018   oddiel 4  kapitola 00 - Obecná správa, program 15 -  
Všeobecné služby lokálnej samosprávy, programová   aktivita  0602-0009 – Bežná 
rozpočtová rezerva,   pozícia 140,   ekonomická  klasifikácia  49912 - Bežná  rozpočtová 
rezerva,   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  v sume  600.000,00 dinárov na zvýšenie 
apropriácie  187 v oddiele  4,  kapitola 05 – FOND PRE ROZVOJ A ZVEĽADENIE 
POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU,   program 5 – POĽNOHOSPODÁRSTVO 
A RURÁLNY ROZVOJ,  programová aktivita:  0101-0001  Podpora uskutočnenia 
poľnohospodárskej politiky v lokálnom spoločenstve,  ek. klasifikácia 416 – odmeny  
zamestnancom a iné osobitné výdavky pre zabezpečenie   prostriedkov pre krytie  
vzniknutých trov.  
 
 
   2. Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 
Číslo: 016-4/283-2018 
Dátum: 27.12.2018 
Báčsky Petrovec       

PREDSEDA OBECNEJ RADY 
                                            Srđan Simić,  v.r. 
         
 

 

   12. 
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 Podľa článku 69 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - iný 
zákon, 103/2015, 99/2016 a 113/2017)  a  článku 16 Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky 
Petrovec  na  rok 2018, Uznesenia o druhej rebilancii rozpočtu  Obce Báčsky Petrovec  na  
rok 2018  (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 10a/2017, 51/2018 a 9a/2018) po 
posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná 
rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 73. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 27. 12. 2018,  
vyniesla   

 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E 
 

O POUŽITÍ  PROSTRIEDKOV BEŽNEJ ROZPOČTOVEJ  REZERVY 
 

 
 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o druhej rebilancii rozpočtu Obce  
Báčsky Petrovec na rok 2018   oddiel 4  kapitola 00 - Obecná správa, program 15 -  
Všeobecné služby lokálnej samosprávy, programová   aktivita  0602-0009 – Bežná 
rozpočtová rezerva,   pozícia 140,   ekonomická  klasifikácia  49912 - Bežná  rozpočtová 
rezerva,   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  v sume  1.830.000,00 dinárov na 
zvýšenie apropriácie  131 v oddiele  4,  kapitola 00 – OBECNÁ SPRÁVA BÁČSKY 
PETROVEC,   program 15 – VŠEOBECNÉ SLUŽBY LOKÁLNEJ SAMOSPRÁVY,  
programová aktivita:  0602-0001  Fungovanie lokálnej samosprávy a mestských obcí,  ek. 
klasifikácia 483 – peňažné tresty a penále na základe  rozhodnutí súdov,  pre zabezpečenie   
prostriedkov pre krytie  vzniknutých trov.  
 
 
   2. Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 
Číslo: 016-4/284-2018 
Dátum: 27.12.2018 
Báčsky Petrovec       

PREDSEDA OBECNEJ RADY 
                                            Srđan Simić,  v.r. 
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 Podľa článku 69 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - iný 
zákon, 103/2015, 99/2016 a 113/2017)  a  článku 16 Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky 
Petrovec  na  rok 2018, Uznesenia o druhej rebilancii rozpočtu  Obce Báčsky Petrovec  na  
rok 2018  (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 10a/2017, 51/2018 a 9a/2018) po 
posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná 
rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 73. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 27. 12. 2018,  
vyniesla   

 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E 
 

O POUŽITÍ  PROSTRIEDKOV BEŽNEJ ROZPOČTOVEJ  REZERVY 
 

 
 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o druhej rebilancii rozpočtu Obce  
Báčsky Petrovec na rok 2018   oddiel 4  kapitola 00 - Obecná správa, program 15 -  
Všeobecné služby lokálnej samosprávy, programová   aktivita  0602-0009 – Bežná 
rozpočtová rezerva,   pozícia 140,   ekonomická  klasifikácia  49912 - Bežná  rozpočtová 
rezerva,   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  v sume  205.000,00 dinárov na zvýšenie 
apropriácie  33 v oddiele  4,  kapitola 00 – OBECNÁ SPRÁVA BÁČSKY PETROVEC,   
program 2 – KOMUNÁLNA ČINNOSŤ,  programová aktivita:  1102-0001  Riadenie 
a údržba verejného  osvetlenia,  ek. klasifikácia 421 – stále trovy,  pre zabezpečenie   
prostriedkov pre krytie  vzniknutých trov.  
 
