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

 
                                               Obce  Báčsky  Petrovec 
 
 
Číslo: 5                                                   Báčsky Petrovec                               
Ročník: LIV                                                  24. júla 2018                                  
 
 
 

O    B    S    A  H 
 
 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
55. -  Uznesenie o začatí  postupu scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva 

Obce Báčsky Petrovec, 
 
56. -  Uznesenie o ustanovení postupu exhumácie,  
 
57. -  Uznesenie o subvencovaní nákladov na prepravu žiakov a študentov v obci 

Báčsky Petrovec, 
 
58. -  Rozhodnutie o odvolaní úradujúcej riaditeľky Knižnice Štefana Homolu 

v Báčskom Petrovci, 
 
59. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľky Knižnice Štefana Homolu v Báčskom 

Petrovci, 
 

 
II.  OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 

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

4/146-2018, 
 
61. -  Rozhodnutie o vypracovaní Odhadu ohrozenia živelnými pohromami 

a inými nehodami v Obci Báčsky Petrovec a  Plánu ochrany a záchrany 
v mimoriadnych  situáciách v Obci  Báčsky  Petrovec. 
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  55. 

 Podľa článku 27 odsek 10 Zákona  o verejnom vlastníctve  (Úradný vestník RS, číslo 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – iný zákon, 108/2016 a 113/2017)  a  článku  34  bod 

17 Štatútu Obce  Báčsky Petrovec -  prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, 

číslo 1/2014) a článku 11 odsek 1 bod 2 Uznesenia o zaobstaraní, užívaní, spravovaní 

a nakladaní s vecami vo vlastníctve Obce Báčsky Petrovec (Úradný  vestník  Obce  Báčsky 

Petrovec,  číslo 12/2012), Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec na svojom XX. zasadnutí, 

ktoré sa konalo 20.07.2018, vynieslo 

 

 

U  Z  N  E  S  E  N  I  E 

 

O ZAČATÍ POSTUPU SCUDZENIA NEHNUTEĽNOSTÍ Z VEREJNÉHO 

VLASTNÍCTVA OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 

 

Článok 1 

 

 Začína sa  postup scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky 

Petrovec prostredníctvom verejného oznamu  v postupe verejnej dražby - licitácie, a to  

nasledujúcich nehnuteľností:  

 

1. Dvojizbový byt č. 11 na druhom poschodí, ktorý pozostáva z miestností vyznačených 

číslom 1 až 7 plochy  57,49 m2, ktorému patrí aj miestnosť v pivnici vyznačená č. 19, 

plochy  6,25 m2 v dvojposchodovej obytnej budove na Ulici 14. VÚSB č. 7-9,  

zapísaný v pozemkovoknižnej vložke č. 7048/11 K.O. Báčsky Petrovec, vybudovaný 

na parcele č. 1861; 

 

2. Dvojizbový byt č. 7 na prvom poschodí, ktorý pozostáva z miestností vyznačených 

číslom 1 až 7 plochy  57,49 m2, ktorému patrí aj miestnosť v pivnici vyznačená č. 18, 

plochy  5,20 m2 v dvojposchodovej obytnej budove na Ulici 14. VÚSB č. 7-9,  

zapísaný v pozemkovoknižnej vložke č. 7048/7 K.O. Báčsky Petrovec, vybudovaný 

na parcele č. 1861, ktorý používa nájomca na základe zmluvy o prenájme; 

 

3. Dvojizbový byt č. 6 na prvom poschodí, ktorý pozostáva z miestností vyznačených 

číslom 1 až 7 plochy  57,49 m2, ktorému patrí aj miestnosť v pivnici vyznačená č. 10, 

plochy  5,00 m2 v dvojposchodovej obytnej budove na Ulici 14. VÚSB č. 7-9,  

zapísaný v pozemkovoknižnej vložke  č. 7048/6 K.O. Báčsky Petrovec, vybudovaný 

na parcele č. 1861; 

 

4. Trojizbový byt č. 3 na druhom poschodí, ktorý pozostáva z miestností vyznačených 

číslom 1 až 11 plochy  74,72 m2, ktorému patrí aj miestnosť v pivnici vyznačená č. 3 

plochy  8,10 m2 v  obytnej budove na Ulici maršala Tita č. 6, vybudovaný na parcele 

č. 8,  zapísaný v pozemkovoknižnej vložke č. 8866/4 K.O. Báčsky Petrovec, ktorý 

používa nájomca na základe zmluvy o nájme; 

 

5. Dvojizbový byt č. 1 na prvom poschodí plochy  60,71 m2 v dvojposchodovej  obytnej 

budove v Báčskom Petrovci, Ulica Masarykova 12,  s prislúchajúcou miestnosťou-

komorou v pomocnom objekte na dvore,  zapísaný v pozemkovoknižnej vložke č. 

9649/2 K.O. Báčsky Petrovec, vybudovaný na parcele č. 827; 
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6. Dvojizbový byt č. 3 na prvom poschodí plochy  58,72 m2, ktorý pozostáva 

z miestností vyznačených číslom 1 až 7, v obytnej budove v Báčskom Petrovci, Ulica 

Masarykova 12,  zapísaný v pozemkovoknižnej vložke  č. 9649/4  K.O. Báčsky 

Petrovec, vybudovaný na parcele č. 827,  pre ktorý  prebieha  postup evikcie 

(vysťahovania); 

 

7. Dvojizbový byt č. 6 na prvom poschodí plochy  70,81 m2 s prislúchajúcou komorou, 

ktorá sa nachádza v pivnici plochy 10,59 m2  v obytnej budove v Báčskom Petrovci, 

Ulica Kubániova S-4,  zapísaný v pozemkovoknižnej vložke č. 9658/36 K.O. Báčsky 

Petrovec, vybudovaný na parcele č. 2106/665, pre ktorý  prebieha  postup evikcie 

(vysťahovania); 

 

8. Dvojizbový byt č. 12  na treťom  poschodí plochy  56,04 m2, ktorý pozostáva 

z miestností vyznačených číslom 1 až 7 v obytnej budove v Báčskom Petrovci, Ulica 

Kubániova S-1 (nehnuteľnosť nie je  zapísaná v pozemkových knihách, budova má 

stavebné povolenie a povolenie na používanie objektu); 

 

9. Trojizbový byt  č. 2 na prízemí plochy  67,44 m2 s prislúchajúcou miestnosťou-

komorou na dvore v  obytnej budove  v Hložanoch, na Ulici maršala Tita č. 96, 

vybudovaný na parcele č. 1170,  zapísaný v liste vlastníctva č. 2451 K.O.  Hložany, 

pre ktorý prebieha postup evikcie (vysťahovania); 

 

10. Dvojizbový byt č. 7 na druhom poschodí plochy  54,72 m2 s prislúchajúcou 

miestnosťou-komorou na dvore v  obytnej budove  v Hložanoch, na Ulici maršala Tita 

č. 96, vybudovaný na parcele č. 1170,  zapísaný v liste vlastníctva č. 2451 K.O. 

