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

 
                                               Obce  Báčsky  Petrovec 
 
 
Číslo: 1                                                   Báčsky Petrovec                               
Ročník: LIV                                              6. februára 2018                                  
 
 
 

O    B    S    A  H 
 
 

I. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
1. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č.  016-4/14-

2018, 
 
2. -  Pravidlá  o poskytovaní služby osobný sprievodca dieťaťa, 
 
3. -  Program používania prostriedkov rozpočtového fondu pre ochranu 

životného prostredia na rok 2018. 
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     1. 

 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 a 99/2016)  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 41. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 29. 01. 2018,  jednohlasne vyniesla  
nasledujúce 

 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E 
 

O POUŽITÍ  PROSTRIEDKOV BEŽNEJ ROZPOČTOVEJ  REZERVY 
 

 
 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na 
rok 2018   oddiel 4  kapitola 00 - Obecná správa, program 15 -,  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  400.000,00 dinárov 
na zvýšenie apropriácie  59 v oddiele  4, kapitola 00 – OBECNÁ SPRÁVA,   program 7 – 
organizácia  dopravy a dopravná infraštruktúra,  projekt: 0701– P8 Vypracovanie  
projektovo-technickej dokumentácie  pre cesty s komunálnou  infraštruktúrou v pracovnej 
zóne  Maglić,  ek. klasifikácia 511 – Budovy a stavebné objekty, pre  zabezpečenie  
prostriedkov na realizáciu 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: 016-4/14-2018 
Dátum: 29. 01. 2018 
Báčsky Petrovec       

PREDSEDA OBECNEJ RADY 
                                            Srđan Simić,  v.r. 
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  2. 

 Podľa  článku 17 odsek 2 Uznesenia o poskytovaní  služieb sociálnej ochrany a  
právach v oblasti sociálnej ochrany v Obci Báčsky Petrovec (Úradný  vestník Obce Báčsky 
Petrovec, č. 14/2012) a článku 87 bod 15 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník 
Obce  Báčsky Petrovec, č. 1/2014), Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na svojom 41. 
zasadnutí, ktoré sa konalo 29.01.2018, vyniesla 
 
 

P  R  A V  I  D  L Á  
O  POSKYTOVANÍ  SLUŽBY OSOBNÝ SPRIEVODCA DIEŤAŤA 

 
 

I. ZÁKLADNÉ  USTANOVENIA 
 

 Článok 1 
 

 Tieto pravidlá  upravujú normatívy a štandardy pre uskutočnenie práv služby sociálnej 
ochrany – osobný sprievodca dieťaťa/žiaka, podmienky, ktoré musia byť splnené, aby určitá 
osoba bola angažovaná ako osobný sprievodca dieťaťa, spôsob financovania a kontroly práce  
osobného sprievodcu zo strany poskytovateľa služby a objednávateľa služby Obce Báčsky 
Petrovec.  

Článok 2 
 

Interrezortná  komisia Obce Báčsky Petrovec poskytuje mienku o potrebe 
angažovania osobného sprievodcu dieťaťa/žiaka, ktorému je v dôsledku zdravotných 
problémov, zistenému zdravotnému postihnutiu alebo viacnásobných a zmyslových porúch 
potrebná podpora pri uspokojovaní základných potrieb každodenného života.  

O práve na službu osobného sprievodcu rozhoduje Stredisko pre sociálnu prácu Obce 
Báčsky Petrovec rozhodnutím.  

 
Článok 3 

 
 Zámer angažovania osobného sprievodcu dieťaťa je poskytnúť dieťaťu 
zodpovedajúcu individuálnu   praktickú podporu pre zapojenie sa do riadneho  školenia a 
aktivít v spoločnosti,  za účelom  vytvorenia čím vyššej úrovne  samostatnosti.  
 

Článok 4 
 

Osobný sprievodca je k dispozícii dieťaťu/žiakovi so zdravotným postihnutím, 
ktorému je potrebná podpora pri uspokojovaní základných potrieb každodenného života 
v oblasti pohybu, údržby  osobnej  hygieny,  kŕmenia, obliekania  a  komunikácie  s inými 
pod podmienkou, že je zapojené do výchovno-vzdelávacej ustanovizne, resp. školy do konca 
riadneho školenia, vrátane ukončenia strednej školy, a to počas celodennej výučby, 
predĺženého pobytu mimoškolských aktivít, výučby v prírode, výletov, exkurzií, prestávok 
a pod.  

