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                                               Obce  Báčsky  Petrovec 
 
 
Číslo: 2                                                   Báčsky Petrovec                               
Ročník: LIV                                               21. marca 2018                                  
 
 
 

O    B    S    A  H 
 
 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
4. - Program práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na rok 2018, 
 
5. -  Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva 

Obce Báčsky Petrovec, 
 
6. -  Uznesenie  o   určení  názvov ulíc a námestí a  označení  budov  domovými  

číslami, 
 
 7. -  Uznesenie o určení minimálnej  úhrady za bežnú a investičnú údržbu budov 

a úhrady  za prácu  núteného  profesionálneho  správcu, 
 
 8. - Uznesenie o  realizácii rozpočtu  jednotky lokálnej samosprávy v časti  

plánovaných  výdavkov  pre služby sociálnej ochrany  na rok 2018, 
 
 9. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k  Plánu a programu práce  Zdravotníckej 

ustanovizne Dom zdravia  Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec  na  rok 2018, 
 
10. -  Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k   Plánu a programu Slovenského 

vojvodinského  divadla na rok 2018, 
 
11. -  Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k  Plánu a programu práce  Múzea 

vojvodinských Slovákov  na   rok 2018, 
 
12. -  Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k  Plánu a  programu práce Knižnice 

Štefana Homolu v Báčskom Petrovci na rok 2018, 
 
13. -  Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu  práce  Turistickej organizácie 

Obce Báčsky Petrovec   na rok 2018, 
 
14. -  Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Ročnému operatívnemu plánu  

Strediska  pre  sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec na rok 2018, 



15. -  Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce  Miestneho spoločenstva 
Báčsky Petrovec na rok 2018, 

   
16. -  Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce  Miestneho spoločenstva 

Kulpín na rok 2018, 
  
17. -  Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k  Plánu práce  Miestneho spoločenstva 

Hložany na rok 2018, 
 
18. -  Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k  Programu práce  Miestneho 

spoločenstva Maglić na rok 2018, 
 
19. -  Rozhodnutie  o odvolaní  člena  Komisie  pre  plány, 
 
20. -   Rozhodnutie  o vymenovaní nového  člena  Komisie  pre  plány, 
 
21. -  Rozhodnutie o odvolaní člena Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu 

Obce Báčsky Petrovec, 
 
22. -  Rozhodnutie o vymenovaní člena Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu 

Obce Báčsky Petrovec, 
 
23. -  Rozhodnutie o odvolaní člena Školského výboru Základnej školy Jána 

Čajaka v Báčskom Petrovci, 
 
24. -  Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Školského výboru Základnej školy 

Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, 
  
25. -  Rozhodnutie o novelizácii Rozhodnutia o  ustanovení   veliteľa,  zástupcu   

veliteľa,  náčelníka  a členov Obecného štábu pre mimoriadne situácie Obce 
Báčsky Petrovec, 

 
 

II.  OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
26. -  Rozhodnutie o použití  prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/30-

2018,  
 
27. -  Pravidlá  o  spolufinancovaní  projektov  na  uskutočnenie  verejného záujmu 
  v oblasti verejného informovania, 
 
 

ODVOLACIA KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
28. -  Uznesenie o doplnení Rokovacieho poriadku Odvolacej  komisie Obce 

Báčsky Petrovec. 
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     4.     

 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  XVIII.  zasadnutí, ktoré sa konalo   
19.03.2018,  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 8  
 

I. 
 
 Pri vynesení tohto rámcového Programu práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec 
na rok 2018, 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 2018 Zhromaždenie obce bude posudzovať a rozhodovať o nasledujúcich 
otázkach: 
 
I.  KVARTÁL 
  
1.   Vynesenie Programu  práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec  
       na rok 2018. 

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 2017 

ustanovizní,  verejných služieb a  iných  organizácií,   ktorých   zakladateľ  je 
Obec Báčsky Petrovec, a to: 
a) SLOVENSKÉHO VOJVODINSKÉHO DIVADLA v Báčskom Petrovci, 
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b) Knižnice  ŠTEFANA HOMOLU v Báčskom Petrovci, 
c) Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec, 
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 2017 

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  2017: 
 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  2017, 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, 
e) Rady pre sledovanie  uplatnenia Etického kódexu. 
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, Rada pre  sledovanie uplatnenia Etického kódexu.  

 
6. Posúdenie a poskytnutie súhlasu k Programu práce Strediska pre sociálnu prácu 

Obce Báčsky Petrovec na rok 2018. 
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 2017. 
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 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. 
 
8. Posúdenie informácií o práci a aktivitách miestnych spoločenstiev z územia Obce 

Báčsky Petrovec v roku 2017. 
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 2017. 
Spracovateľ:  MV RS, PS Nový Sad, Policajná stanica v Báčskom Petrovci 
Navrhovateľ: Obecná rada. 

 
10. Posúdenie Správy o prinavrátení prostriedkov samozdanenia občanom osád 

Báčsky Petrovec, Hložany a Kulpín, ev. Maglić v súvislosti s Uznesením  
Ústavného súdu Republiky Srbsko, č. IYo-93/2011, IYo-94/2011 a IYo-95/2011. 
Spracovateľ:   Obecná   správa  Obce    Báčsky    Petrovec  –  Oddelenie   pre   

rozpočet, financie a daňovú administráciu a Právne zastupiteľstvo 
Obce Báčsky Petrovec.  

Navrhovateľ:  Obecná rada. 
 
11. Posúdenie Správy o uskutočnenom postupe komasácie pozemkov v Obci Báčsky 

Petrovec – k.o. Maglić, k.o. Kulpín a k.o. Báčsky Petrovec. 
Spracovateľ:  Komisia  pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci 

Báčsky Petrovec za jednotlivé k.o. 
Navrhovateľ: Obecná rada. 

 
12. Informácia o prenájme poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na 

území Obce Báčsky Petrovec za rok 2017. 
 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. 
 
13. Posúdenie naratívnej a finančnej Správy o uskutočnených 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 2017.   
Spracovateľ:  Obecná   správa  Obce   Báčsky   Petrovec    -   Oddelenie   pre  

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

 Navrhovateľ:  Obecná rada. 
 
14.  Posúdenie a vynesenie Ročného  programu ochrany, úpravy a používania 
 poľnohospodárskeho pozemku Obce Báčsky Petrovec na rok 2018. 
 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. 
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 Navrhovateľ:   Obecná rada. 
 
15.  Zosúladenie normatívnych a jednotlivých aktov Obce Báčsky Petrovec s novým 

zákonným riešeniami a  s  potrebami pre zavedenie elektronického 
Zhromaždenia.  
Spracovateľ:   Obecná   správa    Obce   Báčsky    Petrovec  –  Služba   

Zhromaždenia obce a Obecnej rady a Komisia pre predpisy, podania a  
sťažnosti,  odovzdanie a prevzatie funkcie a úradných aktov. 

 Navrhovateľ:   Obecná rada. 
 
 
II.  KVARTÁL 
 
 
16. 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 2017. 

 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. 
 
17. Informácia o stave  v oblasti  športu  a  telesnej  kultúry  na  území  Obce 
        Báčsky Petrovec v roku 2017. 
 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. 
 
18. Posúdenie Správy o realizácii Strategického plánu rozvoja Obce Báčsky 
 Petrovec. 

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

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

financie a daňovú administráciu a  Právne zastupiteľstvo Obce Báčsky 
Petrovec. 

 Navrhovateľ:   Obecná rada. 
 
20. Posúdenie  Správy o práci Obecného štábu pre mimoriadne situácie  Obce 

Báčsky Petrovec za rok 2017. 
Spracovateľ:  Obecná správa Obce Báčsky Petrovec  a  Obecný štáb pre   
 mimoriadne  situácie Obce Báčsky Petrovec.  

 Navrhovateľ: Obecná rada. 
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21. Posúdenie  a vynesenie  Ročného programu práce Obecného štábu pre 
 mimoriadne situácie Obce Báčsky Petrovec na rok 2018. 

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

 Navrhovateľ: Obecná rada. 
 
22. 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.  
 
23. Vynesenie Rozhodnutia o voľbe členov Komisie pre voľbu  ideového  návrhu  

riešenia  vlajky Obce Báčsky Petrovec. 
Spracovateľ: Komisia pre kádrové otázky a pracovné pomery.  
Navrhovateľ:  Obecná rada. 

 
24.  Posúdenie Správy o realizácii Programu práce Zhromaždenia obce Báčsky 

Petrovec  na rok 2018 - I. a  II. kvartál. 
Spracovateľ: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec - Služba Zhromaždenia  
  Obce a Obecnej rady.  
Navrhovateľ:  Obecná rada. 

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

rok 2017.  
Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Oddelenie pre rozpočet, 

financie a daňovú administráciu. 
 Navrhovateľ:   Obecná rada. 
 
26. Vynesenie uznesení  ohľadom  majetkovo-právnych vecí. 

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

 
 
III.  KVARTÁL 
 
 
27. Vynesenie Uznesenia o tvare a obsahu vlajky Obce Báčsky Petrovec. 

Spracovateľ:   Komisia pre voľbu ideového návrhu riešenia vlajky Obce Báčsky 
Petrovec. 

Navrhovateľ:  Obecná rada. 
 