Hložany;  

 

11. Trojizbový byt č. 4 na prvom poschodí plochy  72,71 m2, ktorý pozostáva z miestností 

vyznačených číslom 1 až 8, s prislúchajúcou miestnosťou v pivnici plochy  18,5 m2 v  

obytnej budove na Ulici školskej č. 48 (nehnuteľnosť nie je  zapísaná v pozemkových 

knihách, budova má stavebné povolenie a povolenie na používanie objektu);  

 

12. Trojizbový byt č. 1 na prízemí plochy  70,67 m2  s prislúchajúcou miestnosťou -

komorou v  obytnej budove  v Kulpíne, na Ulici maršala Tita č. 105 (nehnuteľnosť nie 

je  zapísaná v pozemkových knihách, budova má stavebné povolenie a povolenie na 

používanie  objektu);  

 

13. Trojizbový byt č. 2 na prízemí plochy  70,67 m2  s prislúchajúcou miestnosťou-

komorou na dvore, v  obytnej budove  v Kulpíne, na Ulici maršala Tita č. 105 

(nehnuteľnosť nie je  zapísaná v pozemkových knihách, budova má stavebné 

povolenie a povolenie na používanie  objektu); 

 

14. Dvojizbový byt č. 5 na prvom poschodí plochy  57,11 m2  s prislúchajúcou 

miestnosťou - komorou na dvore,  v  obytnej budove  v Kulpíne, na Ulici maršala Tita 

č. 105 (nehnuteľnosť nie je  zapísaná v pozemkových knihách, budova má stavebné 

povolenie a povolenie na používanie  objektu). 

 

15. Stavebný pozemok  v priemyselnej zóne v Báčskom Petrovci, parcela číslo 6881/6, 

plochy 53 a 95 m2, zapísaný v pozemkovoknižnej vložke číslo  10647  v K.O. Báčsky 

Petrovec; 
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16. Stavebný pozemok, pole v dedine,  v Kulpíne, Ulica triglavská,  plochy 8 a 33 m2, 

ktorý sa nachádza na parcele č. 578/8, zapísaný v pozemkovoknižnej vložke číslo  

4390 v  K.O. Kulpín; 

 

17. Stavebný pozemok, pole v dedine,  v Kulpíne, Ulica triglavská,  plochy 8 a 33 m2, 

ktorý sa nachádza na parcele č. 578/9, zapísaný v pozemkovoknižnej vložke číslo  

4390 v  K.O. Kulpín; 

 

18. Stavebný pozemok, pole v dedine,  v Kulpíne, Ulica triglavská,  plochy 8 a 33 m2, 

ktorý sa nachádza na parcele č. 574/1, zapísaný v pozemkovoknižnej vložke číslo  

4388 v  K.O. Kulpín; 

 

19. Stavebný pozemok, pole v dedine,  v Kulpíne, Ulica triglavská,  plochy 8 a 33 m2, 

ktorý sa nachádza na parcele č. 577/2, zapísaný v pozemkovoknižnej vložke číslo  

4388 v  K.O. Kulpín. 

 

Článok 2 

 

 Nehnuteľnosť uvedená v článku 1 bod 15 tohto uznesenia sa scudzujú investorovi  

kvôli výstavbe podnikateľského objektu a s cieľom podnietenia lokálneho ekonomického 

rozvoja a otvorenia nových pracovných miest. Kúpna zmluva  medzi  najvýhodnejším 

záujemcom a Obcou Báčsky Petrovec za uvedenú nehnuteľnosť sa uzaviera s podmienkou 

pre zrušenie. Obec Báčsky Petrovec bude mať právo jednostranného zrušenia zmluvy ak 

osoba, ktorá uzavrie zmluvu ako  kupujúci,  nevybuduje  podnikateľský objekt v lehote 3 

rokov odo dňa uzavretia zmluvy. Bude sa považovať, že je  zrušenie zmluvy realizované, ak 

príslušný orgán Obce Báčsky Petrovec nevydá povolenie na používanie  podnikateľského 

objektu v uvedenej lehote.  

 

Článok 3 

 

Nehnuteľnosti  z  článku 1 sa  scudzujú  podľa  trhových podmienok. 

 

 Začiatočná cena nehnuteľností uvedených v článku 1  body  1 až 15 tohto uznesenia je 

určená na základe informácie Oddelenia pre rozpočet, financie a daňovú administráciu 

Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec o určení trhovej ceny štvorcového metra 

nehnuteľností – bytov a stavebného pozemku v priemyselnej zóne na území Obce Báčsky 

Petrovec, číslo 46-64/2018-05  z 03.07.2018 a vynáša:  

 

1. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 1.  18.396,80 eur v dinárovej  

protihodnote; 

 

2. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 2.  18.396.80 eur v dinárovej  

protihodnote; 

 

3. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 3.  18.396,80 eur v dinárovej  

protihodnote; 

 

4. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 4.  23.910,40 eur v dinárovej  

protihodnote; 
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5. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 5.  19.427,20 eur v dinárovej  

protihodnote; 

 

6. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 6.  18.790,40 eur v dinárovej  

protihodnote; 

 

7. za nehnuteľnosť  uvedenú v článku 1 bod  7.  22.659,20 eur v dinárovej  

protihodnote; 

 

8. za nehnuteľnosť uvedenú  v článku 1 bod 8. 17.932,80 eur v dinárovej  

protihodnote; 

 

9. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1  bod 9. 16.860,00 eur v dinárovej  

protihodnote; 

 

10. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod  10. 13.680,00 eur v dinárovej  

protihodnote; 

 

11. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod  11. 18.177,50 eur v dinárovej  

protihodnote, 

 

12. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod  12. 17.667,50 eur v dinárovej  

protihodnote, 

 

13. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod  13. 17.667,50 eur v dinárovej  

protihodnote, 

 

14. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod  14. 14.277,50 eur v dinárovej  

protihodnote, 

 

15. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod  15. 12.516,40 eur v dinárovej  

protihodnote. 