Osobný sprievodca je k  dispozícii dieťaťu/žiakovi s  bydliskom  na území Obce 
Báčsky Petrovec.  
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II.       NORAMTÍVY  A ŠTANDARDY PRE  URČENIE PRÁV  NA SLUŽBU 

OSOBNÉHO SPRIEVODCU, VOĽBA A ANGAŽOVANIE  OSOBNÉHO  
SPRIEVODCU 
 

Článok 5 
 
 Žiadosť o osobného sprievodcu dieťaťa/žiaka sa podáva Stredisku pre sociálnu prácu 
Obce Báčsky Petrovec s priložením nasledujúcej dokumentácie pre dieťa: 

- potvrdenia o bydlisku, 
- výpisu z matriky narodení, 
- potvrdenia  z výchovno-vzdelávacej  ustanovizne o zapojení do nej (predškolská 

ustanovizeň, základná škola, stredná škola), 
- mienky Interrezortnej  komisie Obce Báčsky Petrovec. 

 
Článok 6 

 
 Na základe mienky Interrezortnej  komisie a podanej žiadosti o uskutočnenie práva na 
službu osobného sprievodcu zo strany rodiča/opatrovníka dieťaťa/žiaka, školy  alebo 
Strediska pre sociálnu prácu, Stredisko pre sociálnu  prácu  vynáša rozhodnutie v súlade 
s ustanoveniami týchto pravidiel.  
 Proti rozhodnutiu vynesenému v prvom stupni stránka má právo na sťažnosť Obecnej 
rade Obce Báčsky  Petrovec v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 
 Sťažnosť sa odovzdáva Stredisku pre sociálnu prácu, ktoré rozhoduje v prvom stupni.  
 

Článok 7 
 

 Prioritu na právo služby osobného sprievodcu majú deti/žiaci s I. a II. stupňom 
podpory; deti z jednorodičovských rodín, ktoré nemajú iných členov rodinnej domácnosti, 
ktorí by sa  mohli starať o dieťa; rodiny, ktoré majú viacej detí so zdravotným postihnutím 
alebo poruchami vo vývine. 

Článok 8 
 

 Stupeň podpory sa určuje vzhľadom na celkové individuálne fungovanie užívateľa 
a druh  potrebnej pomoci vzhľadom na:  

1. schopnosť  priamej  starostlivosti o seba, 
2. účasť na aktivitách života v spoločnosti. 

 
Článok 9 

 
 Podpora I. stupňa -  znamená, že užívateľ nie je schopný samostatne starať sa o seba 
a zapojiť sa do aktivít každodenného života v spoločnosti, a preto mu je potrebná fyzická 
prítomnosť a nepretržitá  pomoc  inej osoby.  
 Podpora II. stupňa – znamená, že  užívateľ sa môže starať o seba a zapojiť sa do 
aktivít každodenného života v spoločnosti s fyzickou prítomnosťou a pomoc inej osoby.  
 Podpora III.  stupňa - znamená, že užívateľ sa vie  starať sám o seba a  zapojiť sa do 
aktivít každodenného života v spoločnosti, ale mu  je v dôsledku nedostatočne rozvinutých 
zručností potrebný  dozor a podpora inej osoby.  
 Podpora IV. stupňa – znamená, že užívateľ samostatne, resp. s pripomenutím môže  
vykonávať všetky životné aktivity.  
 
 



      Strana 4 z 12       6. februára   2018      ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČ SKY  PETROVEC    Č íslo  1 

Článok 10 
 

 Rodič či opatrovník dieťaťa/žiaka, ktorému  je rozhodnutím Strediska pre sociálnu 
prácu určené právo na  osobného sprievodcu, volí osobného sprievodcu z kruhu navrhnutých 
a angažovaných osôb zo strany  poskytovateľa služby.  
 Splnenie podmienok na získanie statusu osobného sprievodcu na základe podanej 
dokumentácie určuje poskytovateľ služby v súlade s kritériami týchto pravidiel.  
 

