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

 
                                               Obce  Báčsky  Petrovec 
 
 
Číslo: 7                                                   Báčsky Petrovec                               
Ročník: LIV                                         02. novembra 2018                                  
 
 
 

O    B    S    A  H 
 
 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 
74. -  Uznesenie o lehote a spôsobe  uskutočnenia  verejnej rozpravy o predbežnom 

návrhu  Štatútu Obce Báčsky Petrovec a  o príprave a  ustálení návrhu 
Štatútu Obce Báčsky Petrovec, 

 
75. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva 

Obce Báčsky Petrovec, 
 
76. -  Uznesenie o financovaní kádrov a vybavenia v Dome zdravia Báčsky 

Petrovec, 
 
77. -  Uznesenie o  zmene Uznesenia o sieti  Predškolskej ustanovizne Včielka 

Báčsky Petrovec, 
 
78. - Uznesenie o štvrtých zmenách Uznesenia o založení Rady pre zdravie Obce 

Báčsky Petrovec, 
 

79. - Rozhodnutie o zániku funkcie riaditeľky Slovenského vojvodinského divadla 
v Báčskom Petrovci, 

 
80. -  Rozhodnutie  o vymenovaní  riaditeľky  Slovenského  vojvodinského  divadla 

v Báčskom Petrovci, 
 
81. -   Akčný plán pre oblasti: sociálna a zdravotná ochrana 2018 -2020,  

 
 

II.  OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 

 
82. -  Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo  016-4/205-2018, 
 
 



83. -  Rozhodnutie o zmene  apropriácie, číslo  016-4/206-2018, 
 
84. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016-

4/207-2018, 
 
85. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016-

4/208-2018, 
 
86. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016-

4/209-2018, 
 
87. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016-

4/210-2018, 
 
88. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016-

4/219-2018, 
 
89. -  Rozhodnutie o poskytnutí na používanie nehnuteľností vo  verejnom  

vlastníctve Obce Báčsky Petrovec. 
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   74. 

 Podľa článku 3 odsek 2 Uznesenie o pristúpení  k zmene Štatútu Obce Báčsky 

Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 6/2018) a podľa článku 34 bod 7 Štatútu 

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

Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XXII. zasadnutí, ktoré sa konalo 31.10.2018,   

v y n i e s l o 

 

U  Z  N  E  S  E  N  I  E 

o lehote a spôsobe  uskutočnenia  verejnej rozpravy o predbežnom návrhu 

Štatútu Obce Báčsky Petrovec a o príprave a  ustálení  

návrhu Štatútu Obce Báčsky Petrovec 

 

 

Článok 1 

 

 Uznesením o lehote a spôsobe  uskutočnenia  verejnej rozpravy o predbežnom návrhu  

Štatútu Obce Báčsky Petrovec a o príprave a ustálení návrhu Štatútu Obce Báčsky Petrovec 

(v ďalšom texte: uznesenie)   koná sa čiastočná novelizácia Uznesenia o pristúpení k zmene 

Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 6/2018). 

 

Článok 2 

 

 Verejná rozprava o predbežnom návrhu Štatútu Obce Báčsky Petrovec sa zorganizuje 

v období od  01.11.2018  do  30.11.2018  a uskutoční ju  predseda Zhromaždenia obce 

Báčsky Petrovec v súlade s článkom 117 odsek 3 Štatútu Obce Báčsky Petrovec.  

 

Článok 3 

 

Verejná rozprava z článku 1 tohto  uznesenia sa uskutoční na  nasledujúci spôsob: 

- organizovaním  jedného otvoreného zasadnutia  predstaviteľov Obecnej rady 

a Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec s predstaviteľmi verejných podnikov, 

ustanovizní a organizácií, ktorých zakladateľ je Obec Báčsky Petrovec,  so 

zainteresovanými občanmi, predstaviteľmi združení občanov a prostriedkov  

verejného informovania; 

- vyvesením na oznamovacej tabuli Obce Báčsky Petrovec a oznamovacích 

tabuliach  miestnych spoločenstiev v osadách obce Báčsky Petrovec; 

- doručením všetkým  verejným  podnikom, ustanovizniam a organizáciám, ktorých 

zakladateľ je  Obec Báčsky Petrovec a  

- uverejnením na webovej stránke Obce Báčsky  Petrovec.  

   

 

Článok 4 

 

 Poznámky,  návrhy a sugescie na  predbežný  návrh Štatútu Obce Báčsky Petrovec sa 

budú podávať Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec – Službe Zhromaždenia obce a Obecnej 

rade.   

 Po uplynutí lehoty z článku 1 tohto  uznesenia  Komisia pre predpisy, podania 

a sťažnosti a prevzatie a odovzdanie funkcie a úradných aktov Zhromaždenia obce Báčsky  

Petrovec spolu s členmi pracovnej  skupiny, ktorá pripravila  pracovný text predbežného 

návrhu Štatútu  Obce Báčsky Petrovec  (prihliadajúc na podané  poznámky, návrhy 

a sugescie z verejnej rozpravy),  v lehote 7 dní  zhotoví návrh Štatútu Obce Báčsky Petrovec 

a doručí ho  Obecnej rade na posúdenie a schválenie.  
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Článok 5 

 

 Keď sa ustáli návrh Štatútu Obce Báčsky Petrovec  zaväzuje sa Obecná správa Obce  

Báčsky Petrovec – Služba Zhromaždenia obce a Obecnej rady, aby návrh Štatútu   v súlade 

s článkom 41 odsek 2 Zákona o novelizácii Zákona o lokálnej  samospráve (Úradný vestník 

RS, č. 47/2018)  doručila Ministerstvu pre štátnu správu a lokálnu samosprávu Republiky 

Srbsko  kvôli zaobstaraniu mienky. 

