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      37. 

Podľa článku 13 Zákona o komunálnych činnostiach (Úradný vestník RS,  č. 88/2011 

a 104/2016)  a  článku  34 Štatútu  Obce Báčsky Petrovec – prečistený text  (Úradný vestník 

Obce Báčsky Petrove, č. 1/2014), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na  XIX. zasadnutí, 

ktoré sa konalo  12.06.2018,  v y n i e s l o  

 

U  Z N  E  S  E  N  I  E 
O  KOMUNÁLNYCH  ČINNOSTIACH 

 

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 1 

 

 Toto uznesenie upravuje  komunálne činnosti a predpisuje podmienky a spôsob ich 

vykonávania, všeobecné a osobitné práva a záväzky vykonávateľa komunálnych činností 

a užívateľa služieb, vrátane aj spôsob  platby komunálnych služieb, spôsob  výkonu  kontroly 

užívania a zúčtovania komunálnych služieb a oprávnenia vykonávateľa komunálnych 

činností  pri výkone kontroly a opatrení, ktoré sú  kontrolóri oprávnené podnikať.  

 

Článok 2 

 

Komunálne činnosti sú činnosti vo všeobecnom záujme a konajú sa na spôsob, ktorým sa 

zabezpečuje  uspokojenie  životných potrieb užívateľov  komunálnych služieb a výrobkov na 

území Obce Báčsky Petrovec a podľa ustanovení zákona a tohto uznesenia.  

 Obec Báčsky Petrovec je povinná utvoriť podmienky pre zabezpečenie 

zodpovedajúcej kvality, objemu, dostupnosti a kontinuity komunálnych služieb a výrobkov, 

ako i dozor nad ich výkonom.  

 

Článok 3 

 

 Komunálne činnosti v znení tohto uznesenia sú: 

1. zásobovanie pitnou vodou; 

2. čistenie a odvádzanie atmosférických a odpadových vôd; 

3. nakladania s komunálnym odpadom a údržba skládok odpadu; 

4. mestská a prímestská preprava cestujúcich; 

5. spravovanie cintorínov  a pochovávanie; 

6. pohrebná činnosť; 

7. spravovanie  verejných parkovísk; 

8. zabezpečenie verejného osvetlenia; 

9. spravovanie trhov a jarmokov, 

10. údržba ulíc a ciest; 

11. údržba čistoty na verejných priestranstvách; 

12. údržba verejných zelených plôch; 

13. kominárske služby; 

14. činnosti zoohygieny. 

 

Činnosti z odseku 1 body 1 až 8 a body 12 až 14 tohto článku sú činnosti vo všeobecnom  

hospodárskom  záujme v zmysle predpisov o ochrane  spotrebiteľov.  

Obec Báčsky Petrovec určuje spôsob  kontinuitného  vyjadrovania  sa užívateľov  

komunálnych služieb  o kvalite  poskytovania komunálnych služieb zo strany  vykonávateľov 
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komunálnych činností, ktoré sa  organizujú  priamo,  elektronicky alebo na iný vhodný 

spôsob, najmenej raz ročne.  

Článok 4 

 

 Komunálne činnosti na území Obce Báčsky Petrovec pre osady Báčsky Petrovec, 

Kulpín  a Hložany vykonáva Verejný komunálny podnik Progres z Báčskeho Petrovca a pre 

osadu Maglić komunálne činnosti vykonáva Verejný komunálny podnik Komunalac 

z Maglića (v ďalšom texte: komunálne podniky). 

 Výnimočne z odseku 1 tohto článku komunálne činnosti pod  poradovými číslami 4, 

8, 10, 13 a 14 z článku 3 tohto uznesenia zabezpečuje Obecná správa,  Oddelenie pre 

hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony Obecnej správy Obce 

Báčsky Petrovec v súlade so zákonom a týmto uznesením. 

 

Článok 5 

 

 Jednotka lokálnej samosprávy je povinná v postupe  zverenia  vykonávania 

komunálnych činností riadiť sa princípmi  konkurencie, ekonomickosti, účinnosti a ochrany 

životného prostredia.  

Jednotlivé komunálne práce, resp. ich vykonávanie Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec 

môžu osobitným uznesením zveriť obchodnej spoločnosti, podnikateľovi alebo inému  

hospodárskemu subjektu v súlade so zákonom  a týmto uznesením.  