Článok 11 
 

 Osobný sprievodca dieťaťa a žiaka musí kumulatívne spĺňať nasledujúce podmienky:  
- musí byť štátny občan Republiky Srbsko, 
- musí mať bydlisko  na území Obce Báčsky Petrovec najmenej jeden rok, 
- musí byť nezamestnaný a nachádzať sa v riadnej evidencii Národnej služby 

zamestnávania v pobočke v Báčskom Petrovci, 
- musí mať najmenej štvrtý stupeň stredného odborného vzdelania, 
- proti osobe sa nesmie viesť vyšetrovanie, konanie alebo osoba nesmie byť odsúdená 

za trestný čin, za ktorý je stanovený bezpodmienečný  trest väzenia  v trvaní najmenej 
šesť mesiacov, 

- proti osobe sa nesmie viesť vyšetrovanie, konania alebo osoba nesmie byť odsúdená 
za činy, ktoré ju robia neprístojným pre prácu s deťmi alebo pri pobyte v detskom 
prostredí, 

- musí mať lekárske osvedčenie o psychickej, fyzickej a zdravotnej schopnosti pre 
prácu s deťmi a so žiakmi, 

- nemôže byť člen  rodinnej  domácnosti, v ktorej žije užívateľ, príbuzný v priamom 
rade ako sú brat a sestra, resp.  brat a sestra  po otcovi alebo matke užívateľa, 

- musí ukončiť školenie akreditovaného  programu pre osobného sprievodcu 
a výnimočne s písomnou  vyhláškou ukončiť uvedené školenie najneskoršie v lehote 
troch mesiacov a do realizácie školenia je  záväzný  zúčastniť sa  základného školenia 
pre osobného sprievodcu. 

 
Článok 12 

 
 Na základe  písomnej  vyhlášky  rodiča o voľbe  osobného sprievodcu dieťaťa/žiaka 
z listiny osôb angažovaných zo strany poskytovateľa služby uzaviera sa zmluva medzi  
rodičom, poskytovateľom služieb a osobným sprievodcom, ktorou sa definujú práva, záväzky 
a zodpovednosti všetkých žiakov.  
 
 

III.    PRÁVA A  ZÁVÄZKY  POSKYTOVATEĽA  SLUŽIEB 
 

Článok 13 
 

 Službu  osobného sprievodcu Obec Báčsky Petrovec zabezpečuje od poskytovateľa 
služieb prostredníctvom  verejného obstarávania služieb sociálnej ochrany.  
 Po uskutočnenom postupe verejnej objednávky obec uzaviera zmluvu 
s poskytovateľom služieb, ktorému je  pridelená zmluva.   
 Zmluva obsahuje informácie o rozpočte služieb a odvoláva sa na  pravidlá, ktorými sa  
upravuje používanie služieb  sociálnej ochrany. 
 Zmluvou sa  upravuje  spôsob platby, sledovanie a trvanie poskytovania služby 
sociálnej ochrany, spôsob  informovania а podmienky zrušenia zmluvy.  
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Článok 14 
 

 Poskytovatelia služby môžu byť: jestvujúci poskytovatelia služieb sociálnej ochrany, 
ktorí rozširujú svoju  činnosť cez programovú aktivitu osobný sprievodca dieťaťa  a noví 
poskytovatelia  služieb.  
 

Článok 15 
 

 Poskytovateľ služby účinkuje vo voľbe a je poverený zamestnávaním osobných 
sprievodcov.  
 Poskytovateľ služby uzaviera pracovnú zmluvu/zmluvu o dielo s osobným 
sprievodcom,  ktorou sa definujú  vzájomné práva, záväzky a zodpovednosti.  
 Za angažovaných osobných sprievodcov poskytovateľ  služby organizuje  interné 
základné  školenie a akreditované školenie.  
 

Článok 16 
 

 Poskytovateľ služieb  písomne oboznamuje predškolskú ustanovizeň/školu, že dieťa 
bude mať osobného sprievodcu.  
 V prípise sa uvádza meno a priezvisko dieťaťa, meno a priezvisko  sprievodcu, trvanie 
a dynamika podpory, ako i iné  dôležité informácie.  
 Ak sa pre  dieťa vypracúva individuálny vzdelávací plán (IOP) osobný sprievodca 
podľa potreby sa stáva členom tímu pre dodatočnú podporu, o čom  informuje poskytovateľa 
služby.  