 

Článok 6 

 

 Po získaní mienky Ministerstvu pre štátnu správu a lokálnu samosprávu Republiky 

Srbsko a eventuálnych  korekcií, ktoré budú sugerované zo strany ministerstva, Obecná rada 

Obce Báčsky Petrovec ustáli konečný návrh  Štatútu a zašle ho Zhromaždeniu obce Báčsky 

Petrovec na posúdenie a vynesenie.  

 

Článok 7 

 

 Toto  Uznesenie nadobúda platnosť nasledujúcim  dňom po vynesení  a uverejní sa 

v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 

 

 

 

Republika Srbsko 

Autonómna  pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 

 

 

Číslo:  011-56/2018-02 

Dňa:  31. 10. 2018 

Báčsky Petrovec 

 

                P R E D S E D A 

                   ZHROMAŽDENIA OBCE 

 

                           Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  75. 

 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 XXII. zasadnutí, 

ktoré sa konalo 31.11.2018, 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 nájme; 

 

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  v Kulpíne 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 v  priemyselnej zóne v Báčskom Petrovci, parcela číslo 6888/3, 

plochy 05 ha 04 a 44 m2, zapísaný v pozemkovoknižnej vložke číslo  7707  v K.O. 

Báčsky Petrovec; 

 

17. Stavebný  pozemok,  pole  v dedine,  v   Kulpíne,  Ulica triglavská,  celkovej   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,  celkovej   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,  celkovej   plochy 

8 a 33 m2, ktorý sa nachádza na parcele č. 574/1, zapísaný v pozemkovoknižnej 

vložke číslo  4388 v  K.O. Kulpín; 

 

20. Stavebný  pozemok,  pole  v dedine,  v   Kulpíne,  Ulica triglavská,  celkovej   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 scudzuje 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 uzavrie 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.  

 

 Nehnuteľnosť uvedená v článku 1 bod 16  tohto uznesenia  sa scudzuje investorovi vo 

všetkom  za rovnakých  podmienok ako  nehnuteľnosť uvedené v predošlom odseku,  

s dodatočným  záväzkom  na otvorenie  minimálne 70  nových pracovných miest.  Kúpna 

zmluva medzi najvýhodnejším  záujemcom a Obcou Báčsky Petrovec za uvedenú 

nehnuteľnosť sa uzavrie s podmienkou pre zrušenie. Obec Báčsky Petrovec bude mať právo 

jednostranného zrušenia zmluvy ak osoba, ktorá uzavrie zmluvu ako  kupujúci,  nevybuduje  

podnikateľský objekt  a ak  nevytvorí minimálne  70 nových  pracovných miest v lehote 3 

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

príslušný orgán Obce Báčsky Petrovec nevydá povolenie na používanie  podnikateľského 

objektu a ak  nesplní  záväzok v zmysle otvorenia nových pracovných miest v uvedenej 

lehote.  

Článok 3 

 

Nehnuteľnosti  z  článku 1 sa  scudzujú  podľa  trhových podmienok. 

 

 Začiatočná cena nehnuteľností uvedených v článku 1  body  1 až 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 46-98/2018-05  zo  16.10.2018 a vynáša:  
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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; 

 

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, 

 

16. za nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 bod  16. 117.030,08 eur v dinárovej  

protihodnote. 

 

Začiatočná kúpna cena nehnuteľností uvedených v článku 1 body 17 až 20 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: 
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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. 

 

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.  

 

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

scudzenie a obstaranie nehnuteľnosti 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 sa 

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 9 

 

 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. 
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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: 011-57/2018-02                          

Dňa: 31.10.2018         

Báčsky Petrovec               P R E D S E D A 

                             ZHROMAŽDENIA OBCE 

 

       Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  76. 

 Podľa  článku  32 bod 6 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník Republiky 

Srbsko, č. 129/2007 a 83/2014 – iný zákon),  článku 13a  Zákona o zdravotnej  ochrane  

(Úradný  vestník  Republiky  Srbsko, č.  107/05, 72/09 – iný zákon, 88/10, 99/10, 57/11, 

119/12, 45/13 – iný zákon, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017 – iný zákon a 105/2017 – 

iný zákon) a článku  16 bod 47 Štatútu Obce Báčsky Petrovec – prečistený text  (Úradný 

vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie  Obce Báčsky Petrovec na  svojom  

XXII. zasadnutí, ktoré sa konalo 31.10.2018, vynieslo 

 

U  Z  N  E  S  E  N  I E 

 

o financovaní kádrov a vybavenia v Dome zdravia Báčsky Petrovec 

 

Článok 1 

 

 Týmto uznesením  Obec   Báčsky Petrovec  ako  zakladateľ  Domu zdravia  Báčsky 

Petrovec kvôli uskutočneniu spoločenskej starostlivosti o zdravie zabezpečuje prostriedky pre 

financovanie  zdravotníckeho  a  IT vybavenia a kádrov,  ktoré vykonávajú  špecializované  

zdravotnícke služby, ktoré sú vyššie od  normatív, resp., ktoré  sa nezabezpečujú pod 

podmienkami predpísanými  zákonom,  ktorým sa  upravuje  záväzné zdravotné poistenie.  