 

Začiatočná kúpna cena nehnuteľností uvedených v článku 1 body 16 až 19 tohto 

uznesenia je určená na základe Správy o zhodnotení trhovej hodnoty nehnuteľností, ktorú 

zhotovil LINK TÍM, Agentúra pre inžiniering a znalectvo Milan Rakočević PR z Nového 

Sadu z 12.02.2018 a vynáša: 

 

1. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod  16. 4.165,00 eur v dinárovej  

protihodnote, 

 

2. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod  17. 4.165,00 eur v dinárovej  

protihodnote, 

 

3. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod  18. 4.165,00 eur v dinárovej  

protihodnote, 

 

4. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod  19. 4.165,00 eur v dinárovej  

protihodnote. 

 

Určená výška kúpnej ceny predstavuje  začiatočnú, resp.  najnižšiu cenu.  
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Dražobný krok sa stanovuje vo výške 50 eur.  

 

 

Výplata ceny za scudzenú nehnuteľnosť sa vykoná v dinárovej  protihodnote podľa 

stredného úradného  kurzu Národnej banky Srbska v deň platby.  

 

Depozit za účasť v postupe scudzenia nehnuteľnosti z článku 1 tohto uznesenia  sa 

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

 

Článok 4 

 

Postup verejnej  dražby uskutoční Komisia pre  prenájom, scudzenie a obstaranie 

nehnuteľností do verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec (ďalej: komisia). 

 

Článok 5 

 

 Účastníci v postupe  verejnej dražby  môžu byť  fyzické a  právnické osoby.  

 

 Lehota na podanie  ponúk je 30 dní odo dňa  zverejnenia.  

 

 Prihláška na oznam musí obsahovať: 

1. pre fyzické osoby: meno a priezvisko, rodné číslo  a adresu bydliska; 

2. pre podnikateľov a právnické osoby: názov, resp.  obchodné meno, daňové 

identifikačné číslo a sídlo, podpis oprávnenej osoby a pečiatku. 

 

S prihláškou  na oznam sa doručuje:  

1. dôkaz o zaplatenom depozite, 

2. riadne oprávnenie pre zastupovanie; 

3. fotokópia osobného preukazu pre fyzické osoby; 

4. rozhodnutie o zápise do Registra obchodných subjektov alebo do iného 

zodpovedajúceho  registra. 

 

Článok 6 

 

 Účastník v postupe svoju  prihlášku na oznam  doručuje komisii  v uzavretej obálke 

s vyznačením, že ide o prihlášku na Oznam pre scudzenie nehnuteľností z verejného 

vlastníctva Obce Báčsky Petrovec a viditeľným vyznačením NEOTVÁRAŤ. Ponuka sa 

posiela poštou doporučene alebo sa môže odovzdať v stredisku pre služby Obecnej správy 

Obce Báčsky Petrovec na prízemí  budovy sídla Obce Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci, 

Ulica Kollárova číslo 6 na  okienku podateľne s vyznačením „Pre Komisiu pre  prenájom, 

scudzenie a obstaranie nehnuteľností do verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec“. 

 

Načas nedoručená, resp.  neúplná prihláška sa odmietne. 

 

 Postup verejnej dražby sa vykoná ak  na oznam  príde aspoň jedna  včasná  a úplná 

prihláška.  

 

Na licitácii prvá ponúknutá cena bude začiatočná cena určená aktom príslušného 

orgánu. 

 

 



      Strana 6 z 21        24. júla 2018        ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČSKY  PETROVEC    Číslo   5   

 

 

Článok 7 

 

 Nehnuteľnosť vo verejnom vlastníctve uvedená v článku 1 tohto uznesenia  sa 

scudzuje účastníkovi v postupe verejnej dražby, ktorý ponúkol  najvyššiu sumu za jej 

scudzenie.  

 

 Účastníkovi v postupe verejnej dražby, ktorý ponúkol  najvyššiu  sumu za scudzenie 

nehnuteľnosti, ponecháva sa  zaplatený depozit do podpísania kúpnej zmluvy a pripočituje do  

kúpnej ceny.  

 

 Účastník v postupe verejnej dražby, ktorý neponúkol  najvyššiu  sumu ceny za 

scudzenie nehnuteľnosti, depozit za  účasť sa vráti najneskoršie v lehote 5 dní odo dňa 

otvorenia ponúk.  

 

Článok 8 

 

 Komisia doručuje Obecnej rade Obce Báčsky Petrovec a Obecnému  právnemu 

zastupiteľstvu správu o uskutočnenom postupe verejnej dražby s návrhom na  scudzenie  

nehnuteľnosti najvýhodnejšiemu  záujemcovi, zápisnicu o uskutočnenom postupe verejnej 

dražby a predbežný návrh aktu o scudzení nehnuteľnosti z verejného vlastníctva Obce 

Báčsky Petrovec.   

 

 Obecná rada Obce Báčsky Petrovec posúdi správu o uskutočnenom postupe verejnej 

dražby a predbežný  návrh aktu o scudzení nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce 

Báčsky Petrovec, na základe čoho  ustaľuje návrh aktu o scudzení  nehnuteľností z verejného  

vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,  ktorý  doručuje Zhromaždeniu obce Báčsky Petrovec.  

 

Článok 8 

 

 Akt o scudzení nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce  Báčsky Petrovec vynáša 

Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec a doručuje ho účastníkom  v postupe dražby, na ktorých 

sa akt vzťahuje.  

 

 Po vynesení aktu o scudzení nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce  Báčsky 

Petrovec  predseda Obce Báčsky Petrovec a osoba, ktorá si  zaobstarala nehnuteľnosť, 

uzavierajú kúpnu zmluvu v lehote 30 dní odo dňa vynesenia aktu.  

 

 Kúpna zmluva sa  overuje v príslušnom  orgáne, po regulovaní záväzkov platby 

zmluvnej ceny za predmetnú nehnuteľnosť.  

 

 Náklady overenia kúpnej zmluvy v príslušnom orgáne znáša  osoba, ktorej  sa 

scudzuje  nehnuteľnosť  z verejného vlastníctva. 