 
   2. Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 
Číslo: 016-4/286-2018 
Dátum: 27.12.2018 
Báčsky Petrovec       

PREDSEDA OBECNEJ RADY 
                                            Srđan Simić,  v.r. 
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 Podľa článku 69 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - iný 
zákon, 103/2015, 99/2016 a 113/2017)  a  článku 16 Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky 
Petrovec  na  rok 2018, Uznesenia o druhej rebilancii rozpočtu  Obce Báčsky Petrovec  na  
rok 2018  (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 10a/2017, 51/2018 a 9a/2018) po 
posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná 
rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 73. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 27. 12. 2018,  
vyniesla   

 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E 
 

O POUŽITÍ  PROSTRIEDKOV BEŽNEJ ROZPOČTOVEJ  REZERVY 
 

 
 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o druhej rebilancii rozpočtu Obce  
Báčsky Petrovec na rok 2018   oddiel 4  kapitola 00 - Obecná správa, program 15 -  
Všeobecné služby lokálnej samosprávy, programová   aktivita  0602-0009 – Bežná 
rozpočtová rezerva,   pozícia 140,   ekonomická  klasifikácia  49912 - Bežná  rozpočtová 
rezerva,   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  v sume  350.000,00 dinárov na zvýšenie 
apropriácie  123 v oddiele  4,  kapitola 00 – OBECNÁ SPRÁVA BÁČSKY PETROVEC,   
program 15 – VŠEOBECNÉ SLUŽBY LOKÁLNEJ SAMOSPRÁVY,  programová aktivita:  
0602-0001  Fungovanie lokálnej samosprávy a mestských obcí,  ek. klasifikácia 421 – stále 
trovy,  pre zabezpečenie   prostriedkov pre krytie  vzniknutých trov.  
 
 
   2. Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 
Číslo: 016-4/287-2018 
Dátum: 27.12.2018 
Báčsky Petrovec       

PREDSEDA OBECNEJ RADY 
                                            Srđan Simić,  v.r. 
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  15. 

 Podľa článku 69 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - iný 
zákon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 a 95/2018)  a  článku 13 Uznesenia o rozpočte  Obce 
Báčsky Petrovec  na  rok 2019  (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 10a/2018) po 
posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná 
rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 77. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 27. 02. 2019,  
vyniesla   

 
 

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 2019   oddiel 5  kapitola 00 - Obecná správa, program 15 -  Všeobecné služby lokálnej 
samosprávy, programová   aktivita  0602-0009 – Bežná rozpočtová rezerva,   pozícia 38/0,   
ekonomická  klasifikácia  49912 - Bežná  rozpočtová rezerva,   p o v o ľ u j e   s a  použitie  
prostriedkov  v sume  170.000,00 dinárov na otvorenie novej pozície 32/1 v oddiele  5,  
kapitola 00 – OBECNÁ SPRÁVA, program 15 – Všeobecné podmienky lokálnej 
samosprávy,  programová aktivita: 0007  Fungovanie  národnostných rád národnostných 
menšín,  ek. klasifikácia 472 – Úhrady za  sociálnu  ochranu z rozpočtu, na zabezpečenie  
prostriedkov  na organizovanie tribún pre potreby realizácie LAP pre Rómov v obci  Báčsky 
Petrovec 2018-2020 a platba účtov za učebnice.  
 
 
   2. Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 
Číslo: 016-4/43-2019 
Dátum: 27.02.2019 
Báčsky Petrovec       

PREDSEDA OBECNEJ RADY 
                                            Srđan Simić,  v.r. 
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   16. 

 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, 68/2015 - iný 
zákon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 a 95/2018)  a  článku 13 Uznesenia o rozpočte  Obce 
Báčsky Petrovec  na  rok 2019  (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 10a/2018) po 
posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná 
rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 77. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 27. 02. 2019,  
vyniesla   
 
 

R O Z H O D N U T I E  
 

O ZVÝŠENÍ  APROPRIÁCIE 
 
 

1. Podľa Zmluvy o prevode prostriedkov na základe  verejného súbehu pre  
financovanie a spolufinancovanie projektov v oblasti dopravnej  infraštruktúry, podpísanej 
medzi Správou pre kapitálové vklady APV a Obcou Báčsky Petrovec dňa 18.02.2019, otvára 
sa zdroj financovania: 07 – Transfery  z iných úrovní moci, program 0701 – Organizácia  
dopravy a dopravnej infraštruktúry, projekt 0701-01: Rehabilitácia  vozovkovej vrstvy  
v uliciach v Báčskom Petrovci a v priemyselnej zóne a zvyšuje sa pozícia 81/0, ekonomická 
klasifikácia 511 – budovy a priemyselné objekty o sumu 58.537.000,00 dinárov.  
 