Zverenie  vykonávania  komunálnych činností sa koná na základe uznesenia Zhromaždenia 

obce Báčsky Petrovec o spôsobe vykonávania komunálnych činností a zmluvy o zverení 

prác, vyjmúc prípadu založenia verejného podniku.  

Na postup zverenia  vykonávania komunálnych činností, ktorých financovanie sa koná 

z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec, resp. ktorých financovanie sa zabezpečuje v úplnosti alebo 

sčasti  platbou poplatku od  užívateľov komunálnych služieb,  uplatňujú sa  ustanovenia 

zákona, ktorými sa  upravuje  verejno-súkromné partnerstvo a koncesia.  

V prípade zverenia vykonávanie komunálnych činností z predošlého odseku tohto uznesenia 

obchodnej spoločnosti, podnikateľovi, inému  hospodárskemu subjektu Obecná rada Obce 

Báčsky Petrovec vypisuje verejný súbeh na zverenie určitých  komunálnych činností, ktorý 

obsahuje: 

 názov komunálnej činnosti, ktorá sa zveruje, 

 podmienky vykonávania komunálnej činnosti, 

 podmienky v zmysle  technicko-technologickej vybavenosti a organizačnej a kádrovej 

spôsobilosti pre  vykonávanie komunálnej činnosti, 

 obsah  písomnej ponuky,  

 lehotu doručenia písomných ponúk, 

 dobu, na ktorú sa zverenie koná.  

Obecná rada Obce Báčsky Petrovec volí najvýhodnejšieho záujemcu a navrhuje  

Zhromaždeniu obce osobitné Uznesenie o zverené určitých komunálnych činností.  

Po vynesení uznesenia Zhromaždenia obce a zverení vykonávania komunálnych činností 

obchodnej spoločnosti, podnikateľovi, resp. inému  hospodárskemu subjektu, s ním  sa 

uzaviera Zmluva o vykonávaní komunálnej činnosti.   

 

Článok 6 

 

 Jednotlivé práce  v rámci svojej pôsobnosti, okrem zásobovania pitnou vodou 

z článku 3 bod 1  tohto  uznesenia,  komunálne podniky môžu zveriť inému podniku  alebo  

podnikateľovi,  registrovanému pre vykonávanie tých činností, so súhlasom Zhromaždenia 

obce Báčsky Petrovec, vyjmúc prípadov stanovených zákonom a v nasledujúcich  prípadoch:  
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  ak sa poruší alebo preruší dodávka komunálnych výrobkov a poskytovanie  

komunálnych služieb v dôsledku vyššej sily  alebo z iných dôvodov, ktoré sa nemohli  

predvídať, resp. znemožniť, 

  ak  potreba za  objemom  dodávky komunálneho výrobku alebo poskytovaním 

komunálnych služieb prekonáva materiálno-technické možnosti komunálneho 

podniku.  

 Zverenie prác z odseku 1 tohto článku môže trvať iba kým trvajú ťažkosti vo 

vykonávaní tých prác zo strany komunálneho podniku.  

 Vzájomné záväzky a doba, na ktorú sa koná  zverenie prác z predošlého  odseku sa 

bližšie regulujú zmluvou o zverení prác  medzi  komunálnym podnikom a podnikom alebo 

podnikateľom,  ktorému sa zverí vykonávanie prác.  

 Komunálne podniky musia bezodkladne podniknúť opatrenia na odstránení  príčin  

poruchy v poskytovaní komunálnych služieb, predvídaných zákonom.  

 

Článok 7 

 

 Dodávka komunálneho výrobku, resp. poskytovanie komunálnych služieb nemôže sa 

ukrátiť užívateľovi, s výnimkou nasledujúcich prípadov:  

 ak komunálny výrobok, resp. službu používa neúčelovo  ponad povolený objem alebo 

inú stanovenú podmienku, 

 ak komunálny výrobok alebo  službu používa svojvoľne bez  povolenia príslušného 

komunálneho podniku, 

 ak si nevyrovná dlhy za komunálne služby podľa účtu jednotného zúčtovania  

komunálnych služieb dlhšie ako 2 (dva) mesiace, 

 ak  prevzatie komunálneho výrobku, resp. služby koná  prostredníctvom objektu, 

zariadenia a inštalácie, ktoré nespĺňajú predpísané technické, sanitárne, stavebné  

a iné podmienky, 

 ak neopodstatnene ruší iných užívateľov komunálnych služieb, 

 ak používa služby  v protiklade s predpismi.   