Článok 17 
 

 Poskytovateľ služby má záväzok viesť  nevyhnutné evidencie a dokumentácie.  
 

Článok 18 
 

 Poskytovateľ služby najmenej  raz ročne koná  internú  evaluáciu kvality 
poskytnutých služieb, ktorá  zahŕňa  skúmanie spokojnosti užívateľov, resp.  ich zástupcov.  
 Správa o uskutočnenej evaluácii sa doručuje Obci Báčsky Petrovec.  
 
 

IV.   PRÁVA  A  ZÁVÄZKY  OSOBNÉHO  SPRIEVODCU 
 

Článok 19 
 
 Služba osobného sprievodcu sa koná so všetkou úctou a rešpektovaním osobnosti 
dieťaťa/žiaka s prísnym zákazom akéhokoľvek druhu násilia alebo diskriminácie.  
 Pri poskytovaní služieb osobný sprievodca sa bude riadiť a konať v súlade 
a nasledujúcimi princípmi:  

- individualizovaná podpora, 
- uctievanie  práv dieťaťa, 
- uctievanie  rodinných zameraní a životných štýlov, 
- spolupráca s rodinnou a inými aktérmi  v živote dieťaťa, 
- uctievanie súkromia dieťaťa a rodiny, 
- bezpečnosť a istota dieťaťa. 

 
 
 



      Strana 6 z 12       6. februára   2018      ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČ SKY  PETROVEC    Č íslo  1 

Článok 20 
 

Osobný sprievodca je povinný uctievať  predpísané  pravidlá  správania sa 
a pohybovania v rámci  predškolskej ustanovizne/školy.  

Osobný  sprievodca dieťaťa  nemá právo zasahovať do  výchovno-vzdelávacej práce,  
dávať sugescie alebo poznámky vychovávateľovi/učiteľovi, ale má záväzok o eventuálnych  
postupoch alebo problémoch informovať  riaditeľa školy, rodičov dieťaťa/žiaka, 
poskytovateľa  služby hneď alebo v najkratšej lehote.  
 

Článok 21 
 

Osobný sprievodca je povinný  rešpektovať osobnosť, telesnú integritu  a bezpečnosť 
všetkých detí  v predškolskej ustanovizni/škole, v ktorej mu je  povolený prístup 
a pohybovanie ako  osobného sprievodcu.  

Prísne je zakázané dostať sa do verbálneho alebo  fyzického konfliktu s inými  
deťmi/žiakmi alebo zamestnancami v ustanovizni.  

Osobný sprievodca je povinný ak spozoruje, že sa akýkoľvek druh  diskriminácie 
alebo násilia koná nad dieťaťom/žiakom, ktorému je pridelený, o tom ihneď  informovať 
riaditeľa, odbornú službu ustanovizni a poskytovateľa služby.  
 

Článok 22 
 

 Osobný sprievodca vedie evidenciu o svojom  angažovaní na  určenom tlačive.  
 Rodič/opatrovník vlastným podpisom  potvrdzuje  presnosť vnesených údajov na 
dennej a mesačnej úrovni.  
 V prípade, že  tlačivo nie je  riadne vyplnené alebo nie je  overené podpisom  rodiča, 
bude sa považovať, že v ten deň v mesiaci alebo v ten mesiac osobný sprievodca nebol 
angažovaný.  

Článok 23 
 

 Osobný sprievodca má právo na platenú prácu na základe  pracovného angažovania 
a na základe výšky úhrady, ktorú stanovuje  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec za každý 
rok, za  predošlý miesiac, v priebehu nasledujúceho mesiaca. 
 
 

V. ZÁNIK  PRÁVA  A  ZÁVÄZOK  OSOBNÉHO  SPRIEVODCU 
 

Článok 24 
 

 Práva a záväzky osobného sprievodcu zanikajú: 
- vynesením nového, pozmeneného rozhodnutia Strediska pre sociálnu prácu, ktorým sa  

konštatuje zánik potreby po  angažovaní osobného sprievodcu, 
- uplynutím lehoty, na ktorú bola zmluva uzavretá.  