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

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

 
 

 
Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 
 

Číslo: 016-4/44-2019 
Dňa: 27.02.2019        
Báčsky Petrovec                   PREDSEDA OBECNEJ RADY 
                      Srđan Simić, v.r. 
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  17. 

 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, 68/2015 - iný 
zákon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 a 95/2018)  a  článku 13 Uznesenia o rozpočte  Obce 
Báčsky Petrovec  na  rok 2019  (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 10a/2018) po 
posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná 
rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 77. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 27. 02. 2019,  
vyniesla   
 
 

R O Z H O D N U T I E  
 

O ZVÝŠENÍ  APROPRIÁCIE 
 
 

1. Podľa záveru vlády 05, číslo 401-12615/2018 z 21. decembra 2018 a realizovaného 
účelového transferu  na účet platby verejných  príjmov (dňa 25. decembra 2018 na účet 
733154 – bežný účelový transfer z republiky zaplatené bolo 10.000.000 dinárov), zdroj 
financovania 13 -  nerozvrhnutý zvyšok príjmov z minulých rokov, program 0602 – 
Všeobecné služby lokálnej samosprávy, programová aktivita 0001 – Fungovanie lokálnej 
samosprávy a mestských obcí, rozširuje sa  pozícia 56/0, ekonomická klasifikácia 485 – 
úhrada  škody za úrazy alebo škodu spôsobenú štátnymi orgánmi, o sumu 3.595.000,00 
dinárov.  

 
 

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

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

 
 

 
Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 
 

Číslo: 016-4/45-2019 
Dňa: 27.02.2019        
Báčsky Petrovec                   PREDSEDA OBECNEJ RADY 
                      Srđan Simić, v.r. 
 

 

 

 



      Strana 30 z 37        06. marca 2019        ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČSKY  PETROVEC    Číslo   2   

  18. 

 Podľa článku  23 Zákona o ochrane pred hlukom  v životnom  prostredí (Úradný 
vestník RS, č. 36/2009, 88/2010),  článkov 69  a 70 Zákona o ochrane životného prostredia 
(Úradný vestník RS, č. 135/2004, 36/2009, 72/2009 – iný zákon, 43/2011 – uznesenie ÚS, 
14/2016,  76/2018 a 95/2018 – iný zákon),  článku 6 Uznesenia o  úhrade za ochranu 
a zveľadenie životného prostredia na území obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č. 7/2010) a článku 87 odsek 1 bod 2 Štatútu Obce Báčsky Petrovec - 
prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Obecná rada Obce Báčsky 
Petrovec na svojom 77. zasadnutí, ktoré sa konalo 27.02.2019, vyniesla 
 

P  R  O G  R  A M 
 

MONITORNGU HLUKU NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC 
NA OBDOBIE ROKOV 2019-2020 

 
 

 Základy programu 
 
 Základný cieľ merania a sledovanie hluku v životnom prostredí je ochrana zdravia 
ľudí a zachovanie a zlepšenie podmienok životného prostredia. Sledovanie a meranie 
hlukovej  hladiny sa bude realizovať  na základe  Zákona o ochrane životného prostredia 
(Úradný vestník RS, č. 135/2004, 36/2009, 72/2009 – iný zákon, 43/2011 – uznesenie ÚS, 
14/2016,  76/2018 a 95/2018 – iný zákon),  za účelom  zistenia stavu životného prostredia 
a pravidelného výberu prevenčných opatrení a aktivít,  ktoré sa podnikajú s cieľom  zníženia  
negatívnych vplyvov hluku a zvýšenia úrovne  kvality životného prostredia.  
  

Obec Báčsky Petrovec ako  jednotka lokálnej samosprávy je subjekt systému ochrany 
životného prostredia a v rámci svojej  príslušnosti určenej zákonom  zabezpečuje  stálu 
kontrolu a monitoring stavu hluku v životnom prostredí.  
 