 Po zániku  dôvodu na ukrátenie komunálneho výrobku, resp.  komunálnej služby, 

komunálny  podnik, resp.  subjekty z článku 4 odsek 1 a článku  5 tohto uznesenia  sú povinní 

v lehote troch dní odo dňa podania žiadosti užívateľa, pokračovať s poskytovaním 

komunálnych služieb.  

 Dôvody na ukrátenie  komunálneho výrobku, resp. služby, ako i zánik  ich trvania,  

ustaľuje poskytovateľ komunálnych  služieb, resp.  komunálny inšpektor. 

 

Článok 8 

 

 Dodávka  komunálnych služieb, resp. poskytovanie komunálnych  služieb sa koná  

stále a v kontinuite. 

 V prípade, že sa  poruší alebo  preruší dodávka komunálnych výrobkov alebo 

poskytovanie komunálnych služieb, komunálny podnik, resp. subjekty z článkov 4  a 5 tohto 

uznesenia sú povinné prostredníctvom prostriedkov verejného  informovania alebo na nejaký 

iný zodpovedajúci spôsob informovať  užívateľov o dĺžke trvania tých porúch, resp. 

prerušenia.  

 O prípadoch z predošlého  odseku poskytovatelia komunálnych služieb sú povinní 

ihneď informovať  komunálnu  inšpekciu, s ktorou  dohodovo určia: 

 prednostný rad a spôsob poskytovania služieb, 

 opatrenia na ochranu objektov, majetku alebo  užívateľov komunálnych služieb.  
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Článok 9 

 

 Dodávka komunálneho výrobku, resp. poskytovanie komunálnej služby sa nemôže  

konať pre  objekty vystavané bez  stavebného povolenia vydaného zo strany príslušného 

orgánu správy, vyjmúc  prípadov stanovených zákonom.  

 Každý užívateľ komunálnej služby je povinný  príslušnému komunálnemu podniku  

prihlásiť začiatok, resp. zánik užívania komunálnej služby v lehote 8 dní odo dňa začiatku, 

resp. zániku užívania komunálnej  služby.  

 V prípade, že sa napojenie na komunálny objekt  vykoná v protiklade s ustanoveniami 

tohto uznesenia, komunálny inšpektor upomenie  majiteľa, resp. užívateľa takého objektu, 

aby si v určitej lehote zaobstaral potrebné súhlasy.  V opačnom prípade, komunálny inšpektor 

vynesie rozhodnutie o odpojení z komunálneho objektu.  

 Náklady odpojenia sa pripisujú na ťarchu užívateľa.  

 

Článok 10 

 

 Uznesenie o zmene cien  komunálnych  služieb vynáša príslušný orgán  vykonávateľa 

komunálnych činností.  

 Obecná rada Obce Báčsky Petrovec poskytuje súhlas k uzneseniu o zmene cien 

nasledujúcich komunálnych služieb:  

 dodávky vody,  

 nakladania s komunálnym odpadom, 

 čistenia žúmp, 

 napojenia  a používania  systému verejnej kanalizácie,  

 pohrebných služieb, 

ako i nasledujúcich  služieb, ktoré sa  financujú z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec: 

 úpravy a údržby verejných a verejných zelených  priestranstiev,  

 údržby cestného pásma, 

 údržby skládok inertného odpadu,  

 údržby atmosférickej kanalizácie.  

K žiadosti i poskytnutie súhlasu z odseku 2 tohto článku vykonávateľ komunálnych služieb 

Obecnej rade Obce Báčsky Petrovec doručuje  odôvodnenie, ktoré obsahuje najmä dôvody na 

zmenu a podrobnú štruktúru navrhnutej ceny.  

 

Článok 11 

 

 Ceny komunálnych služieb sa určujú rovnako pre všetky kategórie  užívateľov 

v súlade so zákonom.  

 Ceny komunálnych služieb sa určujú na základe nasledujúcich zásad: 

 uplatnenie zásady – spotrebiteľ platí,  

 uplatnenie zásady – znečisťovateľ platí,  

 dostatočnosť ceny na krytie prevádzkových výdavkov, 

 zladenosť cien komunálnych služieb so zásadou prístupnosti, 

 nejestvovanie rozdielu v cenách medzi rozličnými kategóriami  spotrebiteľov, iba ak 

je rozdiel  založený na rozličných výdavkoch  zabezpečenia komunálnej služby.  