28. Posúdenie Správy o realizácii rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na  obdobie 

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

financie a daňovú administráciu. 
Navrhovateľ:   Obecná rada. 
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29. Informácia o  uskutočnenom výskume potrieb starých a dospelých osôb  po 

službách  sociálnej ochrany v lokálnom spoločenstve. 
Spracovateľ: Stredisko pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec.  
Navrhovateľ:   Obecná rada. 

 
30. 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. 
 
31.  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 služby Obecnej správy Obce Báčsky  Petrovec. 
Navrhovateľ:   Obecná rada. 

 
32.  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. 
 
33.  Informácia  o  výchovno-vzdelávacej   práci   Predškolskej   ustanovizne   

Včielka   Báčsky  Petrovec v  školskom  roku  2017/2018  a  posúdenie 
 Programu práce tejto predškolskej ustanovizne na školský rok  2018/2019. 

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. 
 
34.  Posúdenie  správ o práci škôl z územia Obce Báčsky Petrovec za  školský rok 

2017/2018. 
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. 
 
35. Vynesenie  Uznesenia o udelení Ceny Obce Báčsky Petrovec a  Osobitného 

verejného uznania  Obce  Báčsky  Petrovec na rok 2018 a Športového  uznania 
za rok 2017. 

 Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Služba Zhromaždenia  
Obce a Obecnej rady. 

Navrhovateľ: Komisia pre uznania. 
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IV.  KVARTÁL 
 
 
36. Posúdenie Správy o realizácii rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na obdobie január 

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

financie a daňovú administráciu. 
Navrhovateľ:   Obecná rada. 
 

37.  Posúdenie Správy o realizácii Programu  práce Zhromaždenia obce  Báčsky 
Petrovec za rok  2018 -  III. – IV. kvartál. 

 Spracovateľ:   Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Služba Zhromaždenia  
obce a Obecnej rady. 

Navrhovateľ: Obecná rada. 
 
38.  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 
 
39. Posúdenie a poskytnutie súhlasov k programom práce na rok 2019 verejných 

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

Spracovateľ:    Verejné podniky, ktorých zakladateľ je Obce Báčsky Petrovec. 
 Navrhovateľ:   Obecná rada 
 
40. Vynesenie Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2019. 

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

Navrhovateľ:  Obecná rada.  
 
41.  Vynesenie Uznesenia o záväznom  zverejnení a poskytnutí na verejnú rozpravu 

predbežných návrhov/návrhov aktov, ktoré sa schvaľujú v Zhromaždení obce, 
o záväznom poskytnutí odpovedí na podané návrhy/sugescie a o záväznom  
zverejňovaní návrhov/sugescií a daných odpovedí  na návrhy/sugescie podané 
počas verejnej rozpravy.  
Spracovateľ: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Služba Zhromaždenia obce 

a Obecnej rady. 
Navrhovateľ:  Komisia pre predpisy, podania a  sťažnosti,  odovzdanie a prevzatie 

funkcie a úradných aktov. 
 
 

III. 
 
 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  Programu prácu.  
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IV. 
 
 Program  práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na rok 2018  sa uverejní v 
Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-1/2018-02 
Dňa:  19.03.2018 
Báčsky  Petrovec                                                                        P R E D S E D A  

       ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                                 Dr. Ján Šuľan,  v.r. 
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    5. 
 
 Podľa článku 27 odsek 10 Zákona  o verejnom vlastníctve  (Úradný vestník RS, číslo 
72/2011, 88/2013, 105/2014 – 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 XVIII. zasadnutí, 
ktoré sa konalo 19.03.2018, 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 prenájme; 

 
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. Jednoizbový byt č. 4 na prvom poschodí plochy  53 m2 v  obytnej budove  

v Hložanoch, na Ulici maršala Tita č. 54, vybudovaný na parcele č. 1406,  zapísaný 
v liste vlastníctva č. 2242 KO  Hložany, pre ktorý prebieha postup konverzie; 

 
12. 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);  

 
13. 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);  

 
14. 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); 

 
15. 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). 
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16. 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; 

 
17. 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; 

 
18. 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; 

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

ktorý sa nachádza na parcele č. 578/10, zapísaný v pozemkovoknižnej vložke číslo  
4390 v  K.O. Kulpín; 

 
20. 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; 

 
21. 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 16 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 
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- 16 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 46-3/2018-05  zo  16.01.2018 a vynáša:  
 

1. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 1.  18.051,86 eur v dinárovej  
protihodnote; 

2. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 2.  18.051.86 eur v dinárovej  
protihodnote; 

3. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 3.  18.051,86 eur v dinárovej  
protihodnote; 

 



      Strana 12 z 49        21. marca  2018        ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČ SKY  PETROVEC    Č íslo   2   

4. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 4.  23.462,08 eur v dinárovej  
protihodnote; 

5. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 5.  19.062,94 eur v dinárovej  
protihodnote; 

6. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 6.  18.438,08 eur v dinárovej  
protihodnote; 

7. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod 7.  22.234,34  eur v dinárovej  
protihodnote; 

8. za nehnuteľnosť uvedenú  v článku 1 bod 8. 17.596,56 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. 13.250,00 eur v dinárovej  
protihodnote, 

12. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod  12. 18.177,50 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. 17.667,50 eur v dinárovej  
protihodnote, 

15. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod  15. 14.277,50 eur v dinárovej  
protihodnote, 

16. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod  16. 12.516,40 eur v dinárovej  
protihodnote. 
 

Začiatočná kúpna cena nehnuteľností uvedených v článku 1 body 17-21 tohto 
uznesenia je určená na základe rozhodnutia Obecnej rady o určení priemerných cien 
štvorcového metra  štvorcového metra zodpovedajúcich nehnuteľností pre stanovenie dane 
z majetku na rok 2018 na území Obce Báčsky Petrovec, číslo 016-4/380-2017  z  21.11.2017 
a vynáša:  

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

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

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

4. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod  20. 4.165,00 eur v dinárovej  
protihodnote, 

5. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod  11. 4.165,00 eur v dinárovej  
protihodnote. 

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

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

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

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.  
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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 9 
 

 Akt o scudzení nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce  Báčsky Petrovec vynáša 
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec a doručuje ho účastníkom  v postupe dražby, na ktoré sa 
akt vzťahuje.  
 
 Po vynesení aktu o scudzení nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce  Báčsky 
Petrovec  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.  
 

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: 011-3/2018-02                          
Dňa: 19.03.2018         
Báčsky Petrovec               P R E D S E D A 
                             ZHROMAŽDENIA OBCE 

        Dr. Ján Šuľan, v.r. 



      Strana 15 z 49        21. marca  2018        ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČ SKY  PETROVEC    Č íslo   2   

    6. 
 Podľa článku 32 odsek 1 bod 6 a článku 93 odsek 3 Zákona o lokálnej samospráve 
(Úradný vestník RS,  č. 129/2007, 83/2014 – iný zákon a 101/2016 – iný zákon), článku 7 
odsek 1 a článku 19 Zákona o úradnom používaní jazyka a písma (Úradný vestník RS, č. 
45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – iný zákon a 30/2010), článku 9 odseky 2 a 3 Výnosu 
o adresnom registri (Úradný vestník RS, č. 63/2017) a článkov 12 a 34 Štatútu Obce Báčsky 
Petrovec – prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenia 
obce Báčsky Petrovec na svojom  XVIII. zasadnutí, ktoré sa konalo 19.03.2018, vynieslo 
 

U  Z  N  E  S  E  N  I E 
 

O  URČENÍ  NÁZVOV ULÍC A NÁMESTÍ  
A  OZNAČENÍ  BUDOV  DOMOVÝMI  ČÍSLAMI 

 
Článok 1 

 
 Uznesením o   určení  názvov ulíc a námestí a  označení  budov  domovými  číslami 
(v ďalšom texte: uznesenie) stanovuje sa postup určenia  názvov ulíc a námestí a označenie 
budov (obytných a podnikateľských objektov) domovými číslami na území Obce Báčsky 
Petrovec.  

Článok 2 
 

 Ulice a námestia vo všetkých osadách na území Obce Báčsky Petrovec majú svoje 
názvy a budovy (obytné a podnikateľské objekty) domové čísla. 
 

Článok 3 
 

 Pod názvom  v zmysle tohto uznesenia sa rozumejú  názvy, ktoré majú  geografické 
a dejinné označenia, mená historických osobností, významné osobnosti vo vede, literatúre, 
kultúre a športe, historické udalosti a dátumy. 
 V názve ulice a námestia sa nemôže nachádzať meno  živej osobnosti.  
 

Článok 4 
 

Uznesenie o určení názvov ulíc a námestí, resp. o zmene  jestvujúcich  názvov vynáša 
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na návrh Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec. 

 
Iniciatívny návrh na určenie  názvov ulíc a námestí, resp. na zmenu jestvujúcich môžu  

podať:  
-  rada miestneho spoločenstva z územia Obce Báčsky Petrovec a 
-  5% voličov z územia miestneho spoločenstva, v ktorom sa iniciuje tento návrh. 
 
Iniciatíva na určenie alebo zmenu názvu ulice alebo námestia, ktorá nebola podaná zo 

strany  miestneho spoločenstva, sa podáva  rade miestneho spoločenstva (osady, na ktorú sa 
iniciatíva vzťahuje), ktorá zvažuje  oprávnenosť iniciatívy a ustaľuje predbežný návrh, ktorý 
doručuje Obecnej rade  Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: Obecná rada) v písanej forme 
s adekvátnym odôvodnením.  