 
Článok 25 

 
 Práva a záväzky osobného sprievodcu môžu zaniknúť aj pred uplynutím lehoty, na 
ktorú bola zmluva uzavretí, a to v prípadoch:  

- písomne  vyjadrenej vôle osobného  sprievodcu alebo rodiča/opatrovníka, 
- porušenej  dôvery a osobného vzťahu medzi osobným sprievodcom  dieťaťom/žiakom  

alebo osobným sprievodcom a rodičom/opatrovníkom dieťaťa, 
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- neposkytovania alebo odmietania poskytovania služby alebo častí  predpokladaných 
služieb, 

- násilného alebo  neprimeraného správania sa osobného sprievodcu k dieťaťu/žiakovi, 
iným deťom, zamestnancom vo výchovno-vzdelávacích ustanovizniach alebo k tretím 
osobám, 

- zanedbávania potrieb dieťaťa, neodovzdania  alebo skrývanie informácií, skutkového 
stavu a zmenených  okolností rodičovi/opatrovníkovi, poskytovateľovi služby alebo 
Stredisku pre sociálnu prácu, 

- zneužívania liekov, alkoholu alebo iných omamných prostriedkov,  
- nenavštevovania akreditovaného  programu v lehote troch mesiacov, 
- ničenia,  schudzenia a nesvedomitého vzťahu  voči majetku dieťaťa/žiaka, jeho 

rodičom alebo ustanovizni, ktorú dieťa/žiak navštevuje, 
- podnietenia nacionálnej, náboženskej, rodovej, politickej a inej nenávisti 

a netrpezlivosti,  
- začatia vyšetrovania alebo konania proti osobnému sprievodcovi  za činy, ktoré  ho 

robia neprístojným pre prácu s deťmi alebo pri pobyte v detskom prostredí, 
- a v iných oprávnených dôvodoch na základe zhodnotenia  poskytovateľa služby. 

Na základe podania žiadosti o zánik statusu osobného  sprievodcu rozhoduje 
poskytovateľ služieb v súlade s ustanoveniami týchto pravidiel.  

V prípade, že k zániku statusu osobného  sprievodcu prichádza z dôvodu z odseku 1 
body 3 až 10 tohto článku, poskytovateľ služieb je povinný o tom viesť úradnú evidenciu  a 
o tých dôvodoch zrušenia zmluvy záväzne informovať Stredisko pre sociálnu  prácu, ktorá 
o tomto vedie evidenciu, aby sa takej osobe  znemožnilo opätovné vymenovanie za  
osobného  sprievodcu v niektorom inom prípade.  
 
 

VI.        PRÁVA A  ZÁVÄZKY ZODPOVEDNEJ OSOBY PREDŠKOLSKEJ 
USTANOVIZNE/ŠKOLY 

 
Článok 26 

 
 Zodpovedná osoba predškolskej ustanovizne/školy má právo:  

- dohliadať uskutočnenie a realizáciu tohto druhu podpory,  
- poprieť právo vstupu a pohybovania sa osobného sprievodcu v kruhu 

ustanovizne/školy v prípade závažného  porušenia pravidiel správania sa  
pohybovania  osobného   sprievodcu po ukončenie  zhodnotenia  príslušnými  
štátnymi orgánmi.  

 
Článok 27 

 
 Zodpovedná osoba predškolskej ustanovizne/školy má záväzok: 

- umožniť prístup osobnému sprievodcovi dieťaťa/žiaka do  priestorov 
ustanovizne/školy, 

- zoznámiť osobného sprievodcu dieťaťa/žiaka s vynesenými pravidlami správania sa 
v ustanovizni, 

- informovať kolektív a osoby angažované na prácach zabezpečenia ustanovizne 
o vymenovaní osobného sprievodcu, 

- v spolupráci so  zamestnancami  rešpektovať pravidlá správania sa osobného 
sprievodcu, jeho vzťah k dieťaťu a všetkým osobám v rámci ustanovizne 
a o akýchkoľvek  nesprávnostiach ihneď, najneskoršie v prvý  nasledujúci pracovný 
deň informovať poskytovateľa služby. 
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VII.  ZABEZPEČENIE  PROSTRIEDKOV 

 
Článok 28 

 
 Práca osobného sprievodcu sa financuje z prostriedkov rozpočtu Obce Báčsky 
Petrovec, transferových prostriedkov Ministerstva pre prácu, zamestnávanie, bojovnícke 
a sociálne otázky, z donačných  prostriedkov a z prostriedkov získaných prostredníctvom 
projektov.  
 