 

 Prvky pre  utvorenie cien komunálnych služieb tvoria: 

1) podnikateľské  výdavky  vyjadrené v účtovných knihách a finančných správach,  

2) výdavky pre výstavbu a rekonštrukciu  objektov komunálnej infraštruktúry 

a obstaranie  vybavenia podľa schválených  programov a plánov  vykonávateľa 

komunálnych činností, ku ktorým  jednotka lokálnej samosprávy poskytla súhlas, 

3) zisk vykonávateľa komunálnej činnosti. 
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Prostriedky, ktoré sú určené na  financovanie obnovy a výstavby objektov komunálnej 

infraštruktúry, vyjadrujú sa zvlášť a môžu sa použiť iba na tie účely.  

 

Článok 12 

 

 Utvorenie cien  komunálnych služieb koná sa na základe  prvkov z článku 11 tohto 

uznesenia.  

 Komunálne podniky konajú účtovanie všetkých komunálnych služieb 

prostredníctvom  jednotného  zúčtovania od občanov, obchodných spoločností, podnikateľov, 

prenajímateľov, resp.  nájomcov podnikateľských priestorov  a iných hospodárskych 

subjektov. 

 Ak si užívateľ komunálnych služieb z predošlého odseku, účet  jednotného zúčtovania  

nevyrovná v úplnosti dva mesiace za sebou, komunálne podniky mu  môžu  zastaviť  

dodávku vody pokým si nevyrovná pozostalý dlh.  

 V prípade vzniku   nevyrovnaných splatných  pohľadávok za komunálne služby zo 

strany  prenajímateľa obytného a podnikateľského priestoru, vzniknuté splatné pohľadávky 

za komunálne služby sa účtujú od prenajímateľa podnikateľského priestoru.  

 

Článok 13 

 

 V prípade štrajku zamestnancov v komunálnych podnikoch sa musí zabezpečiť 

minimum v procese práce pri vykonávaní komunálnych činností, resp. v poskytovaní 

komunálnych služieb, aby sa tak znemožnilo priame nebezpečenstvo alebo veľmi ťažké  

následky pre život a zdravie ľudí, tiež  bezpečnosť ľudí a majetku.  

 Minimum procesu práce v zmysle odseku 1 tohto článku sa zabezpečuje  stálym  

vykonávaním: 

 prác čistenia a distribúcie pitnej vody, 

 prác odvádzania odpadových vôd,  

 prác vynášania odpadu, 

 prác údržby skládok odpadu, 

 prác  pochovávania. 

 

Článok 14 

 

 Dozor nad zákonitosťou práce komunálnych podnikov a iných subjektov, ktoré 

vykonávajú komunálne činnosti koná Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec, Obecná rada 

a Obecná správa – Oddelenie pre  hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné 

úkony (v ďalšom texte: príslušný orgán).  

 

 

II. OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 

1. ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU 

 

Článok 15 

 

 Zásobovaním pitnou vodou sa rozumie čerpanie, čistenie, spracovanie a dodávka  

vody vodovodnou sieťou k meraciemu prístroju  spotrebiteľa, vrátane meracieho prístroja.  
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Článok 16 

 

 Práce zásobovania  pitnou vodou na území Obce Báčsky Petrovec konajú  komunálne 

podniky. 

Článok 17 

 

 Objekty, inštalácie, zariadenia, príslušenstvá, nádrže,  rozvodová  sieť so zosilnenými 

časťami a prípojkami s vodomerom, tiež ekostudňa,  patria k objektom verejného vodovodu.  

 

Článok 18 

 

 Vo vykonávaní prác zásobovania vodou komunálne podniky sú povinné:  

 konať kontinuitné zásobovanie  vodou všetkých užívateľov, a to neprestajne každý 

deň 0 až 24 hodín, 

 konať bežnú a investičnú údržbu verejného vodovodu, 

 zabezpečiť odborné a starostlivé technické  riadenie objektmi verejného vodovodu, 

 v súlade s platnými predpismi konať  sanitárnu prehliadku vody z verejného 

vodovodu, 

 zabezpečiť pravidelné  fungovanie objektu a zaradenia verejného vodovodu, 

 podniknúť potrebné opatrenia kvôli  ochrane objektu verejného vodovodu, 

 podniknúť potrebné opatrenia  ochrany vody pred znečistením a v prípade znečistenia 

ihneď zastaviť zásobovanie vodou a v priebehu 24 hodín informovať užívateľov 

o príčine prerušenia v zásobovaní, 

 oboznámiť užívateľov o očakávaných prekážkach a prerušeniach najneskoršie 24 

hodín pred očakávaným  prerušením, s oznámením Obecnej správe so súčasným  

podniknutím opatrenia na odstránenie  príčiny  poruchy, 

 starať sa o funkčnosť verejných studní a ich údržbu, 

 poskytnúť podmienky na napojenie sa na verejný vodovod novým užívateľom, 

 konať aj iné práce súvisiace so zásobovaním  užívateľov vodou. 