 

Článok 10 

 

 Ak sa osoba, ktorá si obstarala  nehnuteľnosť do vlastníctva, nezúčastní  v uzavieraní 

kúpnej zmluvy, Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec na návrh Obecnej rady Obce Báčsky 

Petrovec vynesie akt o zrušení aktu   o scudzení nehnuteľnosti  z verejného vlastníctva Obce 

Báčsky Petrovec,  po čom nasleduje  nový postup scudzenia predmetnej nehnuteľnosti.  
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Článok 11 

 

 Toto uznesenie nadobúda platnosť nasledujúcim dňom po uverejnenia v Úradnom 

vestníku Obce Báčsky Petrovec.  

 

 

Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 

 

Číslo: 011-43/2018-02                          

Dňa: 20.07.2018         

Báčsky Petrovec               P R E D S E D A 

                             ZHROMAŽDENIA OBCE 

 

       Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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   56. 

 Podľa článku 32 odsek 1 bod 6 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník RS, č.  

129/2007, 83/2014 – iný zákon a 101-2016 – iný zákon), článku 3 odsek 1 bod 6 a článku 4 

Zákona o komunálnych činnostiach (Úradný vestník RS, č.  88/2011 a 104/2016), článku 19 

Zákona o pochovávaní a cintorínoch (Úradný vestník SRS, č. 20/77, 24/85  a  6/89 a Úradný 

vestník RS, č.  53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – iný zákon, 120/2012 – uznesenie ÚS 

a 84/2013 - uznesenie  ÚS), článku 127 odsek 3 Uznesenia o komunálnych činnostiach 

(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 4/2018) a článku 34 odsek 1 bod 7 Štatútu Obce 

Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), 

Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom  XX. zasadnutí, ktoré sa konalo 20.07.2018, 

vynieslo 

 

U Z N  E  S  E  N  I E 

 

O  USTANOVENÍ  POSTUPU  EXHUMÁCIE 

 

 

 

Článok 1 

 

 Týmto uznesením  sa upravuje postup exhumácie (vykopávania) telesných 

pozostatkov zosnulých  na území Obce Báčsky Petrovec. 

 

Článok 2 

 

 Exhumácia  (vykopávanie) telesných pozostatkov na žiadosť rodiny, príbuzných 

a iných oprávnených osôb a orgánov sa koná na základe  súhlasu sanitárnej  inšpekcie 

a rozhodnutia, ktorým sa povoľuje exhumácia a ktoré  vynáša príslušný orgán Obecnej 

správy  Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-

bytové  a inšpekčné úkony (v ďalšom texte: oddelenie). 

 

Článok 3 

 

 Telesné pozostatky odpočívajú na hrobovom mieste 20 rokov odo dňa pochovania.  

 

Článok 4 

 

 Žiadosť o exhumáciu môže podať oprávnená  osoba oddeleniu, a to nasledujúcim 

poradím: manžel, resp. manželka, z nemanželského zväzku manžel, resp. manželka so 

zodpovedajúcimi  dôkazmi o jestvovaní nemanželského zväzku, dieťa zosnulého (manželské, 

nemanželské, osvojenec) a rodičia zosnulého.  

 Náklady exhumácie znáša osoba, resp. orgán, na žiadosť ktorého sa koná.  

 Výnimočne náklady exhumácie, ktorá sa koná kvôli  inému účelovému zameraniu, 

znáša Obec Báčsky Petrovec.  

Článok 5 

 

 K žiadosti sa prikladá: 

- výpis z matriky zosnulého, 

- dôkaz o príbuzenstve so zosnulým (výpis z matriky narodení, sobášov a pod.), 
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- potvrdenie podniku, ktorý spravuje cintorín, s údajmi o hrobovom mieste, na ktorom 

je pochovaný  zosnulý (radové číslo hrobu a parcela), s menom  nájomcu hrobového 

miesta a dobou  trvania nájmu,  

- potvrdenie podniku, ktorý spravuje cintorín, s údajmi  o zabezpečenom  hrobovom 

mieste (radové číslo hrobu a parcela), s menom nájomcu hrobového miesta a dobou 

trvania  nájmu, 

- súhlas  príbuzného podľa poradia uvedeného v článku 4 odsek 1 tohto uznesenia, 

- súhlas  príslušnej sanitárnej inšpekcie, 

- dôkaz o zaplatených nákladoch na exhumáciu.  

-  

Článok 6 

 

Po prijatí žiadosti oddelenie  zisťuje, či je doručená potrebná dokumentácia uvedená 

v článku 5 tohto uznesenia a ak nie je, úradne od príslušného orgánu alebo organizácie 

zaobstaráva potrebnú dokumentáciu. 

Po  previerke doručenej dokumentácie, ak sú splnené všetky podmienky  predpísané 

zákonom, týmto uznesením a platnými  predpismi, oddelenie vynáša rozhodnutie, ktorým sa 

povoľuje  exhumácia.  

Exhumáciu nemožno  vykonať bez  rozhodnutia o povolení exhumácie, ktoré  vydáva 

oddelenie.  

Ak oddelenie zistí, že nie sú  splnené  podmienky predpísané zákonom, týmto 

uznesením a platnými predpismi, resp. ak podaná žiadosť nie je opodstatnená – vynesie 

rozhodnutie, ktorým sa odmietne  žiadosť, resp. ak  podaná dokumentácia nie je úplná -  

žiadosť sa rozhodnutím odmietne ako  neúplná.  

Proti rozhodnutiu z odseku 3 tohto článku možno podať  odvolanie Obecnej rade 

Obce Báčsky Petrovec v lehote 15 dní odo dňa prijatia rozhodnutia. 

 

Článok 7 

 

Po zabezpečenom súhlase pre exhumáciu zo strany sanitárnej  inšpekcie 

a rozhodnutia, ktorým sa povoľuje exhumácia,  vyneseným zo strany oddelenia, verejný 

komunálny podnik, obchodná spoločnosť, podnikateľ, resp. iný  hospodársky subjekt, 

registrovaný v príslušnom orgáne pre vykonávanie  činnosti exhumácie, môže začať 

exhumáciu telesných pozostatkov.  

Pri exhumácii telesných pozostatkov zosnulého verejné komunálne podniky, 

obchodné spoločnosti, podnikatelia a iné  hospodárske subjekty, ktoré  konajú exhumáciu, 

musia dodržiavať ustanovenia Zákona o ochrane obyvateľstva pred nákazlivými chorobami 

(Úradný vestník RS, č. 15/2016)  a Pravidiel o podmienkach a spôsobe  nakladania 

s telesnými pozostatkami zosnulého (Úradný vestník RS, č. 96/2016). 