 Monitoring  hluku sa koná systematickým meraním,  skúmaním a hodnotením  
indikátorov  hluku, fyzických veľkostí, ktorými  sa opisuje hluk v životnom prostredí a ktoré 
súvisia s nepriaznivým účinkom hluku.  
 
 

I. Obsah  monitoringu stavu hlukovej hladiny v životnom prostredí 
 
Merné lokality 
 
 Pre potreby realizácie Programu monitoringu stavu  hlukovej hladiny  na území obce 
Báčsky Petrovec na rok 2019/2020  a  s  cieľom  zónovania územia obce Báčsky Petrovec, 
plánovania  zvukovej ochrany a zhodnotenia  škodlivého  účinku hluku v osadách, potrebné 
je kontinuálne  meranie hladiny  zvukového tlaku  a definovanie  jeho  časovej závislosti na  
10 merných lokalitách, ktoré kryjú územie obce. V rámci merných lokalít voľba merných  
bodov sa bude konať v súlade s Uznesením o ochrane životného prostredia pred  hlukom 
a ochranných opatreniach pred hlukom na území obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník 
Obce Báčsky Petrovec, č. 7/2015 a 1/2017):  
 

- územia pre oddych a rekreáciu, nemocničné pásma a zotavovne, kultúrno-dejinné 
lokality, parky 

- turistické územia, kempingy a zóny škôl 
- výlučne obytné územia 
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- podnikateľsko-obytné územia, obchodno-obytné územia a detské ihriská 
- mestské centrum, remeselnícka, obchodná, administratívno-správna zóna s bytmi, 

zóny vedľa diaľnic,  magistrálnych a miestnych  komunikácií 
- priemyselné, skladovacie a servisné územia a dopravné terminály bez obytných 

budov. 
 
 Program monitoringu stavu hlukovej hladiny na území obce Báčsky Petrovec 
v rokoch 2019-2020  zahŕňa  nasledujúce miestne  spoločenstvá, merné lokality a merné 
body:  
 
 

Osada 
 

Merná 
lokalita 

 

 
MERNÉ   MIESTO 

 
Báčsky 
Petrovec 

 
M1 

 
centrum Báčskeho Petrovca, Ulica  maršala Tita 6 

 
Báčsky 
Petrovec 

 
M2 

 
obytná zóna Báčskeho Petrovca, Hrobová 21 

 
Báčsky 
Petrovec 

 
M3 

 
centrum Báčskeho Petrovca, 14. VÚSB 7-9 

 
Báčsky 
Petrovec 

 
M4 

 
koniec obytnej zóny – začiatok priemyselnej zóny Báčsky 
Petrovec, Leninova 114 

 
Maglić 

 
M5 

 
obytná zóna Maglić,  29. novembra 31 

 
Maglić 

 
M6 

 
centrum  Maglića, Ulica maršala Tita 46 

 
Kulpín 

 
M7 

 
obytná zóna  v  Kulpíne, Školská  86 

 
Kulpín 

 
M8 

 
centrum  Kulpína, Maršala Tita 105 

 
Hložany 

 
M9 

 
centrum Hložian,  Maršala Tita 54 

 
Hložany 

 
M10 

 
obytná zóna v Hložanoch,  Masarykova 2 

 
 
Dynamika  merania a merné intervaly  
 
 Monitoring  stavu  hlukovej hladiny na území obce  Báčsky Petrovec a určovanie  
hodnoty indikátora celkového  hluku sa bude konať  podľa  predpísanej metodológii 
a v súlade s platnými zákonnými predpismi.  
 

Meranie hlukovej hladiny na stanovených miestach sa bude konať kontinuálne 24 
hodín podľa  poradia, ktoré  určí inšpekcia pre ochranu životného  prostredia, a to najmenej 
dva razy  ročne.  
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  Merné intervaly sú zvolené tak, že je nimi zahrnutý celý cyklus zmien hladiny 
pozorovaného hluku počas dennej (06,00 h – 18.00 h), večernej (18.00 h – 22.00 h) a nočnej 
(22.00 h – 06.00 h) doby. Meranie sa koná  raz v pätnásťminútovom  intervale  počas dňa, raz 
v priebehu večera a raz v pätnásťminútovom intervale  počas  noci, v rámci nasledujúcich 
časových intervaloch: 
 

1. 0600 - 1800 
2. 1800 - 2200 
3. 2200 - 0600 

 
 Zmeny vo frekvencii merania  a voľba merných miest môže závisieť od prostriedkov, 

ktoré budú zaplatené do Fondu pre ochranu životného prostredia  obce Báčsky Petrovec.  
 