 
Keď Obecná rada dospeje k záveru, že predbežný návrh nie je oprávnený, odmietne 

ho. 
Návrh aktu o určení  názvov ulíc s námestí, resp.  o zmene  jestvujúcich  názvov,  

ustaľuje Obecná rada  obce Báčsky Petrovec  s predbežným súhlasom  ministerstva  
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príslušného pre  úkony lokálnej samosprávy, mienkou Národnostnej rady slovenskej 
národnostnej menšiny a mienkou Rady  pre medzinacionálne vzťahy Obce Báčsky Petrovec.  

 
Článok 5 

 
 Po  vynesení Uznesenia  o určení  názvov ulíc a námestí, Služba Zhromaždenia  obce 
Báčsky Petrovec má záväzok doručiť Republikovému geodetickému  ústavu, príslušnej 
Službe pre kataster nehnuteľností exemplár uznesenia, na základe čoho  táto služba uskutoční 
postup zápisu do adresného  registra  názov ulice, resp. námestia v súlade s Výnosom 
o adresnom registri (Úradný vestník RS, č. 63/2017).  
 

Článok 6 
 

 V súlade s vyneseným  uznesením Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, označenie 
ulice – umiestnenie tabule s názvom ulice, resp. námestia, vykoná Oddelenie pre 
hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony Obecnej správy Obce 
Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: oddelenie).  
 
 Republikový geodetický ústav, príslušná Služba pre kataster  nehnuteľností 
rozhodnutím  stanovuje domové číslo budovy (obytného a podnikateľského objektu), resp. 
parcely.  
 
 Označenie  názvov ulíc, námestí a domových čísel sa koná podľa údajov adresného 
registra, ktorý vedie Služba pre kataster nehnuteľností.  
 
 Obytná budova, majiteľ alebo užívateľ budovy, resp. majiteľ, užívateľ alebo  nájomca 
katastrálnej parcely je záväzný vyznačiť budovu a katastrálne parcely domovými číslami 
v lehote 15 dní odo dňa stanovenia  domového čísla zo strany  služby, vo vlastných 
nákladoch.  
 
 Náklady na vyznačenie  ulíc a námestí  sa pripisujú rozpočtu Obce Báčsky Petrovec.  
 

Článok 7 
 

 Kontrolu nad  vyznačením ulíc koná oddelenie prostredníctvom  komunálneho 
inšpektora Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 

Článok 8 
 

Uplatnením tohto  uznesenia stráca  platnosť  Uznesenie o určení  názvov ulíc 
a námestí, označení ulíc a námestí a označení budov číslami (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, č. 8/99). 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 

Číslo: 011-4/2018-02 
Dňa: 19.03.2018        P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec            ZHROMAŽDENIA  OBCE 
                               Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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    7.  
 
 Podľa článku 61 odsek 7 Zákona o bývaní a údržbe budov (Úradný vestník RS, č. 
104/2016) a Pravidiel o  kritériách na určenie minimálnej sumy, ktorú stanovuje jednotka 
lokálnej samosprávy pre  platbu  nákladov  bežnej a investičnej údržby budov, ako i  na 
určenie výšky úhrady, ktorú platia  majitelia osobitných častí, v prípade  nútene  
ustanoveného profesionálneho správcu (Úradný vestník RS, č. 101/2017) a článku 34 Štatútu 
Obce Báčsky Petrovec  - prečistený  text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), 
Zhromaždenie obce  Báčsky  Petrovec na svojom  XVIII. zasadnutí,  ktoré sa konalo 
19.03.2018, vynieslo 
 
 

U  Z  N  E  S  E  N  I E 
 

O URČENÍ MINIMÁLNEJ  ÚHRADY ZA BEŽNÚ A INVESTIČNÚ  
ÚDRŽBU BUDOV A ÚHRADY  ZA PRÁCU  NÚTENÉHO   

PROFESIONÁLNEHO  SPRÁVCU 
 
 

Článok 1 
 

 Týmto uznesením určujú sa  minimálne sumy,  ktoré sú  majitelia osobitných častí 
budov  povinní vyčleňovať na bežnú  a investičnú údržbu  budov, ktoré  sa nachádzajú na 
území Obce Báčsky Petrovec, ako i určenie úhrady, ktorú platia majitelia osobitných častí 
budovy v prípade  ustanovenia  profesionálneho  správcu zo strany obce ako formy núteného 
opatrenia. 
 

Článok 2 
 

 Majitelia  osobitných  častí budovy na území Obce Báčsky Petrovec sú povinní platiť  
nasledujúce sumy:  
 

- určuje sa minimálna suma bežnej údržby budov v absolútnej sume 185,00 dinárov 
mesačne pre  osobitnú časť budovy, 
 

- určuje  sa minimálna suma vyčlenenia na meno  nákladov investičnej údržby 
spoločných častí budovy v sume  4,00 dináre mesačne na m2 bytu alebo 
podnikateľského priestoru, 

 
- určuje s výška úhrady,  ktorú  platia majitelia osobitných častí budov v prípade  

núteného ustanovenia  profesionálneho správcu v absolútnej sume  125,00 dinárov 
mesačne za každú osobitnú časť budovy.  
 

Článok 3 
 

 V súlade s ustanoveniami  tohto uznesenia bytové spoločenstvá na území  Obce  
Báčsky Petrovec môžu za svoju  budovu vyniesť  uznesenie o nákladoch údržby 
a spravovania  budov v sumách, ktoré nemôžu byť nižšie než sumy stanovené článkom  2 
tohto uznesenia.  
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Článok 4 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 

Číslo: 011-5/2018-02 
Dňa: 19.03.2018 
Báčsky Petrovec          P R E D S E D A 

         ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
     Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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    8. 
 

Podľa článku 32 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník RS, č.  129/2007, 
83/2014 – iný zákon, 101/2016), článkov 34 a 45 Zákona o financovaní lokálnej samosprávy 
(Úradný vestník  RS, č. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – zosúladená dinárová suma, 
125/2014 - zosúladená dinárová suma, 95/2015 - zosúladená dinárová suma, 83/2016, 
91/2016 - zosúladená dinárová suma, 104/2016 – iný zákon a 96/2017 - zosúladená dinárová 
suma), článku 64 a 209 Zákona o sociálnej ochrane (Úradný  vestník RS, č. 24/2011), článku 
20 bod 17 a článku 2 Vyhlášky o účelových transferoch  v sociálnej ochrane (Úradný vestník  
RS, č. 18/16) a článku 34 Štatútu Obce Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný vestník 
Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XVIII. 
zasadnutí, ktoré sa konalo 19.03.2018, v y n i e s l o  
 
 

U   Z   N    E    S   E   N    I E 
 

O REALIZÁCII ROZPOČTU  JEDNOTKY LOKÁLNEJ SAMOSPRÁVY 
V ČASTI  PLÁNOVANÝCH  VÝDAVKOV  PRE SLUŽBY  

SOCIÁLNEJ OCHRANY  NA ROK 2018 
 
 

Článok 1 
 
 

 Týmto uznesením  určujú sa  prioritné služby sociálnej ochrany Obce Báčsky 
Petrovec, ktoré sa financujú z prostriedkov  účelového transferu a základných príjmov 
jednotky lokálnej samosprávy v roku 2018.  
 
 Služba sociálne ochrany z odseku 1  tohto článku uskutočňuje jednotlivec a rodina  na 
rok 2018 v sume, pod podmienkami a na spôsob  stanovený  Zákonom o sociálnej ochrane, 
Výnosom  o účelových  transferoch v sociálnej ochrane, Zákonom o verejných 
obstarávaniach a Zmluvou o účelových transferoch na rok 2018.  
 
 

Článok 2 
 
 

 Príjmy, výdavky a náklady rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na rok 2018 v oblasti 
poskytovania služieb sociálnej ochrany plánované (oddiel 4 apropriácia 98 a 99 Uznesenia 
o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2018 – Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
10a/2017) v úhrnnej sume 9.638.000,00 dinárov rozvrhujú sa a používajú na spôsob uvedený 
v nasledujúcej  tabuľke:  
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Tabuľka 1 

 
Služby sociálnej ochrany, ktoré sa financujú 

z prostriedkov účelového transferu  
na rok 2018 

 

Úhrnná suma podľa 
služby z prostriedkov 
účelového transferu na 

rok 2018 

Účasť JLS 
podľa služby 
z vlastných  
zdrojov - 
príjmov 

1) Denný pobyt     
2) Pomoc v dome 1.000.000,00  3.118.000,00  
3) Chvíľkové útočisko     
4) Bývanie s podporou     
5) Personálna asistencia      
6) Osobný sprievodca dieťaťa 1.000.000,00  4.520.000,00  
7) Útulok      
8) Oddychové ubytovanie     
9) SOS telefón pre ženy so skúsenosťou násilia     

  

 Spolu 2.000.000,00 7.638.000,00 

 
 

Spolu 9.638.000,00 

 

Tabuľka 2 

 
Inovačné služby v systéme sociálnej ochrany, ktoré sa 

financujú z prostriedkov účelového transferu  
na rok 2018 

 

Úhrnná suma podľa 
služby z prostriedkov 
účelového transferu na 

rok 2018  

Účasť JLS 
podľa služby 
z vlastných  
zdrojov - 
príjmov 

1)      
2)      
3)      
4)      
5)      

 
    

Spolu   

 

Tabuľka 3 

 
 

Ustanovizne pre domové ubytovanie v transformácii 
 

Úhrnná suma podľa 
služby z prostriedkov 
účelového transferu na 

rok 2018 

Účasť JLS 
podľa služby 
z vlastných  
zdrojov - 
príjmov 

1)      
2)      
3)      
4)      
5)      

 
    Spolu   
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Článok 3 
 
 

 Jednotka lokálnej samosprávy stará sa o realizáciu a kvalitu vykonaných služieb 
sociálnej ochrany na rok 2018 v súlade so princípmi predpísanými Zákonom o sociálnej 
ochrane. 
 