 

Článok 8 

 

 Exhumácia sa môže vykonať: 

- po uplynutí lehoty odpočívania, keď sa  hrobové miesta používajú pre nové 

pochovávanie, 

- pred uplynutím lehoty odpočívania,  

- za účelom  súdnej  ohliadky,  

- kvôli inému účelovému zameraniu  cintorína,  

- za účelom  pochovania telesných pozostatkov na inom mieste po uplynutí  piatich 

rokov od pochovania. 
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Rozhodnutie o povolení exhumácie vynáša oddelenie ak sa vykopávanie a prenos 

zosnulej osoby koná z jedného hrobového miesta za účelom pochovania na iné hrobové 

miesto.  

Z oprávnených dôvodov sanitárna inšpekcia môže dať súhlas pre exhumáciu aj pred 

uplynutím päťročnej lehoty.  

Výnimočne, v prípade exhumácie kvôli súdnej ohliadke, súhlas zaobstaráva 

objednávateľ súdnej ohliadky.  

 

Článok 9 

 

Verejný komunálny podnik, obchodná spoločnosť, podnikateľ, resp. iný  hospodársky 

subjekt, registrovaný v príslušnom orgáne pre vykonávanie  činnosti exhumácie, konajú 

exhumáciu, pri  ktorej je prítomný žiadateľ a sanitárny inšpektor.   

Verejný komunálny podnik, obchodná spoločnosť, podnikateľ, resp. iný  hospodársky 

subjekt doručujú Obecnej rade Obce Báčsky Petrovec cenník pre vykonávanie služieb 

exhumácie kvôli  poskytnutiu súhlasu k nim a podľa neho  zúčtujú služby exhumácie.  

Služby exhumácie  verejný komunálny podnik, obchodná spoločnosť, podnikateľ, 

resp. iný  hospodársky subjekt musí zúčtovať podľa cenníka, na ktorý súhlas  poskytuje 

Obecná rada Obce Báčsky Petrovec. 

O vykonaných exhumáciách verejné komunálne podniky, obchodné spoločnosti, 

podnikatelia, resp. iné  hospodárske subjekty vedú evidenciu.  

Pri exhumácia sa  prihliada na pietu.  

Exhumácia telesných pozostatkov s cieľom ich  prenesenia sa koná od  októbra  do 

apríla a nemôže sa  konať od 1. mája do 30. septembra a tiež v prípade, ak od dňa pochovania 

do dňa exhumácie neuplynulo päť rokov.  

Výnimočne, exhumácia kvôli súdnej ohliadky sa môže konať aj mimo lehôt určených 

v predošlom odseku. 

 

Článok 10 

 

Peňažným trestom v sume 60.000,00 dinárov potrestá sa za priestupok verejný 

komunálny podnik, obchodná spoločnosť, resp. iný  hospodársky subjekt, ak: 

1. koná  v protiklade s článkom 6 odsek 3 tohto uznesenia, 

2. exhumáciu začne bez zaobstaraného súhlasu sanitárnej inšpekcie 

a rozhodnutia, ktorým sa povoľuje exhumácia, vyneseným zo strany  

oddelenia (článok 7 odsek 1 tohto uznesenia), 

3. pri vykonávaní  exhumácie nedodržiava ustanovenia Zákona o ochrane 

obyvateľstva pred nákazlivými chorobami a Pravidiel o podmienkach 

a spôsobe  nakladania s telesnými pozostatkami zosnulého (článok 7 odsek 2 

tohto uznesenia), 

4. exhumáciu koná v protiklade s článkom 8 odsek 1 tohto uznesenia, 

5. služby exhumácia nezúčtuje podľa cenníka, na ktorý súhlas poskytuje Obecná 

rada Obce Báčsky Petrovec (článok 9 odsek 3 tohto uznesenia), 

6. pri exhumácii neprihliada na pietu (článok 9 odsek 5 tohto uznesenia), 

7. exhumáciu telesných pozostatkov koná v protiklade s článkom 9 odsek 6 tohto 

uznesenia), 

8. ak koná v protiklade s ustanoveniami tohto uznesenia.  

Za priestupky z článku 10 odsek 1 tohto uznesenia potrestá sa zodpovedná osoba vo 

verejnom komunálnom podniku, obchodnej spoločnosti a v inom  hospodárskom subjekte  

peňažným trestom vo fixnej sume 10.000,00 dinárov.  
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Za priestupky z článku 10 odsek 1 tohto  uznesenia peňažným trestom vo fixnej sume 

30.000,00 dinárov potrestá sa podnikateľ. 

 

 Peňažným trestom vo fixnej sume 10.000,00 dinárov potrestá sa za priestupok fyzická 

osoba, ak koná v protiklade s ustanoveniami tohto uznesenia.  

 

 

Článok 11 

 

Toto uznesenie nadobúda platnosť ôsmym  dňom po uverejnenia v Úradnom vestníku 

Obce Báčsky Petrovec.  

 

 

Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 

 

Číslo: 011-44/2018-02                          

Dňa: 20.07.2018         

Báčsky Petrovec               P R E D S E D A 

                             ZHROMAŽDENIA OBCE 

 

       Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  57. 

 Podľa článku 189 bod 5 Zákona o základoch  systému vzdelávania výchovy (Úradný 

vestník  RS, č. 88/2017 a  27/2018 - iný zákon) článku 42 bod 6 Zákona o lokálnej 

samospráve (Úradný  vestník  RS, č.  129/2007 a 83/2014 – iný zákon),   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   zasadnutí, ktoré sa konalo    2018,  

v y n i e s l o 

 

U Z N  E  S E  N  I  E 

 

O SUBVENCOVANÍ  NÁKLADOV  NA  PREPRAVU 

ŽIAKOV A ŠTUDENTOV V OBCI BÁČSKY PETROVEC 

 

 

Článok 1 

 

 Týmto uznesením upravujú sa podmienky a spôsob uskutočnenia práv na  

subvencovanie  nákladov na prepravu žiakov a študentov v Obci Báčsky Petrovec.  

 

Článok 2 

 

 Právo  na  subvencovanie  nákladov na prepravu v medzimestskej a miestnej  doprave 

majú žiaci a študenti s bydliskom  na území Obce Báčsky Petrovec, ktorí každodenne  cestujú 

zo  svojho  bydliska do školy a používajú  mesačný cestovný lístok, a to: 

 

I. v 100 % sume cestovného lístka: 

- žiaci  základných škôl, ktorí cestujú na vzdialenosti väčšej  ako štyri kilometre od 

sídla školy; 

- žiaci a študenti, členovia domácností užívateľov  peňažnej sociálnej pomoci; 

- žiaci a študenti s poruchami vo vývine  a/alebo invaliditou; 

 

II. v 50 % sume  z ceny mesačného lístka:  

- všetci ostatní žiaci stredných škôl a študenti,  ktorí spĺňajú podmienky. 