 

Článok 2 

 

 Obec  Báčsky Petrovec prostriedkami z rozpočtu umožňuje zabezpečenie a realizáciu  

zdravotnej ochrany pre svojich občanov, ktorou sa  dosahuje väčší štandard a lepšia 

prístupnosť vo využívaní zdravotnej ochrany.   

 

Článok 3 

 

 Týmto uznesením sa určuje  financovania nasledujúcich  špecializovaných  

zdravotníckych služieb: 

- práca  lekára špecialistu pulmológa, 

- práca lekára špecialistu gynekológa, 

- program  včasného  odhalenia rakoviny kŕčka maternice, 

- práca  lekára špecialistu internistu, 

- práca stomatologického technika 

- práca terénneho lekára a 

- práca  defektológa logopéda.  

 

Článok 4 

 

 Úhrada  za  poskytnutie  špecializovaných   zdravotníckych služieb  sa  určuje podľa 

počtu  dochádzok poskytovateľov  služieb do  Domu zdravia Báčsky Petrovec, podľa počtu  

poskytnutých služieb a úhrada za prácu terénneho lekára sa  určuje na základe zárobku, ktorý 

podpisuje Republikový fond zdravotného poistenia.  

 

 Výška úhrady sa určuje zmluvou medzi Domom zdravia Báčsky Petrovec 

a angažovanými osobami, ktoré poskytujú špecializované zdravotnícke služby.  

 

 Prostriedky na výplatu sa prenášajú na Dom zdravia Báčsky Petrovec podľa  

vystavených faktúr za predošlý mesiac.  
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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: 011-58/2018-02 

Dňa:  31. 10. 2018 

Báčsky Petrovec 

         P R E D S E D A 

                ZHROMAŽDENIA  OBCE 

       

                                                  Dr.   Ján Šuľan, v.r. 
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  77. 

 Podľa  článku 104 odsek 3 Zákona o základoch systému vzdelávania a výchovy 

(Úradný vestník RS, č.  88/2017 a 27/2018 – iné zákony), článku 2 odsek 3 Výnosu 

o kritériách na vynesenie aktu o sieti  verejných predškolských  ustanovizní a aktov o sieti 

verejných základných škôl (Úradný vestník RS, č. 21/2018)  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 XXII. zasadnutí, ktoré sa konalo  

31.10.2018, vynieslo 

 

U  Z  N  E  S  E  N  I  E   

o zmene Uznesenia o sieti  Predškolskej ustanovizne Včielka 

  Báčsky Petrovec 

 

Článok 1 

 

 Týmto uznesením koná sa zmena Uznesenia o sieti Predškolskej ustanovizne Včielka 

Báčsky Petrovec, č. 011-91/2014-02 z 26.09.2014 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 

7/2014), (v ďalšom texte: uznesenie). 

 

Článok 2 

 

 V článku 3 uznesenia bod 3 sa mení a znie: 

 

„3. Objekt v Kulpíne 

 

1. jedna skupina celodenného pobytu detí  vo veku od 3 rokov po odchod do školy, 

2. jedna skupina celodenného  pobytu detí vo veku  od 2 rokov  po odchod do školy, 

3. dve skupiny poldenného pobytu detí vo  veku od 4,5 rokov  po odchod do školy.“ 

 

  Článok 3 
 

 V iných častiach uznesenie  zostáva nezmenené. 

 

Článok 10 

 

 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: 011-59/2018-02 

Dňa:  31. 10. 2018 

Báčsky Petrovec 

        P R E D S E D A 

           ZHROMAŽDENIA  OBCE 

       

                                      Dr.   Ján Šuľan, v.r. 



      Strana 13 z 29        02. novembra 2018        ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČSKY  PETROVEC    Číslo   7   

  78. 

 

 Podľa článku  42 odsek 3 Zákona o právach pacientov (Úradný vestník RS, číslo 

45/2013)   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 

XXII. zasadnutí, ktoré sa konalo 31.11.2018, v y n i e s l o  

 

U Z N  E  S  E  N  I E 

O ŠTVRTÝCH  ZMENÁCH UZNESENIA O ZALOŽENÍ 

 RADY PRE ZDRAVIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 

 

Článok 1 

 

 V Uznesení  o  založení  Rady  pre zdravie Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník 

Obce Báčsky Petrovec, č. 9/2014,  9/2017 a 4/2018) – (v  ďalšom texte: uznesenie)  v článku 

2 odsek 1 menia sa členovia Rady uvedení pod alineou 6 (Dr. Ján Varga, predstaviteľ 

Polikliniky Zdravie, Báčsky Petrovec)   a  alineou 9  (Mária Balážová, predstaviteľka 

občanov z radov zdravotníckych pracovníkov),  takže  sa  namiesto nich do zloženia rady 

volia: 

  

- Dr. TATJANA DEMAN JAVORNÍK, predstaviteľka  Zdravotníckej ustanovizne  

Dom zdravia Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci, 

- ANNA GREKSOVÁ,  predstaviteľka  Zdravotníckej ustanovizne  Dom zdravia 

Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci. 

 

 

Článok 2 

 

 V iných častiach uznesenie ostáva nezmenené. 

 

 

Článok 3 

 

 Toto uznesenie  nadobúda platnosť ôsmym dňom po uverejnení v Úradnom vestníku 

Obce Báčsky Petrovec.  

 

 

Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 

 

 

Číslo:  011-61/2018-02 

Dňa:  31.10.2018 

Báčsky Petrovec              P R E D S E D A 

         ZHROMAŽDENIE OBCE 

 

                Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  79. 