Článok 4 
 
 

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

 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 
 

Číslo: 011-6/2018-02 
Dňa:  19.03.2018 
Báčsky Petrovec       P R E D S E D A  
          ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
         Dr. Ján Šuľan,  v.r. 
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    9. 
 

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  
XVIII.  zasadnutí,  ktoré  sa konalo 19.03.2018,   v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
 

O POSKYTNUTÍ  SÚHLASU 
  K  PLÁNU A  PROGRAMU  PRÁCE  ZDRAVOTNÍCKEJ  USTANOVIZNE  

DOM ZDRAVIA BÁČSKY PETROVEC, BÁČSKY PETROVEC  
  NA ROK 2018 

 
 

I. 
 
 
 P o s k y t u j e  s a   s ú h l a s   k  Plánu  a programu práce  Zdravotníckej 
ustanovizne Dom zdravia  Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec   na   rok 2018, ktoré schválila 
Správna rada Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia  Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec na 
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  09.03.2018. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo: 011-7/2018-02 
Dňa: 19.03.2018 
Báčsky Petrovec 
                 P R E D S E D A 
                                                     ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                      Dr.  Ján Šuľan, v.r. 
 
 
 
 
 
 



      Strana 23 z 49        21. marca  2018        ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČ SKY  PETROVEC    Č íslo   2   

   10. 
 

Podľa článku  34  bod  22  Štatútu  Obce Báčsky Petrovec – prečistený text  (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014)  Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na   svojom 
XVIII.  zasadnutí,  ktoré  sa konalo 19.03.2018,   v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
 

O POSKYTNUTÍ  SÚHLASU 
  K  PLÁNU A PROGRAMU SLOVENSKÉHO VOJVODINSKÉHO DIVADLA  

V BÁČSKOM  PETROVCI  NA ROK 2018 
 
 

I. 
 

 
 P o s k y t u j e  s a   s ú h l a s  k  Plánu a programu Slovenského vojvodinského  
divadla na rok 2018, ktorý schválila Správna rada Slovenského vojvodinského divadla  na 
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  28.02.2018. 
 
 

II. 
 

 
 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 

 
 
Číslo: 011-8/2018-02 
Dňa: 19.03.2018 
Báčsky Petrovec 
                 P R E D S E D A 
                                                     ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                      Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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   11. 
 

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  
XVIII.  zasadnutí,  ktoré  sa konalo 19.03.2018,   v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
 

O POSKYTNUTÍ  SÚHLASU 
  K PLÁNU A PROGRAMU PRÁCE 

MÚZEA VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV NA ROK 2018 
 
 

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 2018, ktorý schválila Správna rada Múzea  vojvodinských Slovákov  na 
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  01.02.2018. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 

 
 
Číslo: 011-9/2018-02 
Dňa: 19.03.2018 
Báčsky Petrovec 
                 P R E D S E D A 
                                                     ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                     Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  12. 
     
 Podľa článku 34 bod 22 Štatútu Obce Báčsky Petrovec  - prečistený text (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014) Zhromaždenie  obce Báčsky Petrovec na  svojom 
XVIII. zasadnutí,  ktoré sa konalo  19. 03. 2018,   v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
 

O POSKYTNUTÍ  SÚHLASU  K  PLÁNU   A  PROGRAMU  PRÁCE 
KNIŽNICE ŠTEFANA  HOMOLU  V BÁČSKOM  PETROVCI 

 NA ROK 2018 
 
 

I. 
 
 
 P o s k y t u j e   s a   s ú h l a s  k  Plánu a  programu práce Knižnice Štefana 
Homolu v Báčskom Petrovci na rok 2018, ktorý schválila Správna rada Knižnice Štefana 
Homolu  v Báčskom Petrovci na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 27.02.2018. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo: 011-10/2018-02 
Dňa: 19.03.2018 
Báčsky Petrovec 
                          P R E D S E D A  

ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                                       Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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   13. 
 
 Podľa článku  34 bod 22 Štatútu Obce Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014),  Zhromaždenie obce  Báčsky  Petrovec  na  
svojom  XVIII.  zasadnutí,  ktoré  sa  konalo  19. 03. 2018,  v y n i e s l o  
 
 

R  O Z  H  O D  N U T  I E 
 

O POSKYTNUTÍ  SÚHLASU  
K   PLÁNU   PRÁCE 

   TURISTICKEJ ORGANIZÁCIE  OBCE BÁČSKY PETROVEC  
    NA  ROK  2018 

 
 
 

I. 
 

 
   P o s k y t u j e   s a   s ú h l a s   k  Plánu  práce  Turistickej organizácie obce 
Báčsky Petrovec   na rok 2018,  ktorý  schválila  Správna rada Turistickej organizácie Obce 
Báčsky Petrovec na zasadnutí, ktoré sa konalo 06.03.2018. 
 
 

II. 
 

 
 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-11/2018-02 
Dňa:   19. 03. 2018 
Báčsky Petrovec 
                P R E D S E D A 
                   ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                      Dr. Ján Šuľan,  v.r. 
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  14. 
 
 Podľa článku 34 bod 22  Štatútu Obce Báčsky Petrovec –  prečistený  text (Úradný  
vestník  Obce  Báčsky  Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom 
XVIII. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 19.03.2018, v y n i e s l o  
 

 
R  O Z  H  O D  N  U T  I  E 

 
O POSKYTNUTÍ  SÚHLASU  K  ROČNÉMU  

OPERATÍVNEMU PLÁNU   
STREDISKA PRE SOCIÁLNU PRÁCU OBCE  BÁČSKY PETROVEC 

NA ROK 2018 
 
 

I. 
 
 

 P o s k y t u j e   s a   s ú h l a s   k  Ročnému  operatívnemu plánu  Strediska  pre  
sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec na rok 2018, ktorý schválila Správna rada Strediska pre 
sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec na zasadnutí, ktoré sa konalo 26.02.2018.  

 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-12/2018-02 
Dňa:   19. 03. 2018 
Báčsky Petrovec 
                             P R E D S E D A  

    ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                                         Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  15. 
 

Podľa článku  34  bod 22  a  článku  121  odsek 2 Štatútu  Obce Báčsky Petrovec – 
prečistený  text   (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 1/2014)  Zhromaždenie obce  
Báčsky  Petrovec   na   svojom  XVIII.  zasadnutí,  ktoré  sa konalo 19.03.2018,  v y n i e s l o  
 
 

R  O Z  H  O D  N U T  I E 
 

O POSKYTNUTÍ  SÚHLASU   
K  PLÁNU PRÁCE  

MIESTNEHO SPOLOČENSTVA BÁČSKY  PETROVEC  
NA ROK 2018 

 
 
 

I. 
 
 
   P o s k y t u j e   s a   s ú h l a s   k  Plánu práce  Miestneho spoločenstva Báčsky 
Petrovec na rok 2018, ktorý schválila  Rada Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec na 
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 13.02.2018. 
 
 

II. 
 

 
 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-13/2018-02 
Dňa:  19.03.2018 
Báčsky Petrovec 
                P R E D S E D A 
                   ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                      Dr. Jan Šuľan, v.r. 
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 16. 
 
Podľa článku  34  bod 22  a  článku  121  odsek 2 Štatútu  Obce Báčsky Petrovec – 

prečistený  text   (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 1/2014)  Zhromaždenie obce  
Báčsky  Petrovec   na   svojom  XVIII.  zasadnutí,  ktoré  sa konalo 19.03.2018,  v y n i e s l o  
 
 

R  O Z  H  O D  N U T  I E 
 

O POSKYTNUTÍ  SÚHLASU   
K  PLÁNU PRÁCE 

 MIESTNEHO SPOLOČENSTVA KULPÍN 
NA ROK 2018 

 
 
 

I. 
 
 
   P o s k y t u j e   s a   s ú h l a s   k  Plánu práce  Miestneho spoločenstva Kulpín na 
rok 2018, ktorý schválila  Rada Miestneho spoločenstva Kulpín na zasadnutí, ktoré sa konalo 
dňa 02.03.2018. 
 
 

II. 
 

 
 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-14/2018-02 
Dňa:  19. 03. 2018 
Báčsky Petrovec 
                P R E D S E D A 
                   ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                   Dr.  Jan Šuľan, v.r. 
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   17. 
 