 

Článok 3 

 

 Žiakom a  študentom uznáva sa právo na subvencovanie  nákladov na  prepravu, ak 

spĺňajú nasledujúce podmienky:  

- majú bydlisko na území Obce  Báčsky Petrovec; 

- každodenne cestujú na miestnej alebo medzimestskej relácii do ustanovizne 

základného, stredného, resp. vysokoškolského  vzdelávania (nie sú užívatelia  pobytu 

v žiackych a  študentských domovoch);  

- školia sa na účet rozpočtu; 

- prvýkrát zapisujú ročník štúdia; 

- nie sú užívatelia študentských štipendií a úverov z Ministerstva  osvety, vedy 

a technologického rozvoja  vlády AP Vojvodiny a iných organizácií a podnikov.  

 

Článok 4 

 

 Na uskutočnenie práv na subvencovanie prepravy žiakov a študentov je potrebné 

podať nasledujúcu  dokumentáciu: 



      Strana 13 z 21        24. júla 2018        ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČSKY  PETROVEC    Číslo   5   

 

 

- vyplnenú  a podpísanú žiadosť zo strany plnoletého  žiaka  alebo študenta, resp. 

zákonného  zástupcu maloletého žiaka (rodič, adoptant, opatrovník, pestún); 

- vyhlášku  v súlade s ustanoveniami článku 103 odsek 3 Zákona o všeobecnom 

správnom konaní; 

- potvrdenie školy o tom, že žiak pravidelne navštevuje školu;  

- fotokópiu mesačného cestovného lístka; 

- potvrdenie z fakulty, že študent riadne zapísal rok štúdia a že sa školí na náklady 

rozpočtu;  

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

preukaz  alebo výpis z matriky  narodení); 

- fotokópia karty bežného účtu žiaka, študenta, resp. zákonného zástupcu. 

 

Článok 5 

 

 Priznanie práv na subvencovanie  nákladov na prepravu koná Obecná  správa Obce 

Báčsky Petrovec prostredníctvom Oddelenia pre všeobecnú správu, spoločenské služby 

a všeobecné spoločné úkony na základe tohto uznesenia, a to osobitným rozhodnutím pre 

každého žiaka, resp. študenta.   

Žiadosti o priznanie  práv  na  subvencovanie nákladov na prepravu s potrebnou 

dokumentáciou sa podávajú pre každý školský rok,  spravidla  začiatkom školského roka.  

Žiaci a študenti, ktorým je  priznané  právo na  subvencovanie  nákladov na prepravu,  

sú povinní  Oddeleniu pre všeobecnú správu, spoločenské služby a všeobecné spoločné 

úkony doručiť fotokópiu  mesačného cestovného lístka pre každý mesiac, v ktorom používa 

služby prepravy, najneskoršie  do 10.  dňa v mesiaci.  

Na základe doručenej fotokópie mesačných cestovných lístkov Oddelenie pre 

všeobecnú správu, spoločenské služby a všeobecné spoločné úkony zhotoví zoznam  

užívateľov práv na subvencovanie nákladov  na prepravu a doručuje ho  Oddeleniu pre 

rozpočet, financie a daňovú administráciu, najneskoršie do  20. dňa v mesiaci.  

Zoznam užívateľov z odseku 3 tohto článku sa zhotovuje pre každý mesiac, v ktorom 

prebieha vyučovanie, resp. v ktorom sa konajú prednášky, záverečne s júnom a musí 

obsahovať: meno, priezvisko, adresu,  rodné číslo, číslo bežného účtu a reláciu, na ktorej 

užívateľ cestuje a jednotlivé sumy peňažných  prostriedkov na meno  subvencovania  

nákladov na  prepravu.  

Článok 6 

 

 Realizácia rozhodnutia o priznaní  práv na subvencované nákladov na prepravu koná 

Obecná správa Obce Báčsky Petrovec prostredníctvom  Oddelenia pre rozpočet, financie 

a daňovú administráciu, ktoré na základe  zoznamu z článku 5 odseky 4 a 5 tohto uznesenia 

užívateľom  vykoná platbu patriacich peňažných  prostriedkov na meno subvencovania 

nákladov na prepravu, najneskoršie do konca  mesiaca, v ktorom užívatelia používajú služby 

prepravy.  

Článok 7 

 

 Prostriedky na realizáciu tohto uznesenia sa  zabezpečia  v rozpočte Obce Báčsky 

Petrovec. 

Článok 8 

 

 Toto  uznesenie nadobúda platnosť nasledujúcim dňom po uverejnení v Úradnom  

vestníku Obce Báčsky Petrovec a bude sa uplatňovať od 1. septembra 2018. 
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Článok 9 

 

 Dňom  uplatnenia  tohto uznesenia stráca  platnosť Uznesenie o subvencovaní 

nákladov  na  prepravu  žiakov a študentov s bydliskom  v Obci  Báčsky  Petrovec,  číslo 

011-49/2017-02 z 20.07.2017, vynesené zo strany Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec 

(Úradný  vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 6/2017).    

 

 

 

Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 

 

Číslo: 011-45/2018-02 

Dňa:  20.07.2018       P R E D S E D A 

Báčsky Petrovec           ZHROMAŽDENIA OBCE 

 

                    Dr. Ján Šuľan,  v.r. 
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   58. 

 Podľa článku 17 odsek 7  Zákona o knižnično-informačnej činnosti (Úradný  vestník 

RS, č.  52/2011)  a  článku  39  Zákona o kultúre (Úradný vestník  RS, č. 72/2009, 13/2016 

a 30/2016 - oprava),  článku 32 bod 9 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný  vestník   RS, č. 

129/2007  a  83/2014 – iný  zákon)  a článku   34  bod 10 Štatútu Obce Báčsky Petrovec  

(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na 

svojom  XX. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  20.07.2018, v y n i e s l o 

 

 

R  O Z H  O D N  U T  I E 

 

O  ODVOLANÍ  ÚRADUJÚCEJ  RIADITEĽKY KNIŽNICE  

ŠTEFANA HOMOLU  S  R.Ú.  V BÁČSKOM  PETROVCI 

 

 

I. 