 Podľa článku  39 odseky 1 a 9  Zákona o kultúre (Úradný vestník Republiky Srbsko, 

č. 72/2009, 13/2016 a 30/2013 – oprava), článku 32 odsek 9 Zákona o lokálnej samospráve 

(Úradný vestník Republiky Srbsko,  č. 129/2007, 83/2014 – iný zákon, 101/2016 – iný zákon 

a 47/2018)  a článku 34 bod 10 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník obce Báčsky 

Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XXII. zasadnutí, ktoré 

sa konalo 31.10.2018,  v y n i e s l o  

 

 

R  O Z  H O D  N  U T  I E 
 

O ZÁNIKU FUNKCIE   RIADITEĽKY SLOVENSKÉHO   

VOJVODINSKÉHO  DIVADLA V BÁČSKOM  PETROVCI 

 

 

I. 

 

 VIERE  KRSTOVSKEJ, master učiteľke  z   Báčskeho  Petrovca,  Ulica   

hontianska číslo 16,  zaniká funkcia riaditeľky Slovenského vojvodinského divadla v 

Báčskom Petrovci  záverečne s dňom vynesenia tohto rozhodnutia v dôsledku uplynutia 

mandátu, na ktorý bola vymenovaná.   

 

 

II. 

 

  

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  

 

 

 

 

Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 

 

 

 

Číslo:  011-62/2018-02 

Dňa:  31.10.2018 

Báčsky Petrovec                                                                          P R E D S E D A  

                                                           ZHROMAŽDENIA OBCE 

 

                                  Dr. Ján Šuľan, v.r.  
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 80.   
 

Podľa článku  35 odseky 1 a 9 Zákona o kultúre  (Úradný vestník Republiky Srbsko, 

č. 72/2009, 13/2016 a 30/2013 – oprava), článku 32 odsek 9 Zákona o lokálnej samospráve 

(Úradný vestník Republiky Srbsko,  č. 129/2007, 83/2014 – iný zákon, 101/2016 – iný zákon 

a 47/2018)  a článku 34 bod 10 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník obce Báčsky 

Petrovec, č. 1/2014), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XXII. zasadnutí, ktoré 

sa konalo 31.10.2018,  v y n i e s l o  

 

 

R  O Z  H O D  N  U T  I E 
 

O VYMENOVANÍ   RIADITEĽKY SLOVENSKÉHO   

VOJVODINSKÉHO  DIVADLA V BÁČSKOM  PETROVCI 

 

 

I. 

 

 VIERA  KRSTOVSKÁ, master učiteľka  z   Báčskeho  Petrovca,  Ulica   

hontianska číslo 16,  v y m e n ú v a    s a   za  riaditeľku Slovenského vojvodinského divadla 

v Báčskom Petrovci  na obdobie štyroch rokov počnúc odo dňa vynesenia tohto rozhodnutia.  

 

 

II. 

 

  

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  

 

 

 

 

Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 

 

 

 

Číslo:  011-63/2018-02 

Dňa:  31.10.2018 

Báčsky Petrovec                                                                          P R E D S E D A  

                                                           ZHROMAŽDENIA OBCE 

 

                                  Dr. Ján Šuľan, v.r.  
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 81. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

AKČNÝ PLÁN PRE OBLASTI: SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ  
OCHRANA  2018 - 2020 

 
STRATÉGIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA OBCE BÁČSKY PETROVEC 2014-2020 
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STRATÉGIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA OBCE BÁČSKY PETROVEC 2014-2020 

 
AKČNÝ PLÁN PRE OBLASTI: SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ OCHRANA  2018 - 2020 

 
 

ZDRAVOTNÁ OCHRANA  

Priorita  1. ZLEPŠENIE  SLUŽIEB ZDRAVOTNEJ OCHRANY 

Opatrenie 

 

1.1.2. Kontinuálne odborné zdokonaľovanie jestvujúceho kádra 
1.1.4. Väčšia podpora zakladateľa a pokrajinských orgánov  
1.2.3. Obstaranie nového vybavenia v súlade so súčasnými  
technicko-technologickými výdobytkami  
1.3.3. Plánovanie a vybavenie  priestorov 
1.3.4. Sieťovanie s inými službami zdravotnej ochrany 
1.3.5. Spolupráca so službami sociálnej ochrany 
1.4.3. Obstaranie nového vybavenia v súlade so súčasnými  
technicko-technologickými výdobytkami 
 

 

Cieľ  Cieľ aktivít je  posilnenie ľudských rezortov v zdravotníckych  

ustanovizniach so stálym zlepšením  práce  všetkých služieb domov 

zdravia, otvorenie nového  oddelenia domácej liečby, posilnenie  

technických kapacít ustanovizne, plánované zavedenie nových 

technológií  a vybavenie ustanovizne. Zlepšenie a prezentácia  

zdravých  životných štýlov a posilnenie  spolupráce s významnými 

inštitúciami a médiami.  

Krátky opis  Aktivitami sa chcú zlepšiť  služby zdravotnej ochrany, zvýšiť kvalita 

služieb posilnením odborného kádra a  vkladaním do nových 

technológií. 

Aktivity  

 

1 Pokračovanie spolupráce s jestvujúcimi angažovanými lekármi 
špecialistami a angažovanie nových v súlade s potrebami; 

2 Otvorenie nového oddelenia  domácej liečby; 

3 Odborné zdokonaľovanie jestvujúceho kádra; 

4 Vybavenie priestorov, obstarania  zdravotníckeho  vybavenia 
a prístrojov, obstaranie IT vybavenia;  

5 Stavebné práce  dostavby, sanácie, adaptácie a rekonštrukcie 
priestorov; 

6 Zlepšenie spolupráce so zakladateľom  a pokrajinskými orgánmi; 

7 Zlepšenie  spolupráce so sekundárnou a terciárnou úrovňou 
zdravotnej ochrany;   

8 Zlepšenie  spolupráce so službami sociálnej ochrany. 

Potrebné zdroje Materiálne, finančné a ľudské zdroje. 