Podľa článku  34  bod 22  a  článku  121  odsek 2 Štatútu  Obce Báčsky Petrovec – 
prečistený  text   (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 1/2014)  Zhromaždenie obce  
Báčsky  Petrovec   na   svojom  XVIII.  zasadnutí,  ktoré  sa konalo 19.03.2018,  v y n i e s l o  
 
 
 

R  O Z  H  O D  N U T  I E 
 

O POSKYTNUTÍ  SÚHLASU   
K  PLÁNU PRÁCE 

 MIESTNEHO SPOLOČENSTVA HLOŽANY 
NA ROK 2018 

 
 
 

I. 
 
 
   P o s k y t u j e   s a   s ú h l a s   k  Plánu práce  Miestneho spoločenstva Hložany 
na rok 2018, ktorý schválila  Rada Miestneho spoločenstva Hložany na zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 14.03.2018. 

 
II. 

 
 
 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-15/2018-02 
Dňa:  19.03.2018 
Báčsky Petrovec 
                P R E D S E D A 
                   ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                   Dr.  Jan Šuľan, v.r. 
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  18. 
 

Podľa článku  34  bod 22  a  článku  121  odsek 2 Štatútu  Obce Báčsky Petrovec – 
prečistený  text   (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 1/2014)  Zhromaždenie obce  
Báčsky  Petrovec   na   svojom  XVIII.  zasadnutí,  ktoré  sa konalo 19.03.2018,  v y n i e s l o  

 
 

 
R  O Z  H  O D  N U T  I E 

 
O POSKYTNUTÍ  SÚHLASU   

K  PROGRAMU PRÁCE 
 MIESTNEHO SPOLOČENSTVA MAGLIĆ 

NA ROK 2018 
 
 
 

I. 
 
 
   P o s k y t u j e   s a   s ú h l a s   k  Programu práce  Miestneho spoločenstva Maglić 
na rok 2018, ktorý schválila  Rada Miestneho spoločenstva Maglić na zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 02.02.2018. 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-16/2018-02 
Dňa:  19.03.2018 
Báčsky Petrovec 
                P R E D S E D A 
                   ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                   Dr.  Jan Šuľan, v.r. 
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   19. 
 
 Podľa  článku 52 Zákona o plánovaní a výstavbe (Úradný vestník RS, č. 72/2009, 
81/2009 - oprava, 64/2010 - uznesenie ÚS, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - uznesenie ÚS, 
50/2013 -  uznesenie ÚS, 98/2013 - uznesenie ÚS, 132/2014 a 145/2014) a článkov 34 bod 20 
a 163 odsek 3 Štatútu Obce Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom   XVIII.  zasadnutí, 
ktoré sa  konalo 19.03.2018,  v y n i e s l o 
 
 

 R  O Z  H  O D  N  U T  I E 
 

O ODVOLANÍ  ČLENA  KOMISIE  PRE  PLÁNY 
 
 

I. 
 

 Odvoláva sa z funkcie  člena Komisie pre plány PETER BENKA, dipl.inž. stav. – 
master z Báčskeho Petrovca, vymenovaný  rozhodnutím Zhromaždenia obce Báčsky 
Petrovec, č. 011-129/2016-02 z 29.09.2016, keďže  menovaný  nespĺňa podmienku pre člena 
Komisie pre plány, resp.  nemá  osobnú licenciu Inžinierskej komory Srbska. 
 
 

II. 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 
 

Číslo: 011-17/2018-02 
Dňa:   19.03.2018 
Báčsky Petrovec       P R E D S E D A  
          ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
         Dr. Ján Šuľan,  v.r. 
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  20. 
 
 Podľa  článku 52 Zákona o plánovaní a výstavbe (Úradný vestník RS, č. 72/2009, 
81/2009 - oprava, 64/2010 - uznesenie ÚS, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - uznesenie ÚS, 
50/2013 -  uznesenie ÚS, 98/2013 - uznesenie ÚS, 132/2014 a 145/2014) a článkov 34 bod 20 
a 163 odsek 3 Štatútu Obce Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom   XVIII.  zasadnutí, 
ktoré sa  konalo  19.03.2018,  v y n i e s l o 
 
 

 R  O Z  H  O D  N  U T  I E 
 

O  VYMENOVANÍ  ČLENKY  KOMISIE  PRE  PLÁNY 
 
 

I. 
 

 Vymenúva sa  MILOTA ŠÚŠERSKÁ, dipl.inž.arch.  z Báčskeho Petrovca, za 
členku Komisie pre plány.  
 

II. 
 

 Mandát  vymenovanej členky Komisie  pre plány trvá do uplynutia mandátu ostatných 
členov, ktorí do tejto funkcie boli vymenovaní rozhodnutím Zhromaždenia obce Báčsky 
Petrovec, č. 011-126/2016-02 z 29.09.2016.  
 
 

III. 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 
 

Číslo: 011-18/2018-02 
Dňa:   19.03.2018 
Báčsky Petrovec       P R E D S E D A  
          ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
         Dr. Ján Šuľan,  v.r. 
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   21.   

Podľa článku 32 bod 9 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník Republiky 
Srbsko, č. 129/2007) a článku 34 bod 10 Štatútu Obce Báčsky Petrovec  - prečistený text 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec,  č. 1/2014), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na 
svojom  XVIII. zasadnutí, ktoré sa konalo 19.03.2018, 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. 
 

Odvoláva sa z funkcie člena Správnej rady Strediska pre sociálnu  prácu Obce Báčsky 
Petrovec PAVEL  BOVDIŠ z Báčskeho Petrovca, Ul. Jána Labáta 23,  vymenovaný 
Rozhodnutím Zhromaždenia  obce  Báčsky  Petrovec,  č. 011-125/2016-02 z 29.09.2016 ako 
predstaviteľ lokálnej samosprávy, v  dôsledku znemožnenia  pravidelne sa zúčastňovať  
zasadnutí Správnej rady.  
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna  pokrajina Vojvodina 
OBEC  BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE  OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-19/2018-02 
Dňa:  19.03.2018 
Báčsky Petrovec 
                        P R E D S E D A  
                        ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                         Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  22. 

Podľa článku 32 bod 9 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník Republiky 
Srbsko, č. 129/2007 a 83/2014 – iný zákon),  článku 34 bod 10 Štatútu Obce Báčsky Petrovec  
- prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec,  č. 1/2014), Zhromaždenie obce 
Báčsky Petrovec na svojom XVIII. zasadnutí, ktoré sa konalo 19.03.2018, 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. 
 

  Vymenúva sa  ZUZANA  MAGLOVSKÁ   z Báčskeho Petrovca, Kosovská 6,  za 
členku Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky  Petrovec, ako predstaviteľka 
lokálnej samosprávy.  

 
  

II. 
 

 Mandát novej  členky Správnej  rady  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  nadobúda platnosť dňom vynesenia a uverejní sa v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna  pokrajina Vojvodina 
OBEC  BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE  OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 

 
Číslo:  011-20/2018-02 
Dňa:   19.03.2018           
Báčsky Petrovec                     P R E D S E D A 

     ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                               Dr. Ján Šuľan, v.r  
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   23. 

 Podľa článku 116 odsek 5 Zákona o základoch systému vzdelávania a výchovy 
(Úradný vestník  RS, č. 88/2017) a článku 34  bod  10  Štatútu Obce Báčsky Petrovec – 
prečistený  text (Úradný  vestník  Obce  Báčsky  Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce  
Báčsky Petrovec  na  svojom XVIII. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  19.03.2018, v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
 

O  ODVOLANÍ   ČLENA  ŠKOLSKÉHO VÝBORU 
ZÁKLADNEJ  ŠKOLY JÁNA  ČAJAKA  V  BÁČSKOM  PETROVCI 

 
 

I. 
 
 

 O d v o l á v a    s a  z  funkcie  člena  Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka 
v Báčskom Petrovci  
 

- JÁN  SLAVKA  z   Báčskeho Petrovca, predstaviteľ  učiteľskej rady (v dôsledku úmrtia), 
 
ktorý do tejto funkcie bol vymenovaný zo strany Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec 
Rozhodnutím o vymenovaní členov Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom 
Petrovci, č. 011-104/2017-02  z  29.11.2017 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 9/2017).  
 
 

II. 
 
 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 

Číslo: 011-21/2018-02 
Dňa:   19. 03. 2018 
Báčsky Petrovec                                                                            P R E D S E D A 
                                    ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                 Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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   24.  

 Podľa článku 116 odseky 5 a 6 Zákona o základoch systému vzdelávania a výchovy 
(Úradný vestník RS, č. 88/2017) a článku 34  bod  10  Štatútu Obce Báčsky Petrovec – 
prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce 
Báčsky Petrovec na svojom XVIII. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  19.03.2018,   v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
 

O VYMENOVANÍ  NOVÉHO ČLENA  ŠKOLSKÉHO VÝBORU 
ZÁKLADNEJ  ŠKOLY  JÁNA ČAJAKA  V  BÁČSKOM PETROVCI 

 
 

I. 
 
 

  Do   Školského   výboru  Základnej  školy  Jána Čajaka  v Báčskom Petrovci    s a    
v y m e n ú v a : 
 

- PAVEL  BAŽÍK,  profesor  triednej  výučby  z   Báčskeho Petrovca, Ulica 28. 
októbra č. 9  (predstaviteľ  učiteľskej rady). 
 
 

II. 
 