 

 Odvoláva  sa z  funkcie  riaditeľky  Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci   

Anna Speváková, profesorka slovenského jazyka a literatúry z Báčskeho Petrovca, Ul. 

jarmočná č. 21,  vymenovaná  rozhodnutím Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, č. 011-

70/2017-02  z  20.07.2017, v dôsledku vymenovania riaditeľa na základe  uskutočneného 

verejného súbehu.  

 

 

II. 

 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 

 

 

 

Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 

 

 

 

Číslo: 011-47/2018-02 

Dňa: 20. 07. 2018 

Báčsky Petrovec 

                P R E D S E D A  

        ZHROMAŽDENIA OBCE 

 

                         Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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   59. 

 Podľa článku 17 odsek 7  Zákona o knižnično-informačnej činnosti (Úradný  vestník 

RS, č.  52/2011)  a  článku  35  Zákona o kultúre (Úradný vestník  RS, č. 72/2009, 13/2016 

a 30/2016 - oprava),  článku 32 bod 9 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný  vestník   RS, č. 

129/2007  a  83/2014 – iný  zákon)  a článku   34  bod 10 Štatútu Obce Báčsky Petrovec  

(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na 

svojom  XX. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  20.07.2018, v y n i e s l o 

 

 

R  O Z H  O D N  U T  I E 

 

O VYMENOVANÍ  RIADITEĽKY KNIŽNICE  

ŠTEFANA HOMOLU S R.Ú. V BÁČSKOM  PETROVCI 

 

 

I. 

 

  Vymenúva sa Anna Speváková, profesorka slovenského jazyka a literatúry 

z Báčskeho Petrovca, Ul. jarmočná č. 21, za  riaditeľku  Knižnice Štefana Homolu  s r.ú. 

v Báčskom Petrovci   na  obdobie  štyroch rokov odo dňa vymenovania.  

 

 

II. 

 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 

 

 

 

Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 

 

 

 

Číslo: 011-48/2018-02 

Dňa: 20. 07. 2018 

Báčsky Petrovec 

                P R E D S E D A  

        ZHROMAŽDENIA OBCE 

 

                         Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  60. 

 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 (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 10a/2017) po posúdení 

návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  

Báčsky Petrovec  na svojom 54. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 12. 07. 2018,  jednohlasne 

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 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  456.000,00 dinárov na  zvýšenie  apropriácie 132  v oddiele  4, 

kapitola  00 – OBECNÁ SPRÁVA,  program 15 – Všeobecné služby lokálnej samosprávy, za 

účelom výplaty súdnej pokonávky, ek. klasifikácia 485 – Úhrady škody za úrazy alebo škodu 

spôsobenú štátnymi orgánmi, pre  zabezpečenie  prostriedkov na realizáciu. 

 

 

   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: 016-4/1416-2018 

Dátum: 12. 07. 2018 

Báčsky Petrovec        PREDSEDA OBECNEJ RADY 

       

                       Srđan Simić,  v.r. 

 

 

 

 



      Strana 18 z 21        24. júla 2018        ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČSKY  PETROVEC    Číslo   5   

 

   61. 

 Podľa článku 15 odsek 1 bod 10, článku 46,  článku 48 odseky 2 a 3  a článku  49a 

odsek 1 Zákona o mimoriadnych  situáciách (Úradný vestník RS, č.  11/09, 92/11 a 93/12), 

článku 20 odsek 1 bod 19 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník RS, č. 129/07 

a 83/14), článku  87 odsek 1 bod 9 Štatútu Obce Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný 

vestník Obce Báčsky Petrovec, č.1/2014) a v súlade s článkami 8 a 9 odsek 1  Výnosu 

o obsahu a spôsobe vypracovania  plánov ochrany a záchrany v mimoriadnych situáciách 

(Úradný vestník RS, č. 8/11) a Smernicami o metodológii pre vypracovanie odhadu 

ohrozenia  živelnými pohromami a inými  nehodami a plánov ochrany a záchrany 

v mimoriadnych situáciách (Úradný vestník RS, č.  18/17), Obecná rada Obce Báčsky 

Petrovec na svojom 55. zasadnutí, ktoré sa konalo 19.07.2018, vyniesla 

 

 

R  O  Z  H  O D  N  U T  I E 

 

O VYPRACOVANÍ ODHADU OHROZENIA ŽIVELNÝMI  POHROMAMI  

A INÝMI NEHODAMI V OBCI BÁČSKY PETROVEC 

A PLÁNU OCHRANY A ZÁCHRANY V MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH 

 V OBCI BÁČSKY PETROVEC 

 

 

Článok 1 

 

 Týmto rozhodnutím  pristupuje sa k vypracovaniu Odhadu ohrozenia živelnými  

pohromami a inými nehodami v Obci Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: Odhad)  a k Plánu 

ochrany a záchrany v mimoriadnych situáciách v Obci Báčsky Petrovec (v ďalšom texte:  

Plán) v súlade s novými Smernicami   pre vypracovanie odhadu ohrozenia živelnými 

pohromami a inými nehodami a plánov ochrany a záchrany v mimoriadnych situáciách 

(Úradný vestník RS, č.  18/17).  

Článok 2 

 

 S cieľom zosúladiť uvedené dokumenty s novými  smernicami, Obecná rada Báčsky 

Petrovec   u r č u j e : 

1. Obecnú správu  Báčsky Petrovec ako nositeľa  vypracovania Odhadu a Plánu, 

ktorej úloha  je zhromažďovať, informovať a usmerňovať subjekty z územia obce, ktoré 

participujú vo vypracovaní Odhadu a Plánu.  