Parametre monitoringu 
 
 Na všetkých merných miestach procedúra monitoringu stavu hlukovej hladiny má za 
cieľ  určenie:  
 

1. parametrov hluku  (charakter hluku,  ekvivalentná hlukovú hladinu,  percentuálna 
hlukovú hladinu, časová závislosť hlukovej  hladiny); 
 

2. parametrov dopravy (frekvencia: osobných automobilov, ľahkých a ťažkých 
nákladných vozidiel, autobusov, motocyklov a železničnej dopravy) a 

 
3. parametrov komunikácií  (typ a šírka komunikácie, výška budovy vedľa 

komunikácií).  
 

 Výsledky  vymeraných parametrov a  správy sa budú tlmočiť v súlade so Zákonom 
o ochrane pred hlukom  v životnom  prostredí  (Úradný vestník  RS, č.  36/09 a 88/10)  a  
Výnosom o indikátoroch  hluku, hraničných hodnotách, metódach pre  hodnotenia 
indikátorov  hluku, znepokojovania a škodlivých účinkov hluku v životnom prostredí 
(Úradný vestník RS, č. 75/10).  
 
 
Ciele  kontinuálneho monitoringu stavu  hluku  v životnom prostredí 
 
 Kontinuálnym monitoringom stavu hlukovej hladiny sa určuje reálny stav hluku 
v životnom prostredí na území obce Báčsky Petrovec v zmysle  utvorenia podmienok, aby sa:  
 

1. zistili a uplatnili opatrenia a podmienky ochrany pred hlukom, resp.  zvukovej 
ochrany na  priestoroch  s nadmernou hlukovou hladinou; 
 

2. vykonalo akustické zónovanie územia Obce Báčsky Petrovec, určujúc opatrenia 
zábrany a obmedzenia používania jednotlivých zdrojov hluku; 
 

3. ochránili  „tiché“  zóny; 
 

4. zabezpečilo vypracovanie strategických máp hluku; 
 

5. vyniesol  lokálny akčný  plán ochrany pred hlukom v životnom prostredí; 
 



      Strana 33 z 37        06. marca 2019        ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČSKY  PETROVEC    Číslo   2   

6. vykonal dozor a kontrola  uplatnenia ochranných opatrení pred hlukom v životnom 
prostredí; 
 

7. problém hluku zhodnotil a vniesol do  plánov  územnej úpravy nových a  
rekonštrukcie  jestvujúcich osád a území v súlade so štandardmi (SRPS U.J.6.205); 
 

8. pri výstavbe a technickom prijatí obytných, investičných  a priemyselných objektov, 
objektov  malého hospodárstva a mestskej infraštruktúry zabezpečili a dodržali 
ustálené technické  predpisy, ktoré  zaručujú kvalitu zvukovej ochrany (štandardy zo 
skupiny SRPS U J6);  

 
9. vykonala valorizácia priestoru na  bývanie z aspektu vplyvu  faktorov rizika EKO 

indikátorov na podmienky bývania.  
 
 

II.   FÁZY  REALIZÁCIE  PROGRAMU 
 
 Realizácia Programu  monitoringu stavu hladiny  komunálneho hluku na území obce 
Báčsky Petrovec na  obdobie rokov 2019-2020 zahŕňa  tri fázy:  
 

I. fáza – vynesenie  Programu  monitoringu  stavu hladiny  komunálneho hluku na 
 území obce Báčsky Petrovec na  obdobie  rokov 2019-2020 zo strany 
 Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec; 

II. fáza -  voľby organizácie na realizáciu programu a podpisovanie zmluvy;  
III. fáza -  realizáciu programu zo strany  zvolenej oprávnenej odbornej organizácie.  

 
 
       III.    ZDROJE  FINANCOVANIA 
 
 Monitoring  stavu hlukovej hladiny na merných miestach určených  týmto programom  
sa bude financovať z prostriedkov  predvídaných  programom používania prostriedkov 
rozpočtového  Fondu na ochranu  životného prostredia obce Báčsky Petrovec, ktorý sa 
vynáša  zvlášť pre každý rok a ktorý sa doručuje  na poskytnutie súhlasu zo strany Obecnej 
rady Obce Báčsky Petrovec a príslušného ministerstva.  Druhý zdroj financovania môže byť 
z rozpočtu obce alebo z donácií.  
 