Finančný plán  na realizáciu  

programu  

Zdroje:  obec, pokrajina, republika, iné EU a bilaterálne zdroje.  

Očakávané výsledky 1. Väčšia prístupnosť služieb lekárov špecialistov  obyvateľstvu 
obce   

   - odborný a vyškolený káder; 

2. Poskytnutá  adekvátna zdravotná  ochrany v domácich 
podmienkach  chronicky chorým, ťažšie pohyblivým a nepohyblivým 
pacientom;  
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3. Dosiahnutá lepšia kvalita služieb, spokojnosť užívateľov služieb 
a zvýšená efektívnosť práce vo všetkých službách  domu zdravia;  

4. Obstarané nové zdravotnícke a  IT vybavenie v súlade so  
súčasnými  technicko-technologickými výdobytkami; 

- Zvýšená energetické efektívnosť všetkých objektov domu zdravia; 

-  adaptovaná budova pediatrie podľa štandardov – osobitný vchod 
pre preventívne prehliadky zdravých detí a vchod pre  choré deti;  

- výstavba pomocných objektov, a to krytu pred  vchodom do 
hlavného objektu  pre pacientov a pre úradné vozidlá;  

4. Zlepšenie spolupráce so zakladateľom; 

6. Dosiahnutie čím lepšej kvality poskytnutia primárnej zdravotnej 
ochrany  a uspokojenie  užívateľov služieb; 

7. Zlepšenie spolupráce s  poskytovateľmi služieb sociálnej 
ochrany, efektívnejšie riešenie potrieb zdravotných služieb 
užívateľov sociálnej ochrany.  

Indikátory 1. Počet  poskytnutých služieb lekárov špecialistov;  

2. Počet užívateľov nových služieb; 

 3. Počet školení, počet osôb zahrnutých školením, výsledky ankiet 
– spokojnosť užívateľov a zamestnancov;  

4. Počet  zaobstaraných zdravotníckych  prístrojov a vybavení; 

    počet zabezpečených  IT vybavení; 

    pravidelná  úprava webovej stránky;  

5. Počet energeticky upravených  objektov;  

- Väčšia energetická efektívnosť všetkých objektov – spotreba 
energie; 

- Cetrifikát  pre reakreditáciu domu zdravia; 

6. Zvýšený počet iniciatív; 

7. Zvýšený počet iniciatív, podpísané protokoly a pod.; 

8. Zvýšený počet iniciatív. 

Zhodnotenie rizika Malá úroveň rizika. 

Evaluácia 

 

Evaluácia sa uskutoční po realizácii plánovaných opatrení  a  aktivít, 
najneskoršie  v  prvej polovica roku 2020.  
 

 
 

SOCIÁLNA OCHRANA 

Priorita 3. PODPORA ROZVOJA A UDRŽATEĽNOSTI  JESTVUJÚCICH 

A NOVÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

Opatrenie 3.2.1.Vytvárenie občianskej iniciatívy  a práce organizácií civilnej  

spoločnosti v oblasti sociálnej ochrany.  

Zlepšenie infraštruktúrnych podmienok práce v sociálnej ochrane.  

Stanovenie  nového účelu jestvujúcej kapacity (priestor, vybavenie) 

pre služby. 
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Cieľ  Stanovenie nových a  rozvoj sociálnych a  preventívnych  služieb 

a opatrení, ktoré sú zladené s potrebami občanov;  

Zlepšenie pracovných podmienok pre poskytovanie  služieb 

užívateľom občanom. 

Krátky opis Aktivity majú za cieľ zvýšiť kvalitu služieb sociálnej ochrany  pre 

občanov/ky na území Obce Báčsky Petrovec. Vnútorným rezortným 

prístupom a tvorbou siete poskytovateľov služieb utvoria sa 

podmienky pre  všestranné a systematické riešenie problémov 

vulnerabilných skupín. Zmapovanie potrieb občanov, ktorým sú 

služby určené, umožňujú plánovací a systematický prístup, ako pre 

terajšie, tak i pre ďalšie aktivity, ktoré majú za cieľ zvýšiť kvalitu 

a dostupnosť služieb.  

Aktivity 

 

1. Zlepšenie a rozvoj   jestvujúcich  a nových sociálnych  služieb 
a aktivít, ktoré by mali prispieť k inklúzii zraniteľných skupín;  

2. Upevnenie a rozšírenie  siete poskytovateľov sociálnych služieb 
na lokálnej úrovni;  

3. Školenie poskytovateľov služieb s ohrozenými  kategóriami  
užívateľov služieb sociálnej ochrany;  

4. Zmapovanie potrieb občanov po sociálnych službách aj 
z databázy . 

5. Adaptácia priestoru  pre prácu Strediska pre sociálnu prácu kvôli  
zlepšeniu  podmienok  v sociálnej  ochrane. 

6. Stanovenie  nového účelu jestvujúcej kapacity (priestor, 
vybavenie) pre služby. 

7. PR aktivity; 

Potrebné zdroje Materiálne, finančné a ľudské zdroje. 