 

VIII. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 29 
 

 Tieto pravidlá  nadobúdajú platnosť ôsmym dňom po uverejnení v Úradnom vestníku 
Obce Báčsky Petrovec.  
 

Článok 30 
 

 Dňom uplatnenia týchto  pravidiel strácajú platnosť Pravidlá o personálnej asistencii 
dieťaťu, č. 016-4/16-2013 z 22.01.2013 a Pravidlá  o zmene Pravidiel o personálnej asistencii 
dieťaťu, č. 016-4/339-2013 z 20.12.2013. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 
 

Číslo: 016-4/5-2018 
Dňa: 29.01.2018 
Báčsky Petrovec      PREDSEDA OBECNEJ RADY 
          Srđan Simić, v.r. 
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   3. 
 
 Podľa článku 6 odsek 1 Uznesenia o úhrade  za ochranu a zlepšenie životného 
prostredia na území Obce Báčsky Petrovec (Úradný  vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
7/2010), článku 87 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, 
číslo 1/2014),  Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na svojom 41. zasadnutí, ktoré sa  konalo  
29. 01. 2018,  jednohlasne vyniesla 
 
 

 P    R   O  G   R   A   M  
 

POUŽÍVANIA PROSTRIEDKOV  ROZPOČTOVÉHO  FONDU   
 

PRE OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
 

NA ROK 2018 
 
 

 1. Týmto programom   určujú sa  plánované  príjmy a účel používania prostriedkov za 
aktivity, ktoré sa počas roka 2018  plánujú v oblasti ochrany a zlepšenia životného prostredia. 
 
 2.  Za realizáciu  programu  plánujú sa  prostriedky z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec 
na  rok  2018, a to z:  
 

- osobitnej úhrady za ochranu životného prostredia a zlepšenie životného prostredia 
v roku 2018 .......................................................................... 4.200.000,00 dinárov 

- úhrady za znečistenie životného prostredia ............................. 400.470,00 dinárov  
- príjmy z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec ................................ 500.000,00 dinárov 

               __________________ 
                   SPOLU: ............. 5.100.470,00 dinárov 

 
 3.   Prostriedky z bodu 2 tohto  programu sa použijú pre:  
 
l.   Podnetné,  prevenčné a sanačné programy a projekty, ktoré  
     prispievajú  k značnému  zníženiu  znečistenia životného prostredia:  
                 3.400.470,00  dinárov 

 
 Plánuje sa  finančná a odborná pomoc v realizácii  projektov a programov,  ktoré sa 
vzťahujú na: 
 

- prípravu  projektov a projektovo-technickú dokumentáciu 
z  oblasti  životného prostredia  (vypracovanie Lokálneho 
ekologického akčného plánu, vypracovanie Projektu pre  
revitalizáciu vodného toku Begeja cez Báčsky Petrovec, 
vypracovanie katastra znečisťovateľov a pod.) ............................. 200.000,00 din. 
 

- ozeleňovanie obce a údržbu divokej flóry a fauny  ..................... 1.300.000,00 din. 
(ozeleňovanie  hlavných  ulíc  a námestí  v  osadách Báčsky  
Petrovec, Kulpín, Hložany a Maglić a zaobstaranie sadeníc 
pre komunálne podniky) 
 

- odpratanie  divokých skládok odpadu .........................................    500.000,00 din. 
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- prostriedky pre  realizáciu plánu nakladania s odpadom ................ 800.000,00 din. 

(obstarávanie odpadových košov a kontajnerov) 

- ničenie  burinatej rastliny ambrózie ................................................ 400.000,00 din. 
 

- revitalizáciu vodného toku Begeja v Báčskom  Petrovci  ............... 200.470,00 din.
  

 Za realizáciu uvedených aktivít  podpíšu sa zmluvy s oprávnenými, odbornými 
a vedeckými organizáciami a ustanovizňami po uskutočnenom  zodpovedajúcom  konania. 
 