 Tento program nadobúda  platnosť ôsmym dňom po uverejnení v Úradnom vestníku 
Obce Báčsky Petrovec.  
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 
Číslo: 016-4/38-2019 
Dátum: 27.02.2019 
Báčsky Petrovec                  PREDSEDA OBECNEJ RADY 
                                            Srđan  Simić.,  v.r. 
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 19. 

Podľa článku  69   Zákona o ochrane životného prostredia (Úradný vestník RS, č. 
135/2004, 36/2009, 72/2009 – iný zákon, 43/2011 – uznesenie ÚS, 14/2016,  76/2018 
a 95/2018 – iný zákon),  článku 6 Uznesenia o  úhrade za ochranu a zveľadenie životného 
prostredia na území obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 7/2010)  
a  článku  87 odsek 1 bod 2  Štatútu Obce Báčsky Petrovec - prečistený text (Úradný vestník 
Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na svojom 77. 
zasadnutí, ktoré sa konalo 27.02.2019,  vyniesla 
 

P  R  O G  R  A M 
 

SLEDOVANIA  KVALITY  POVRCHOVÝCH  VÔD  NA  ÚZEMÍ  
OBCE BÁČSKY PETROVEC NA OBDOBIE ROKOV 2019-2020 

 
 
 Zákonom  o ochrane životného  prostredia sú určené smernice o ochrane vôd. Článok 
23 Zákona o ochrane životného prostredia (Úradný vestník RS, č. 135/2004, 36/2009, 
72/2009 – iný zákon, 43/2011 – uznesenie ÚS, 14/2016,  76/2018 a 95/2018 – iný zákon),  
definuje, že sa ochrana a používanie vôd  realizuje  integrálnym riadením vôd, podnikaním 
opatrení pre ich  zachovanie a ochranu v súlade s osobitným zákonom. 
 
 Integrálne riadenie vôd sa  koná v súlade so Zákonom o vodách (Úradný  vestník RS, 
č. 30/10, 93/12, 101/2016, 95/2018 a 95/2018 – iný zákon), ktorým sa do nášho 
zákonodarstva transponovala Direktíva o vodách EU (2000/60/EC).  
 
 Článkami 69 a 70 Zákona o ochrane životného prostredia je definované, že jednotky 
lokálnej  samosprávy zabezpečujú  kontinuálnu  kontrolu  a sledovanie stavu životného 
prostredia vynesením a realizáciou programu monitoringu pre svoje územie. Monitoring sa 
koná systematickým  sledovaním  hodnoty indikátorov, ktoré  sú definované Pravidlami 
o národnej listine indikátorov ochrany životného prostredia (Úradný vestník RS, č. 37/11).   
 

V rámci  tohto monitoringu sa vykoná  sledovanie kvality povrchových vôd na týchto 
lokalitách: 
lokalita indikátor 

 
Dunaj - Hložany fyzicko-chemický 

mikrobiologický 
Kanál DTD (Nový Sad - Savino Selo) v 
Báčskom Petrovci širina 

fyzicko-chemický 
mikrobiologický 
index saprobity 

Kanál DTD (B. Petrovec - Karavukovo) malý 
vedľa mosta v Báčskom Petrovci 

fyzicko-chemický 
mikrobiologický 
index saprobity 

Vodný tok DTD cez  Báčsky Petrovec tzv. 
Begej na 2 miestach 
 

fyzicko-chemický 
mikrobiologický 
index saprobity 

Kanál DTD (Nový Sad - Savino Selo) prístav 
Kulpín  
 

fyzicko-chemický 
mikrobiologický 
index saprobity 

Jazero Maglić 
 

fyzicko-chemický 
mikrobiologický 

Indikátory, ktoré sa budú sledovať, sú nasledujúce: 
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Fyzicko-chemické parametre:  
 