Finančný plán  pre realizáciu 
služieb, opatrení a aktivít  

Zdroje: obec, pokrajina, republika, iné EU a bilaterálne zdroje. 

Očakávané výsledky  1.Rozvíjanie novej sociálnej služby; 

- Zlepšenie jestvujúcich služieb sociálnej ochrany; 

2. Vytvorenie siete poskytovateľov  služieb  a zdrojov  sociálnej  
ochrany (združenia a pod.); 

3. Vyškolený poskytovateľ služieb pre  prácu s ohrozenými 
kategóriami užívateľov služieb sociálnej ochrany; 

4.Vypracovaná databáza  pre  zmapovanie  potrieb občanov  po 
sociálnych službách; 

5. Zabezpečený nový pracovný priestor pre Stredisko pre sociálnu 
prácu Báčsky Petrovec; 

6.   Vytvorený nový účel jestvujúcich kapacít  (priestorov, vybavenia) 
pre služby; 

7. Práva a potreby užívateľov sú viditeľné a mediálne sledované. 

Indikátory 1. Počet vytvorených nových  sociálnych služieb v obci;  

- Počet  zlepšených  jestvujúcich služieb sociálnej ochrany; 

2. Vypracovaná evidencia  poskytovateľov služieb a lokálnych 
zdrojov  sociálnej ochrany (združenia a pod.); 
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3. Počet osôb, ktoré  absolvovali  edukácie, listiny prítomnosti, 
materiály zo seminárov, certifikáty, potvrdenia; 

4. Počet osôb / užívateľov určených pre  rôzne služby, opatrenia 
a aktivity v sociálnej ochrane; 

5. Adaptovaný a vybavený  pracovný priestor pre potreby Strediska 
pre sociálnu prácu Báčsky Petrovec; 

6. V priestoroch nového účelu jestvujúcich kapacít vytvorené nové 
služby, aktivity a opatrenia; 

7. Interview, dotazníky pre občanov, počet mediálnych výstupov, 
webové oznámenia, tlačený materiál, press konferencie.  

Zhodnotenie rizika Malá úroveň rizika. 

Evaluácia 

 

Evaluácia sa uskutoční po realizácii plánovaných opatrení  a  aktivít, 
najneskoršie  v  prvej polovica roku 2020.  
 

 

Číslo: 011-60/2018-02 
Dňa: 31.10.2018 
Báčsky Petrovec               PREDSEDA ZHROMAŽDENIA OBCE 
                                                                                                                      Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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 82. 

 

 Podľa článku 61 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 

73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava, 108/2013, 142/2014, 68/2015- iný 

zákon, 103/2015, 99/2019, 113/2017)  a článku 15  Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky 

Petrovec  na  rok 2018  a Uznesenia o prvej rebilancii rozpočtu Obce Báčsky Petrovec 

(Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 10a/2017 a 5a/2018) po posúdení návrhu 

Rozhodnutia o zvýšení apropriácie  Obecná rada Obce Báčsky Petrovec  na svojom 64.  

zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 03.10.2018,  vyniesla   

 

 

R O Z H O D N U T I E  

 

O ZVÝŠENÍ  APROPRIÁCIE 

 

 

1.  Platbou prostriedkov na základe donácií z mimovládnych organizácií a  od 

jednotlivcov (744151 – Bežné dobrovoľné transfery od fyzických a právnických osôb v 

prospech úrovne obce), zdroj  financovania 08 – donácie z mimovládnych organizácií a od 

jednotlivcov, uskutočnené boli vyššie príjmy ako boli plánované na  realizáciu  Slovenských 

národných slávností, program 13 – Rozvoj kultúry a informovania, program aktivít: 1201-

0002 Upevnenie  kultúrnej  produkcie a umeleckej tvorby:  

 

- zvyšuje sa  pozícia 109, ekonomická klasifikácia 424 – špecializované služby, o 

sumu 283.000,00 dinárov, takže namiesto 536.000,00 dinárov teraz vynáša 819.000,00 

dinárov. 

 

 

 2.  Realizáciu tohto rozhodnutia bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, financie 

a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec. 

 

 

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

 

 

 

 

Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 

 

 

Číslo: 016-4/205-2018 

Dňa: 03.10.2018        

Báčsky Petrovec                   PREDSEDA OBECNEJ RADY 

                      Srđan Simić, v.r. 
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  83. 

 

 Podľa článku 61 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 

73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava, 108/2013, 142/2014, 68/2015- iný 

zákon, 103/2015, 99/2019, 113/2017)  a článku 15  Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky 

Petrovec  na  rok 2018  a  Uznesenie  o prvej rebilancii rozpočtu  Obce Báčsky Petrovec 

(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 10a/2017 a 5a/2018) po posúdení návrhu 

Rozhodnutia o zmene apropriácie  Obecná rada Obce Báčsky Petrovec  na svojom 64.  

zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 03.10.2018,  jednohlasne vyniesla   

 

 

R O Z H O D N U T I E  

 

O   ZMENE  APROPRIÁCIE 

 

 

1. Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o  rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na 

rok 2018,   oddiel 4  kapitola 10 – SLOVENSKÉ  VOJVODINSKÉ  DIVADLO,  program13 

– ROZVOJ KULTÚRY A INFOROMOVANIA, Projekt 1201-P2 – Divadelné  predstavenia, 

zdroj financovania 07 – donácie z iných úrovní moci,   menia sa nasledujúce apropriácie:   

 

- znižuje sa  pozícia 252, ekonomická klasifikácie 426 – materiál, o sumu 20.000,00 

dinárov, takže namiesto 50.000,00  dinárov teraz vynáša  30.000,00 dinárov,  

 

- otvára sa nová pozícia  250.1, ekonomická klasifikácia 422 – cestovné náklady v 

sume 20.000,00 dinárov,  pre  ukončenie projektu. 