 

 Mandát  nového člena  Školského výboru trvá po uplynutie   mandátu  ostatných 
členov Školského  výboru základnej školy, ktorí do tejto  funkcie boli vymenovaní 
rozhodnutím Zhromaždenia obce  Báčsky Petrovec, č. 011-65/2014-02 zo 08.07.2014, resp.  
rozhodnutím č.  011-104/2017-02  z 29.11.2017. 

 
III. 

 
 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 

Číslo: 011-22/2018-02 
Dňa:   19. 03. 2018 
Báčsky Petrovec                                                                           P R E D S E D A 
                              ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                 Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  25. 

 Podľa článku 42 Zákona o mimoriadnych situáciách (Úradný vestník Republiky 
Srbsko, číslo 111/2009, 92/2011 a 92/2012), článku 10  Výnosu o zložení  a spôsobe práce 
štábu pre mimoriadne situácie (Úradný vestník Republiky Srbsko, číslo 98/2010), článku 7 
Uznesenia o utvorení Obecného  štábu  pre mimoriadne situácie Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 3/2011 a 14/2012) a článku 34 bod 20 Štatútu 
Obce Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), 
Zhromaždenie  obce  Báčsky  Petrovec na svojom XVIII. zasadnutí, ktoré sa konalo 
19.03.2018,  v y n i e s l o 
 
 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  I  E 
 

O NOVELIZÁCII ROZHODNUTIA  O USTANOVENÍ  VELITEĽA,  ZÁSTUPCU  
VELITEĽA, NÁČELNÍKA A ČLENOV OBECNÉHO ŠTÁBU PRE MIMORIADNE 

SITUÁCIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 

 
I. 
 

 V Rozhodnutí o  ustanovení   veliteľa,  zástupcu   veliteľa,  náčelníka  a členov 
Obecného štábu pre mimoriadne situácie Obce Báčsky Petrovec, č.  011-121/2017-02 
z 22.12.2017 (Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 10/2017)  v  stati  I. koná  sa 
nasledujúca novelizácia:   
 

- V bode 19. slová  „predstaviteľ RCMO Nový Sad“ nahrádzajú sa   slovami „major 
Aleksandar Mandžić, dôstojník pre  civilno-vojnovú spoluprácu 1. brigády 
pozemnej armády, Nový Sad“, 
 

II. 
 

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

 
Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-23/2018-02 
Dňa:  19.03.2018 
Báčsky Petrovec             P R E D S E D A 
                  ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                        Dr. Ján Šuľan,  v.r.  
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  26.  
 
 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 43. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 02. 03. 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  220.000,00 dinárov na  zvýšenie  apropriácie 205  v oddiele  4, 
kapitola  7 – Fond pre  zveľadenie bezpečnosti cestnej premávky,  program 7 – Organizácia 
dopravy a dopravnej infraštruktúry,  programová aktivita: 0701 - 0002 Údržba dopravnej  
infraštruktúry, ek. klasifikácia 512 – Stroje a vybavenia, pre  zabezpečenie prostriedkov na 
realizáciu projektov.  
 
 
   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: 016-4/30-2018 
Dátum: 02. 03. 2018 
Báčsky Petrovec        PREDSEDA OBECNEJ RADY 
       
                       Srđan Simić,  v.r. 
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  27.  

 Podľa  článku 17 odsek 1 Zákona o verejnom informovaní a médiách (Úradný vestník 
RS, č. 83/14, 58/15 a 12/16),  článku  20 odsek 1 bod 34  Zákona o lokálnej samospráve 
(Úradný vestník RS, č. 129/07, 83/2014 a iný zákon)  a článku 87 Štatútu Obce Báčsky 
Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Obecná rada Obce Báčsky 
Petrovec na svojom 43 zasadnutí, ktoré sa konalo 02.03.2017, vyniesla 
 
 

P  R  A  V  I  D  L  Á 
 

o spolufinancovaní projektov na uskutočnenie verejného záujmu 
 v oblasti verejného informovania 

 
 

I.  ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 

 
Článok 1 

 
 Tieto pravidlá bližšie upravujú spolufinancovanie projektov na uskutočnenie 
verejného záujmu v oblasti verejného informovania používaním  rozpočtových prostriedkov 
Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom  texte: obec).  
 

Článok 2 
 

 Prostriedky z článku 1 týchto pravidiel sa  rozvrhujú na základe uznesenia o pridelení 
prostriedkov a po realizovanom verejnom súbehu na spolufinancovanie projektov, ktoré majú 
za cieľ uskutočnenie verejného záujmu vo sfére verejného informovania.  
 
 Výnimočne  prostriedky na  spolufinancovanie projektov z odseku 1 tohto článku sa 
môžu rozvrhnúť na základe uznesenia o jednotlivom pridelení bez  realizovaného verejného  
súbehu, ak sa spôsob uskutočnenia verejného záujmu, keď ide na konkrétnu udalosť alebo 
prípad v záujme verejnosti, nemohol  plánovať v čase, keď sa realizoval verejný súbeh.  
 
 Uznesenia z odsekov 1 a 2 tohto článku sa vynášajú v súlade s pravidlami o štátnej 
pomoci a ochrane konkurencie a na základe zásad rovnakého zaobchádzania s osobami, 
ktorým sa  rozvrhujú prostriedky bez ohľadu na ich skutočné alebo predpokladané osobné 
vlastnosti, prihliadajúc na  strategické orientácie Republiky Srbsko v oblasti verejného 
informovania, a to pri  realizovaní verejného súbehu a jednotlivého pridelenia.  
 

Článok 3 
 

 Prostriedkami z článku 1 týchto  pravidiel sa spolufinancujú: 
- výroba mediálnych  obsahov, 
- organizovanie a účasť na odborných, vedeckých a príležitostných  stretnutiach, tiež 

zlepšenie  profesionálnych a etických štandardov v oblasti verejného  informovania. 
 
Suma prostriedkov určených  projektom  výroby mediálnych obsahov nemôže byť 

nižšia ako 90% sumy  prostriedkov určených  pre súbeh.       
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Článok 4 
 

 Prostriedky z článku 1 týchto pravidiel určujú  sa vo výške 0,5% rozpočtu obce.  
 
 Prostriedky určené pre  jednotlivé pridelenia z článku 2 odsek 2 týchto pravidiel 
stanovujú sa v rozpočte obce vo výške  5%1 zo sumy  prostriedkov z odseku 1  tohto článku.  
 

Prostriedky  určené na spolufinancovanie aktivít z článku 3 odsek 2 týchto pravidiel 
tvoria 10%2 z celkovej sumy prostriedkov, ktoré sa  rozvrhujú uznesením, ktoré sa vynáša na 
základe realizovaného verejného súbehu.  
 

Článok 5 
 

 Verejný  súbeh pre  spolufinancovanie  projektov, ktoré majú za cieľ uskutočnenie  
verejného záujmu vo sfére  verejného informovania, vrátane i zvýšenie kvality  informovania  
osôb so zdravotným postihnutím a príslušníkov národnostných  menšín,  sa vypisuje  na 
začiatku roka pre bežný rok (prvý kvartál). 
 

Článok 6 
 

 Obdobie uskutočnenia projektových aktivít, ktoré sa financujú na základe  
uskutočneného verejného súbehu, nemôže byť dlhší  než tri roky3. 
 

Článok 7 
 

Na otázky, ktoré nie sú  regulované týmito  pravidlami, uplatňujú sa  pravidlá 
o spolufinancovaní projektov pre uskutočnenie verejného  záujmu v oblasti verejného 
informovania, ktoré sú predpísané Zákonom o verejnom informovaní a médiách,  tiež  
pravidlá, ktoré  predpísalo ministerstvo  príslušné pre verejné informovanie, ktoré obsahujú aj 
Tlačivo 1 – Prihláška pre projektové spolufinancovanie  z oblasti  verejného informovania a  
Tlačivo 2 -Naratívna a finančná správa (nové tlačivá), ktoré boli vytlačené s Pravidlami 
o novelizácii Pravidiel o spolufinancovaní projektov pre uskutočnenie verejného záujmu 
v oblasti verejného informovania z 02.02.2017 (Úradný vestník RS, č. 16/2016 a 8/2017) a sú 
ich súčasťou.  

 
 Pravidlá  predpísané týmito pravidlami nemôžu byť v protiklade s pravidlami  
z odseku 1 tohto článku.  
 
________________ 
1 Podľa výslovného  ustanovenia Zákona o verejnom informovaní a médiách (článok 17 odsek 2) 
najviac sa môže stanoviť 5% rozpočtových prostriedkov  určených  spolufinancovaniu projektov 
v oblasti verejného informovania, ale každá obec si ponecháva právo  stanoviť  aj menšiu sumu 
prostriedkov.  
2 Podľa výslovného  ustanovenia Zákona o verejnom informovaní a médiách (článok 18 odsek 2) na  
tieto aktivity najviac sa môže stanoviť 10% celkových prostriedkov, ktoré sa  rozvrhujú  na základe 
súbehu, ale každá obec si ponecháva právo  stanoviť aj menšiu sumu prostriedkov.  
3 Podľa výslovného  ustanovenia Zákona o verejnom informovaní a médiách (článok 18 odsek 2) 
môžu sa  spolufinancovať projektové aktivity, ktorých  lehota realizácie  ja najviac tri roky, ale každá 
obec si ponecháva právo určiť aj kratšiu lehotu, v závislosti od potrieb médií a obyvateľstva.  
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II. VEREJNÝ SÚBEH A JEDNOTLIVÉ  PRIDELENIA 

 
Článok 7 

 
 Uznesenie o vypísaní  verejného súbehu pre spolufinancovanie  projektov, ktoré majú 
za cieľ uskutočnenie verejného  záujmu vo sfére verejného informovania, vynáša Obecná 
rada (v ďalšom texte: rada). 