 

Článok 3 

 

 Pre vypracovanie Odhadu a Plánu formuje sa pracovná skupina v zložení: 

1. JOVAN  STEPANOVIĆ,  operatívny vedúci pracovnej skupiny, osoba s licenciou 

pre vypracovanie  Odhadu a Plánu. S osobou, ktorá má licenciu, sa uzaviera zmluva 

o vypracovaní Odhadu a Plánu pre mimoriadne situácie; 

2. JÁN  TORDAJI, poradca pre úkony obrany, mimoriadnych situácií a bezpečnosti pri 

práci v Obecnej správe Báčsky Petrovec, 

3. MILAN ANUŠIAK pre zváženie jestvujúceho stavu, možných nebezpečenstiev, 

disponovateľných síl a prostriedkov v oblasti  elektroenergetickej infraštruktúry na 

území Obce Báčsky Petrovec (člen Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec), 

4. NEBOJŠA  STOJISAVLJEVIĆ pre zváženie jestvujúceho stavu, možných 

nebezpečenstiev, disponovateľných síl a prostriedkov v oblasti  dopravnej 

infraštruktúry na území Obce Báčsky Petrovec, 
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5. ANNA BOLDOCKI ILIĆ a BILJANA DRAKULIĆ pre  zváženie jestvujúceho 

stavu, možných nebezpečenstiev, disponovateľných síl a prostriedkov v oblasti   

zdravotnej a sociálnej ochrany na území Obce Báčsky Petrovec (predstaviteľka Domu 

zdravia a predstaviteľka Strediska  pre sociálnu prácu), 

6. ONDREJ BOVDIŠ  pre zváženie jestvujúceho stavu, možných nebezpečenstiev, 

disponovateľných síl a prostriedkov v oblasti  vodohospodárskej  infraštruktúry na 

území Obce Báčsky Petrovec, 

7. LJUBOMIR  KABIĆ A DUŠAN  RAŠETA  pre zváženie jestvujúceho stavu, 

možných nebezpečenstiev, disponovateľných síl a prostriedkov v oblasti  zásobovania 

obyvateľstva  pitnou vodou a potravinami na území Obce Báčsky  Petrovec 

(predstaviteľ verejného komunálneho  podniku a predstaviteľ Obecnej správy), 

8. JAROSLAV   SPEVÁK  pre zváženie jestvujúceho stavu, možných nebezpečenstiev, 

disponovateľných síl a prostriedkov v oblasti  ochrany pred požiarom, explóziami 

a inými technicko-technologických  nehodami na území  Obce Báčsky Petrovec 

(predstaviteľ Dobrovoľného požiarnického spolku a Požiarnickej záchrannej 

jednotky), 

9. PAVEL KANÁS  a TATIANA MILINA TURANOVA  pre zváženie jestvujúceho 

stavu, možných nebezpečenstiev, disponovateľných síl a prostriedkov v oblasti  

rastlinných chorôb a chorôb zvierat na území Obce Báčsky Petrovec (predstaviteľ 

veterinárnej stanice a predstaviteľka Obecnej správy). 

 

Článok 4 

 

 Spôsob  vypracovania Odhadu 

- Obecná správa  zhromažďuje pracovnú skupinu pre  vypracovanie  Odhadu,  koná 

informovanie pracovnej skupiny, určuje úlohy pracovnej skupiny, poukazuje  na  

preliminárnu identifikáciu možných  nebezpečenstiev na území obce, 

- každý príslušník pracovnej skupiny dáva svoju odbornú mienku v súvislosti  

s úlohou zo svojej oblasti vzhľadom na  možné nebezpečenstvo, 

- pre každý druh nebezpečenstva sa vypracúva možný scenár s eventuálnymi 

následkami, keď ide o chránené hodnoty na území obce, 

- koná sa odhad rizika  pre každé identifikované nebezpečenstvo so stanovením   

charakteru a stupňa rizika, stavu ohrozenia a následkov, ktoré môžu ohroziť 

chránené hodnoty, 

- vypracúvajú sa  matrice rizika, 

- vypracúvajú sa  kartografické znenia rizika, 

- koná sa  hodnotenie rizika  porovnávaním  výsledkov  analýz rizika, pričom sa  

definuje prijateľnosť  rizika alebo  podniknutie  adekvátnych  opatrení, na zníženie 

rizika, 

- osoba s licenciou pristupuje k vypracovaniu  Odhadu, ktorý má  všeobecnú 

a osobitnú časť, v súlade so  Smernicami o metodológii pre vypracovanie odhadu 

ohrozenia  živelnými pohromami a inými  nehodami a plánov ochrany a záchrany 

v mimoriadnych situáciách (Úradný vestník RS, č.  18/17). 

V priebehu  vypracovania  Odhadu použije sa nasledujúca dokumentácia: 

- Územný plán Obce Báčsky Petrovec, 

- dokumentácia z oblasti urbanistického plánovania, 

-  jestvujúci schválený Odhad, 

- operačný plán ochrany pred povodňami; 

- štatistické  prehliadky pre územie Obce Báčsky Petrovec, 

- iné doklady a ukazovatele. 
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Článok 5  

 

1. Postup do schválenia – vynesenia Odhadu 

Na sublimovaný návrh Odhadu zo strany osoby s licenciou pre vypracovanie 

Odhadu Obecná rada si  vyžiada mienku Obecného  štábu pre mimoriadne 

situácie, a potom aj súhlas k Odhadu zo  Sektora  pre mimoriadne situácie 

Ministerstva vnútra  Republiky Srbsko.  

Zladenie Odhadu na základe eventuálnych poznámok Obecného  štábu pre 

mimoriadne  situácie alebo  Sektora pre mimoriadne situácie, vykoná osoba 

s licenciou zo zloženia pracovnej skupiny v predpísanej  zákonnej lehote.  

Po schválení - vynesení Odhadu zo strany Obecnej rady pristupuje sa 

k vypracovaniu – zosúladeniu s novými  smernicami a metodológiou  Plánu 

ochrany a záchrany v mimoriadnych situáciách  Obce Báčsky Petrovec.  

 

2. Spresnenie Odhadu po jeho  vynesení 

Odhad je dokument, ktorý si vyžaduje stálu dostavbu a obnovenie. To sa dosiahne 

na základe stáleho sledovania stavu na území obce vzhľadom na možné 

nebezpečenstvá  a na základe  nových vedeckých a odborných poznatkov, ktoré 

môžu byť osožné pre dostavbu  a obnovenie Odhadu.  

 

Článok 6 

 

 Finančné prostriedky pre vypracovanie Odhadu nebezpečenstva pred živelnými 

pohromami a inými  nehodami a Plánu ochrany a záchrany v mimoriadnych situáciách Obce 

Báčsky  Petrovec sa zabezpečia v rozpočte Obce Báčsky Petrovec. 

 

Článok 7 

 

 Rozhodnutie  sa doručuje: 

- Obecnej správe  Báčsky Petrovec, 

- odborno-operatívnemu vedúcemu tímu, osobe s licenciou pre vypracovanie Odhadu 

a Plánu, 

- všetkým členom  odborno-operatívneho tímu, 

- archíve. 

Článok 8 

 

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  

 

Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 

 

Číslo: 016-4/1416-2018 

Dátum: 12. 07. 2018 

Báčsky Petrovec        PREDSEDA OBECNEJ RADY 

           Srđan Simić,  v.r. 
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