 

 

 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: 016-4/206-2018 

Dňa: 03.10.2018        

Báčsky Petrovec                   PREDSEDA OBECNEJ RADY 

                      Srđan Simić, v.r. 
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  84. 

 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 a Uznesenia o prvej rebilancii rozpočtu Obce Báčsky Petrovec  

(Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 10a/2017 a 5a/2018) ohľadom  posúdenia  návrhu  

Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky 

Petrovec  na svojom 64. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 03. 10. 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 prvej rebilancii rozpočtu Obce  

Báčsky Petrovec na rok 2018,   oddiel 4  kapitola 00 - Obecná správa, program 15 – 

Všeobecné  služby lokálnej samosprávy,  programová  aktivita 0602-0009 – Bežná 

rozpočtová rezerva,  pozícia 140,   ekonomická  klasifikácia  49912 - Bežná  rozpočtová 

rezerva,   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  v sume  1.200.000,00 dinárov na  

zvýšenie  apropriácie 131 v oddiele  4, kapitola  00 – OKRESNÁ SPRÁVA,  program 15 – 

Všeobecné služby  lokálnej samosprávy, programová aktivita: 0602-0001 Fungovanie 

lokálnej samosprávy a mestských obcí, ek. klasifikácia 483 – Peňažné tresty a penále na 

základe  rozhodnutí súdov, pre zabezpečenie prostriedkov na krytie nákladov núteného 

vymáhania.  

 

 

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: 016-4/207-2018 

Dátum: 03. 10. 2018 

Báčsky Petrovec        PREDSEDA OBECNEJ RADY 

       

                       Srđan Simić,  v.r. 
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   85. 

  

 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 a Uznesenia o prvej rebilancii rozpočtu Obce Báčsky Petrovec  

(Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 10a/2017 a 5a/2018) ohľadom  posúdenia  návrhu  

Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky 

Petrovec  na svojom 64. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 03. 10. 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 prvej rebilancii rozpočtu Obce  

Báčsky Petrovec na rok 2018,   oddiel 4  kapitola 00 - Obecná správa, program 15 – 

Všeobecné  služby lokálnej samosprávy,  programová  aktivita 0602-0009 – Bežná 

rozpočtová rezerva,  pozícia 140,   ekonomická  klasifikácia  49912 - Bežná  rozpočtová 

rezerva,   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  v sume  380.000,00 dinárov na  

otvorenie a zvýšenie  apropriácie  278.2 v oddiele  4, kapitola  12 –  PU VČIELKA, 

BÁČSKY PETROVEC,  program 8 – Predškolská výchova a vzdelávanie, programová 

aktivita: 2001-0001 Fungovanie  a uskutočnenie predškolskej výchovy a vzdelávania,  ek. 

klasifikácia 511 – Budovy a stavebné objekty,  pre zabezpečenie prostriedkov pre montáž 

požiarneho hlásiča v objekte v Kulpíne.  

 

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: 016-4/208-2018 

Dátum: 03. 10. 2018 

Báčsky Petrovec        PREDSEDA OBECNEJ RADY 

       

                       Srđan Simić,  v.r. 
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   86. 

  

 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 a Uznesenia o prvej rebilancii rozpočtu Obce Báčsky Petrovec  

(Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 10a/2017 a 5a/2018) ohľadom  posúdenia  návrhu  

Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky 

Petrovec  na svojom 64. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 03. 10. 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 prvej rebilancii rozpočtu Obce  

Báčsky Petrovec na rok 2018,   oddiel 4  kapitola 00 - Obecná správa, program 15 – 

Všeobecné  služby lokálnej samosprávy,  programová  aktivita 0602-0009 – Bežná 

rozpočtová rezerva,  pozícia 140,   ekonomická  klasifikácia  49912 - Bežná  rozpočtová 

rezerva,   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  v sume  80.000,00 dinárov na  zvýšenie  

apropriácie 258.1 v oddiele  4, kapitola  11 –  MÚZEUM  VOJVODINSKÝCH  

SLOVÁKOV, BÁČSKY PETROVEC,  program 13 – ROZVOJ KULTÚRY A 

INFORMOVANIA, programová aktivita: 1201-0001 Fungovanie lokálnych ustanovizní 

kultúry, ek. klasifikácia 424 – Špecializované služby, pre zabezpečenie prostriedkov pre 

riešenie opatrení   súvisiacich s protipožiarnou bezpečnosťou kultúrnych statkov Republiky 

Srbsko a objektov,  v ktorých sa nachádza.  

 

 

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: 016-4/209-2018 

Dátum: 03. 10. 2018 

Báčsky Petrovec        PREDSEDA OBECNEJ RADY 

       

                       Srđan Simić,  v.r. 
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  87.   
 