Článok 8 
 

 Súbeh sa vypisuje vo forme  verejnej výzvy a uverejňuje sa na internetovej stránke 
obce a v jednom  denníku, resp. v týždenníku, ktorý sa distribuuje na území obce.  
 Verejná výzva z odseku 1 tohto článku je  integrálnou  súčasťou  obsahu internetovej 
stánky obce pokiaľ trvá obdobie prihlasovania na súbeh.  
 
 

Článok 10 
 

 Súbeh  obsahuje údaje o:  
1) účele  prostriedkov;  
2) verejných záujmoch, ktoré sa uskutočňujú  spolufinancovaním projektov; 
3) sume určených prostriedkov 
4) najnižšej a najvyššej  sume prostriedkov, ktoré sa  povoľujú podľa  projektu; 
5) osobách, ktoré majú právo účasti na súbehu; 
6) kritériách pre zhodnotenie projektov; 
7) dokumentácii, ktorá sa prikladá k prihláške na súbeh; 
8) výzve združeniam novinárov,  mediálnym  združeniam  a  mediálnym odborníkom, 

ktorí majú  záujem o prácu v komisii.  
 

V súbehu sa  uvádza, že  prihlášky možno  podať v lehote  20 dní  odo dňa  jeho 
vypísania a  uznesenie  o spolufinancovaní projektov  sa vynesie najneskoršie v lehote 90 dní 
odo dňa  jeho vypísania.  

Súbeh obsahuje  aj  výzvu  novinárskym  a  mediálnym združeniam, resp.  mediálnym  
odborníkom, aby v lehote 20 dní odo dňa jeho vypísania doručili rade údaje (prihlášky) 
o osobách, ktoré majú záujem zúčastniť sa v práci odbornej súbehovej komisie.  
 

Článok 11 
 

 Prihláška na súbeh sa podáva na tlačive z článku 7 odsek 1 týchto pravidiel.  
 Tlačivo z odseku 1 tohto článku sa uverejňuje na internetovej stránke obce.  
 

Článok 12 
 

 Odborná služba  Obecnej správy zisťuje či je  prihláška na súbeh v poriadku, či je 
s prihláškou podaná potrebná dokumentácia v lehote  sedem dní odo dňa  uplynutia 
prihlasovacej lehoty. 
 Prihláška na súbeh, ktorá nie je podaná v stanovenej lehote, sa neposudzuje.  

Ak je prihláška  na súbeh neúplná, podávateľ sa písomne  vyzýva, aby nedostatok 
odstránil v lehote sedem dní odo dňa zaslania výzvy.  

O predbežnej previerke sa zhotovuje zápisnica.  
Prihlášky na súbeh spolu so súbehovou  dokumentáciou a zápisnicou o predbežnej 

previerke sa doručujú odbornej súbehovej komisii.  
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Článok 13 
 

 Odborná súbehová komisie (ďalej: komisia) koná  zhodnotenie  projektov z článku 11 
odsek 5 a navrhuje spolufinancovanie tých projektov, ktoré najviac spĺňajú kritériá pre 
spolufinancovanie. 
 Členov komisie  vymenúva predseda obce z radov nezávislých odborníkov z oblasti 
verejného informovania  a  uznesenie o vymenovaní sa uverejňuje na  internetovej stránke 
obce.  
 Pri voľbe členov  komisie  predseda obce najmä prihliada na to, či sú kandidáti 
zoznámení s mediálnymi obsahmi, ktoré sa zverejňujú v lokálnych médiách a s konkrétnymi 
verejnými záujmami lokálneho spoločenstva, ktoré  projektovým spolufinancovaním treba 
uskutočniť. 
 

Komisiu tvoria traja členovia4, ktorí si navzájom volia  predsedu komisie. 
 

 Členovia komisie majú právo na  úhradu za  svoju prácu, ktorá vynáša 8% 
z priemerného zárobku bez daní a príspevkov v RS podľa naposledy zverejneného údaju za 
jeden pracovný deň (zasadnutie)5. 
 
 Návrh na spolufinancovanie projektov schvaľuje väčšina z celkového počtu členov.  
 
 Kritériá, na základe ktorých sa budú hodnotiť projekty prihlásené na súbeh, sú:  
 

1.  Meradlo, podľa ktorého je navrhnutá projektová aktivita vhodná na uskutočnenie 
verejného záujmu v oblasti  verejného informovania. Toto kritérium sa bližšie definuje / 
hodnotí prostredníctvom toho: 

1.1.  do akej miery sú navrhnutá  projektová aktivita a ciele jej  realizácie relevantné 
pre uskutočnenie účelu súbehu; 

1.2.  do akej miery je pravdepodobné, že  navrhnuté projektové aktivity privedú 
k realizácii vytýčeného cieľa (môžu sa zistiť na základe spôsobu, na ktorý je vysvetlené 
spojenie medzi aktivitami a cieľmi, precíznosti indikátora úspechu, kvality navrhnutej 
metódy evaluácie, predošlej skúsenosti kľúčových členov projektového tímu a iných 
činiteľov, ktorých môže  určiť  orgán, ktorý  vypisuje  súbeh); 

1.3.  do akej miery vzťah  medzi  navrhnutými nákladmi a očakávanými  výsledkami  
naznačuje, že použitím  rozpočtových prostriedkov by na najracionálnejší spôsob bol  
uskutočnený verejný záujem.  

 
2. Meradlo poskytovania väčšej záruky oddanosti profesionálnym a etickým 

mediálnym štandardom. Toto kritérium sa bližšie definuje / hodnotí prostredníctvom: 
2.1. toho či účastníkovi súbehu boli uložené opatrenia  štátnymi  orgánmi, 

regulačnými telesami alebo telesami  samoregulácie  za posledný rok v dôsledku  porušenia 
profesionálnych a etických štandardov; 

2. dôkazu o tom, že po uložení  trestov alebo opatrení boli podniknuté aktivity, ktoré 
sú záruka, že sa  podobný prípad nezopakuje. 
 
_______________________ 
4 Podľa výslovného  ustanovenia Zákona o verejnom informovaní a médiách (článok 24 odsek 1) 
komisiu tvoria  traja lebo piati členovia a každá obec si ponecháva právo rozhodnúť o počte jej  
členov. 
5 Podľa Pravidiel o úhradách a iných  príjmoch členov dočasných pracovných telies Obce Báčsky 
Petrovec (článok 6 odsek  1-2) úhrada  za jeden  pracovný deň (týždeň) vynáša 8% z priemerného  
zárobku bez daní a príspevkov v RS podľa  naposledy zverejneného údaju.  
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Špecifické kritériá na zhodnotenie  projektov uskutočnenia, zlepšenia a pozdvihnutia 
kvality informovania príslušníkov  národnostných menšín sú:  

1. miera do akej navrhnutý projekt prispeje k zlepšeniu práv na  informovanie 
príslušníkov národnostných menšín, ktorí žijú na území obce  Báčsky Petrovec, 
v materinskom jazyku; 

2. miera do akej  navrhnutý projekt prispeje k zlepšeniu tvorivosti v oblasti  kultúrnej 
a jazykovej  identity  národnostných menšín, ktoré žijú na území obce Báčsky Petrovec; 

3. originálnosť témy; 
4. kvalita a kvantita  mediálnych obsahov.  
    
Osobitné kritériá pre  zhodnotenie projektu sú:  
1. dostupnosť (krytie frekvenciou a distribúcia) mediálnych obsahov  väčšiemu počtu 

užívateľov, predovšetkým na území obce Báčsky Petrovec; 
2. originálnosť a význam  projektu pre užívateľov obce Báčsky Petrovec. 

 
Článok 14 

 
 Odborná služba orgánu, ktorý  vypisuje súbeh kvôli pozdvihnutiu kvality 
informovania príslušníkov národnostných  menšín, zaobstaráva  mienku zodpovedajúcej 
národnostnej  rady  národnostnej menšiny na prihlásené projekty.  
 
 Mienka národnostnej rady, ktorá dospela v požadovanej lehote, doručuje sa 
s projektami členom komisie.  
 
 Členovia komisie majú záväzok  posúdiť a vziať do úvahy mienku  národnostnej rady 
národnostnej menšiny.  

Článok 15 
 

 Rozhodnutie o rozdelení prostriedkov na základe odôvodneného návrhu komisie 
vynáša predseda obce najneskoršie v lehote 90 dní odo dňa vypísania súbehu.  
 
 Na základe rozhodnutia z odseku 1 tohto článku obec a prijímateľ prostriedkov 
uzavierajú zmluvu o spolufinancovaní, ktorou upravujú vzájomné práva a záväzky v lehote  
sedem dní odo dňa vynesenia rozhodnutia.  
 

Článok 16 
 

 Zmluvné strany sú povinné vedome a profesionálne vykonávať záväzky stanovené 
v zmluve z článku 13 odsek 2. 
 