 
II. Program  kontroly kvality, analýza a sledovanie stavu životného prostredia  
     v obci (monitoring)               1.500.000,00 dinárov 

  
Za realizáciu  uvedeného sledovania  podpíšu  sa  zmluvy s oprávnenými odbornými 

a vedeckými organizáciami a ustanovizňami, v súlade s predpismi: 
 

- sledovanie kvality ovzdušia v Obci Báčsky Petrovec 
- systematické meranie hluku v životnom prostredí v Obci Báčsky Petrovec 
- sledovanie kvality povrchových vôd na území Obce Báčsky Petrovec 
- merania  pre osobitné účely. 

 
III.  Vzdelávacie aktivity a upevňovanie povedomia o potrebe ochrany životného        
        prostredia                  100.000,00 dinárov  

 
 S cieľom  zvýšiť vzdelanostnú úroveň, upevniť povedomie a popularizáciu ochrany 
životného prostredia, Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové 
a inšpekčné úkony, prostriedkami v úhrnnej sume  vo výške 100.000,00 dinárov samostatne 
alebo v spolupráci s inými subjektmi bude organizovať alebo sa zúčastní v prednáškach,  
seminároch, tribúnach, zhromaždeniach, manifestáciách z oblasti ochrany  a zlepšenia   
životného prostredia a v zaznamenávaní významných dátumov a udalostí: 
 

- veľtrhy  ochrany životného prostredia  
- Hodina pre našu planétu 
- Svetová deň vody 
- Deň lesov – obstarávanie sadeníc pre  občanov,  ktorým sa budú deliť  bezplatné 

sadenice 
- Svetový deň ochrany životného prostredia – odstránenie  divokých skládok 

odpadu a pod.  
- Deň  planéty Zeme 
- Dni Dunaja a iné  ekologické sviatky 
Prostriedky sú určené pre vzdelávacie ustanovizne  v  Obci Báčsky Petrovec a pre 

mimovládne organizácie, ktorých činnosť spočíva na ochrane životného prostredia, ale i pre 
obstarávanie sadeníc zo škôlok, ktoré sa bezplatne rozdelia  občanom.  
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  IV.  Informovanie a uverejňovanie údajov o stave a kvalite  životného prostredia 
          100.000,00 dinárov 

 
 S cieľom pravidelného,  včasného, úplného a objektívneho  informovania verejnosti 
o stave životného  prostredia,  verejnosti práce a upevňovania povedomia o význame ochrany 
životného prostredia, začne sa vydávať Ekobulletin  a   sústavne sa bude inovovať webová 
stránka obce, oddiel ochrany životného prostredia. Paralelne sa bude informovať verejnosť 
o stave životného  prostredia  prostredníctvom prostriedkov verejného informovania.  
 
 Financovanie, resp.  spolufinancovanie aktivít z tohto programu bude sa  konať 
v závislosti od prílevu prostriedkov zozbieraných v súlade s Uznesením o úhrade za ochranu 
a zlepšenie životného  prostredia na území Obce Báčsky Petrovec, resp.  prílevu  účelovo 
prenechaných prostriedkov v súlade so Zákonom  o ochrane životného prostredia (Úradný 
vestník Republiky Srbsko, č. 135/2004 a 36/2009),  resp.  Uznesením o rozpočte Obce 
Báčsky Petrovec na rok 2018. 
 
 Keď sa príjmy  neuskutočňujú v plánovanej sume, Obecná rada Obce Báčsky 
Petrovec určuje prioritné aktivity. 
 
 Realizáciu programu a dozor nad plnením zmluvných záväzkov a realizáciu 
jednotlivých  programov a projektov  koná Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, 
komunálno-bytové a inšpekčné úkony prostredníctvom inšpekcie ochrany životného 
prostredia so súhlasom náčelníka Obecnej správy, ako i verejné komunálne podniky na území 
Obce Báčsky Petrovec, každý zo svojej  príslušnosti.  
 
 Tento program sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY  PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 
 

Číslo: 016-4/7-2018 
Dňa:  29. 01. 2018              PREDSEDA OBECNEJ RADY 
Báčsky Petrovec         
                  Srđan Simić,  v.r.      
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