 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 a Uznesenia o prvej rebilancii rozpočtu Obce Báčsky Petrovec  

(Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 10a/2017 a 5a/2018) ohľadom  posúdenia  návrhu  

Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky 

Petrovec  na svojom 64. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 03. 10. 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 prvej rebilancii rozpočtu Obce  

Báčsky Petrovec na rok 2018,   oddiel 4  kapitola 00 - Obecná správa, program 15 – 

Všeobecné  služby lokálnej samosprávy,  programová  aktivita 0602-0009 – Bežná 

rozpočtová rezerva,  pozícia 140,   ekonomická  klasifikácia  49912 - Bežná  rozpočtová 

rezerva,   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  v sume  330.000,00 dinárov na  

zvýšenie  apropriácie 242 v oddiele  4, kapitola  10 – SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ 

DIVADLO, BÁČSKY PETROVEC,  program 13 – ROZVOJ KULTÚRY A 

INFORMOVANIA, programová aktivita: 1201-0001 Fungovanie lokálnych ustanovizní 

kultúry, ek. klasifikácia 424 – Špecializované služby, pre zabezpečenie prostriedkov na 

realizáciu spolupráce Slovenského vojvodinského divadla z Báčskeho Petrovca a produkcie 

Zilion film z Belehradu na projekte nacionálneho významu, film Petra Ristovského  Ponožky 

kráľa Petra. 

 

 

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: 016-4/210-2018 

Dátum: 03. 10. 2018 

Báčsky Petrovec        PREDSEDA OBECNEJ RADY 

       

                       Srđan Simić,  v.r. 
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88. 

 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 a Uznesenia o prvej rebilancii rozpočtu Obce Báčsky Petrovec  

(Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 10a/2017 a 5a/2018) ohľadom  posúdenia  

revidovanej žiadosti predsedu Zhromaždenia obce  Báčsky Petrovec pre zabezpečenie  

potrebných prostriedkov na vypracovanie Plánu  verejného zdravia Obce Báčsky Petrovec 

a pre  formovanie  pracovnej skupiny na jeho  vypracovanie,  Obecná rada Obce  Báčsky 

Petrovec  na svojom 66. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 19. 10. 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 prvej rebilancii rozpočtu Obce  

Báčsky Petrovec na rok 2018,   oddiel 4  kapitola 00 - Obecná správa, program 15 – 

Všeobecné  služby lokálnej samosprávy,  programová  aktivita 0602-0009 – Bežná 

rozpočtová rezerva,  pozícia 140,   ekonomická  klasifikácia  49912 - Bežná  rozpočtová 

rezerva,   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  v sume  90.000,00 dinárov na  

otvorenie  apropriácie 6.1 v oddiele  1, kapitola  00 –  ZHROMAŽDENIE  OBCE BÁČSKY 

PETROVEC, program 16 – POLITICKÝ SYSTÉM  LOKÁLNEJ SAMOSPRÁVY,  

programová  aktivita:  2101-0001 Fungovanie  Zhromaždenia,  ek. klasifikácia 424 – 

Špecializované služby,  pre zabezpečenie prostriedkov pre vypracovanie Plánu verejného 

zdravia Obce  Báčsky Petrovec.  

 

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: 016-4/219-2018 

Dátum: 19. 10. 2018 

Báčsky Petrovec        PREDSEDA OBECNEJ RADY 

       

                       Srđan Simić,  v.r. 
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  89. 

Podľa článku 18 odsek 5 a článku  27 odsek 10 Zákona o verejnom vlastníctve 

(Úradný vestník RS, č.  72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – iný zákon a 108/2016) a 

článku 3 odsek 1 bod 1  Uznesenia o zaobstaraní, užívaní, spravovaní a nakladaní s vecami 

vo vlastníctve Obce Báčsky Petrovec (Úradný  vestník  Obce  Báčsky Petrovec,  číslo 

12/2012), Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na svojom 66. zasadnutí, ktoré sa konalo 

19.10.2018, vyniesla 

R  O Z  H  O D  N  U T  I E 

o poskytnutí na používanie  nehnuteľnosti 

vo verejnom  vlastníctve Obce Báčsky Petrovec 

 

Článok 1 

 

 Obec Báčsky Petrovec poskytuje na používanie nehnuteľnosť vo verejnom vlastníctve 

Obce Báčsky Petrovec, a to: pozemok v stavebnom území, pole 1. triedy, plochy 12 árov 50 

m2, parcela č. 1400, zapísaný do vlastníckeho listu k nehnuteľnostiam č. 12  k.o. Hložany, 

v prospech Miestneho  spoločenstva Hložany,  kvôli účelovému  zameraniu pozemku 

v súlade  s Plánom  generálnej regulácie osady Hložany.                                                                                                                        

 

Článok 2 

 

  Miestne spoločenstvo  Hložany je povinné viesť  evidenciu o nehnuteľnostiach vo 

verejnom  vlastníctve,  ktoré  používa  a tie  údaje  doručovať  majetkovo-právnej  službe  

Obce Báčsky Petrovec v súlade  so Zákonom o verejnom vlastníctve a  Výnosom o evidencii 

nehnuteľností vo verejnom vlastníctve.  

Článok 3 

 

 Medzi Obcou Báčsky Petrovec a Miestnym spoločenstvom  Hložany  sa uzavrie  

zmluva o poskytnutí na používanie predmetnej nehnuteľnosti, ktorou sa budú bližšie 

regulovať vzájomné vzťahy.  

Článok 4 

 

 Zmluva z článku 3 tohto rozhodnutia je podklad pre zaknihovanie užívacieho práva 

k predmetnej nehnuteľnosti v orgáne príslušnom pre  vedenie evidencie  nehnuteľnosti 

a právach  k  nim.  

Článok 5 

 

 Toto rozhodnutie je konečné a nadobúda platnosť dňom vynesenia.  

 

Článok 6 

 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 

 

 

Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 

 

Číslo:  016-4/221-2018 

Dňa: 19.10.2018                   PREDSEDA OBECNEJ RADY 

Báčsky Petrovec                   Srđan Simić, v.r. 
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