Tabuľka č. 1 
 
parametar jednotka metóda skúmania 

 
teplota vody  ᵒC SRPS H.Z1106:1970 

 
pH hodnota - SRPS H.Z1 111:1987 

 
elektrovodivosť μS/cm EPA Method 120 .1 Príručka metód  R-IV-11 

 
rozpustný kyslík  mg/l SRPS H.Z1 135:1970, Príručka str. 236-249 

Metóda R-IV-12/B 
nasýtenie vody kyslíkom  % SRPS H.Z1 135:1970 

 
biologická spotreba  
kyslíka BPK-5 

mg/l SRPS ISO 5815:1992 

chemická spotreba kyslíka z 
KMNO₄ 

mg/l SRPS ISO 8467:1994 Príručka str. 134-136 

chemická spotreba kyslíka z 
K₂Cr₂O₇ 

mg/l SRPS ISO 6060:1994 EPA Method 410,2 
Príručka str. 435-430 

celkový organický uhlík -
TOC 

mg/l SRPS ISO 8245:2007 

amónium (NH₄-N) mg/l SRPS ISO 7150-1:1992, Method 8155 Hach 18 
 

   
nitráty (NO₃-N) mg/l APHA AWWA WEF Method 4500-NO3-B; 

Príručka str. 140-143,Method8171 Hach18 
celkový dusík (N) mg/l ISO 11261:1995 

 
ortofosfáty (PO₄-P) mg/l APHA AWWA WEF Method 4500-P (E); 

Príručka str.698-705, Method 8048 Hach18 
celkový rozpustný fosfor (P) 
 

mg/l APHA AWWA WEF Method 4500-P(A,B,D); 
Príručka str.698-705 

sulfáty mg/l APHA AWWA WEF Method 4500-SO-(E); 
Method 8051Hach Príručka str.101-102. 

chloridy mg/l SRPS ISO 9297:1997 
 

suspendované častice mg/l SRPS H.Z1.160:1987 
 

celkové rozpustné soli mg/l APHA AWWA WEF Method 209C;EPA 160.1 
 

Príručka: Štandardné metódy pre skúmanie  chemickej neškodnosti  pitnej vody, 
Zväzový ústav pre ochranu zdravia, Beograd 1990 

 
APHA AWWA WEF; Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th 
Edition, American Public Health Association, Washington DC (1998) 
 
EPA: Methods for chemical Analysis of Water an Wastewater EPA-600/4-79020 Revised 
March83.  
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Mikrobiologické  parametre: 
 
Tabuľka č. 2 
 
parameter jednotka metóda  skúmania 

 
celkové koliformné baktérie počet/100ml SRPS EN ISO 9308-1:2010 kvalita vody 

 
fekálne koliformné baktérie počet /100ml SRPS EN ISO 9308-1:2010 kvalita vody 

 
fekálne enterokoky baktérie počet /100ml SRPS EN ISO 7899-1:2010 kvalita vody 

 
pomer oligotrofných a 
heterotrofných baktérií 

počet /100ml SRPS EN ISO 6222:2010 kvalita vody 

počet aerobných heterotrofov počet /100ml SRPS EN ISO 6222:2010 kvalita vody 
 

 
 Pre vzorkovanie, analýzu a hodnotenie kvality povrchových vôd uplatňujú sa 
štandardy SRPS-ISO a metódy dané v tabuľkách 1 a 2, ako  i zákonný regulatív (Výnos 
o hraničných hodnotách znečisťujúcich  matérií v povrchových a podzemných vodách 
a sedimenty a lehoty na ich dosiahnutie  (Úradný vestník RS, č. 50/12), Pravidlá 
o parametroch ekologického a chemického statusu povrchových vôd a parametroch 
chemického a kvantitatívneho statusu podzemných vôd (Úradný vestník RS, č. 74/11). Index 
saprobity ako biologický indikátor, ktorý sa používa pre hodnotenie  úrovne organického 
znečistenia,  bude sa určovať podľa metódy Pantle & Buck. 
 
 Sledovanie vopred  uvedených parametrov sa bude konať najmenej dva razy ročne 
a ak bude potreba aj viackrát  na základe  príkazu inšpektora pre ochranu životného 
prostredia (tzv. mimoriadne merania).  
 
 Tento program  nadobúda platnosť ôsmym dňom  po uverejnení v Úradnom vestníku 
Obce Báčsky Petrovec.  
 

 
Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BAČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 
                                                                                                                                                                
Číslo: 016-4/39-2019                                                                                PREDSEDA OBCE 
Dňa: 27.02.2019 
Báčsky Petrovec                  Srđan Simić, v.r. 
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