 Prijímateľ prostriedkov je povinný zviditeľniť údaj, že sa projektové aktivity konajú 
s finančnou podporou obce.  

Článok 17 
 

 Rozhodnutie o jednotlivom pridelení bez  uskutočneného  verejného súbehu, ktorým 
sa  spolufinancuje realizácia projektu, ktorý má za cieľ uskutočnenie  verejného  záujmu 
v oblasti  verejného informovania, vynáša predseda obce po zadováženej odôvodnenej  
odbornej mienky   komisie.  
 
 Žiadosť o jednotlivé pridelenia sa môže podať kedykoľvek.  
 O žiadosti z odseku 2 tohto článku predseda obce  rozhoduje v lehote 30 dní odo dňa 
jej podania.  
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 Na základe rozhodnutia z odseku 1 tohto článku obec a prijímateľ prostriedkov 
uzavierajú zmluvu o spolufinancovaní, ktorou upravujú  vzájomné práva a záväzky v lehote 
sedem  dní odo dňa  vynesenia rozhodnutia.  
 
 
            III.  OSOBITNÉ  ZÁVÄZKY  OBCE 
 

Článok 18 
 

 Na internetovej stránke obce sa uverejňujú aktuálne a celistvé informácie, ktoré sa 
vzťahujú na vypísané súbehy a projekty, ktoré sa  spolufinancujú.  
 
 Dokumenty, ktoré sa vzťahujú na projekty, ktoré sa  spolufinancujú, uznesenie 
o utvorení odbornej  súbehovej komisie a dokumenty, na základe ktorých je toto uznesenie 
vynesené, uznesenie a jednotlivé zmluvy o spolufinancovaní projektov a správy 
o uskutočnení projektových  aktivít, uverejňujú sa v celosti na  internetovej stránke obce.  
 
 Na internetovej stránke obce uverejňujú sa všetky predpisy, ktoré upravujú 
spolufinancovanie projektov v oblasti  verejného informovania.  
 

Článok 19 
 

 Obecná rada posudzuje správy o uskutočnených projektových aktivitách 
a o strovených prostriedkoch a záverom určuje do akej miery je uskutočnený cieľ  každého 
jednotlivého projektu.  
 
 Uznesenie z odseku 1 tohto článku sa uverejňuje na internetovej stránke obce.  
 

Článok 20 
 

 Na internetovej stránke obce sa uverejňuje aktuálny a celistvý dokument o všetkých  
prostriedkoch vyplatených na meno spolufinancovania projektov v oblasti verejného 
informovania. 
 
 Dokument z odseku 1 tohto článku obsahuje údaje o každom jednotlivom projekte, 
a to o peňažnej sume prostriedkov, ktorá je  vyplatená na meno spolufinancovania s dátumom  
výplaty prostriedkov, časovým obdobím uskutočnenia projektových aktivít a zistenej 
oprávnenosti  strovených prostriedkov.  
 

Článok 21 
 

 Obecná rada  môže  podať  ročnú správu Zhromaždenie obce o výsledkoch  
spolufinancovania projektov, ktorá  sa týka verejného záujmu vo sfére  verejného 
informovania, ktoré sa  uskutočnili spolufinancovaním, údaje o úhrnnej sume prostriedkov 
pre spolufinancovanie a o úhrnnom počte spolufinancovaných  projektov, tiež listinu 
spolufinancovaných projektov s presnou sumou prostriedkov, ktorými je  spolufinancovaný 
každý projekt.  
  

Vedľa údajov z odseku 1 tohto článku  do osobitnej časti  ročnej správy sa vnášajú aj 
údaje o všetkých  iných peňažných prostriedkoch, ktoré orgány obce, resp.  orgány verejnej 
moci, ktoré boli založené, a  v celosti alebo  v prevažnej časti financované z rozpočtu obce, 
na priamy alebo nepriamy spôsob (prostredníctvom reklamných agentúr a pod.), preniesli 
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vydavateľovi média, a to pre  každé médium jednotlivo, s uvedením základov a cieľov 
prevodu prostriedkov. 
 
 Vedľa údajov z odseku 1 tohto článku do  osobitnej časti ročnej správy sa vnášajú aj 
údaje o peňažných prostriedkoch strovených pre potreby vytvorenia a údržby internetovej 
stránky obce, vrátane i prostriedkov pre potreby zaobstarania, resp. vytvorenia informačného 
obsahu, ktorý sa  uverejňuje na internetovej stránke obce.  
 
 Správa z odseku 1 tohto článku sa uverejňuje na internetovej stránke obce.  
 

 
IV.  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 
Článok  22 

 
 Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť  dňom vynesenia a uverejnia sa v Úradnom 
vestníku  Obce Báčsky Petrovec. 
 
 Dňom uplatnenia týchto  pravidiel strácajú platnosť Pravidlá o spolufinancovaní 
projektov pre uskutočnenie verejného záujmu v oblasti verejného informovania, č. 016-4/2-
2017  z  23.01.2017.  
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ  RADA 
 
 

Číslo: 016-4/33-2018 
Dňa: 02.03.2018 
Báčsky Petrovec       

PREDSEDA OBECNEJ RADY 
 

                     Srđan Simić, v.r. 
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   28. 

Podľa článku 177 Zákona o  zamestnancoch v autonómnych  pokrajinách 
a jednotkách lokálnej samosprávy (Úradný vestník Republiky Srbsko, č.  21/2016) a článku 
20  Rokovacieho poriadku  Odvolacej komisie (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
6/2017) Odvolacia komisia Obce Báčsky Petrovec na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 17. 
novembra 2017, jednohlasne vyniesla  nasledujúce 

 
 

U  Z  N   E   S   E  N  I  E 
 

O DOPLNENÍ  ROKOVACIEHO  PORIADKU  ODVOLACEJ  KOMISIE 
 
 

Článok  1 
 

 Týmto uznesením koná sa doplnenie  Rokovacieho poriadku Odvolacej  komisie Obce 
Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 6/2017)  tak, že sa po článku 11 
Rokovacieho poriadku Odvolacej komisie (v ďalšom texte:  rokovací poriadok) pridáva nový 
článok, ktorý znie:  
 

„Článok 11a 
 

 O rokovaní a hlasovaní sa  zhotovuje zápisnica.  
 Zápisnica o rokovaní a hlasovaní obsahuje údaje o zložení  Odvolacej  komisie, 
vyznačenie  predmetu,  o ktorom sa rokuje, priebeh  hlasovania a výrok  uznesenia.  
 Vyčlenené mienky sa prikladajú k zápisnici  o rokovaní  a hlasovaní, ak predtým 
neboli  vnesené do  zápisnice.  
 Zápisnica o rokovaní a hlasovaní sa zatvára do osobitnej obálky. 
 Túto zápisnicu môže prezrieť iba  Správny súd v správnom  spore, ktorý potom 
zápisnicu  znovu zatvorí do osobnej obálky a na obálku  napíše, že je zápisnica  prezretá.  

Ak je  v postupe podľa  odvolania jednohlasne  rozhodnuté, nemusí sa zhotoviť 
zápisnica o rokovaní a hlasovaní, lež sa o tom môže dať iba poznámka na spis  predmetu.  
 Poznámku o hlasovaní  podpisujú všetci členovia  Odvolacej komisie a zapisovateľ.“ 
 
 

Článok  2 
 

Po článku 14 rokovacieho poriadku pridáva sa nový  článok, ktorý znie: 
 

„Článok 14a 
 
 Ak správny inšpektor v postupe inšpekčného dozoru zistí  nezákonnosť  alebo  
nedopatrenie  v uskutočnení  zákona, iných  predpisov a normatívnych aktov a v súvislosti 
s tým navrhne  Odvolacej komisii, aby v súlade s článkom 184 Zákona o zamestnancoch 
v autonómnych  pokrajinách a jednotkách lokálnej samosprávy na základe úradného dozoru 
zrušila alebo utrhla nezákonné  konečné rozhodnutie, ktorým  sa rozhoduje o nejakom práve 
alebo povinnosti úradníka.  Odvolacia komisia bezodkladne v lehotách  predpísaných 
zákonom   rozhodne o návrhu správneho inšpektora.  
 V postupe z odseku 1 tohto článku  Odvolacia  komisia najprv  zisťuje, či sú splnené 
zákonom  predpísané podmienky pre utrhnutie (článok 184 Zákona o všeobecnom správnom 
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konaní) alebo  zrušenie konečného rozhodnutia (článok 183 Zákona o všeobecnom správnom  
konaní) a v závislosti od toho vynesenie zodpovedajúce uznesenie. 
 
 Ak Odvolacia komisia  zistí, že je  konečné rozhodnutie vynesené s nesprávnym  
uplatnením materiálneho práva, resp. ak v ňom vôbec alebo  nie je  správne uplatnený  
materiálny zákon, iný predpis alebo normatívny akt, Odvolacia komisia  zruší vynesené 
konečné rozhodnutie v lehote jedného roka od konečného  rozhodnutia.“ 
 
 

Článok  3 
 

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

 
Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC  BÁČSKY PETROVEC 

ODVOLACIA KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 

 
Číslo: 016-4/385-2016-3 
Dňa: 17. novembra 2017 
Báčsky Petrovec 
           P R E D S E D A 
              ODVOLACEJ  KOMISIE 
 
        Vladislav Tárnoci, dipl.práv, v.r. 
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