 

Článok 19 

 

 Komunálne podniky so  súhlasom Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec vynášajú 

Program zásobovania vodou.  

 Program z predošlého odseku tohto článku vynáša  sa na obdobie päť rokov a musí 

byť zladený s Programom úpravy stavebného pozemku a s urbanistickými plánmi. Program 

obsahuje: 

 objem prác na výstavbe a rekonštrukcii  verejného vodovodu, 

 zdroje prostriedkov a spôsob financovania prác, 

 poradie a lehoty realizácie prác, 

 predbežné  účty potrebných prostriedkov, 

 plán výstavby a zabezpečenia  osobitných  objektov a zariadení  pre zásobovanie 

užívateľov vodou v mimoriadnych okolnostiach.  

 

Článok 20 

 

 Komunálne podniky sú povinné užívateľov  zásobovať dostatočným množstvom 

pitnej vody, ktorej  kvalita zodpovedá stanoveným štandardom a predpisom.  
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Článok 21 

 

 Ak  sa v prípade vyššej sily (zemetrasenia, suchoty, požiaru, epidémie a pod.)  všetci 

užívatelia nemôžu  zásobovať dostatočným množstvom  vody, prioritu v zásobovaní vodou 

majú užívatelia podľa nasledujúceho poradia:  

 zdravotnícke organizácie, 

 jednotky požiarnej ochrany, 

 školy a predškolské ustanovizne, 

 výrobcovia základných  potravinárskych  výrobkov, 

 komunálne organizácie – podniky, 

 občania, 

 iní užívatelia služieb.  

 O podniknutých opatreniach  obmedzenia dodávky vody jednotlivým užívateľom  

komunálne podniky  oboznamujú  príslušný orgán, komunálnu  inšpekciu a širšiu verejnosť 

prostredníctvom  prostriedkov verejného  informovania.  

 

Článok 22 

 

 Za napojenie objektu na miestnu vodovodnú sieť oprávnené sú  príslušné komunálne 

podniky a trovy  zhotovenia  prípojky, obstaranie a montovanie vodomeru sa pripisujú na 

ťarchu užívateľa.  

 Výšku trov prípojky  na verejný vodovod určujú  komunálne podniky so súhlasom 

Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec.  

 Užívateľ môže sám vykonať  určité pozemné práce nevyhnutné pre zhotovenie 

prípojky (výkop jarku, zhotovenie šachty) pod dozorom komunálneho podniku, pod 

podmienkou, že si predbežne zabezpečil bližšie  podmienky pre napojenie sa na verejný 

vodovod.  

 Obstaranie  a výmenu vodomeru konajú výlučne príslušné  komunálne podniky. 

 

Článok 23 

 

 Vodomery sa umiestňujú do šachty na stavebnej parcele užívateľa a na dostupnom 

mieste.  

 Pri  novovybudovaných  objektoch  šachta z predošlého odseku sa umiestňuje na 

verejnej ploche, ak také možnosti sú.  

Podmienky pre výstavbu šachty určuje príslušný komunálny podnik na základe pravidiel, 

ktoré vynáša komunálny podnik na základe  predpisov o štandardizácii.  

 Ak jestvujúca šachta nespĺňa podmienky  z predošlého odseku užívateľ je na príkaz 

komunálneho podniku povinný upraviť ju v lehote  šesť mesiacov odo dňa prijatia príkazu.  

 Ak užívateľ nekoná v súlade s ustanoveniami z predošlého  odseku tohto článku, 

komunálny podnik ho môže dočasne – kým neodstráni určené nedostatky, nezásobovať 

vodou z verejného vodovodu. 

 

Článok 24 

 

 Za každé poškodenie alebo  poruchu na verejnom  vodovode a vodomere, užívateľ 

hneď a najneskoršie v lehote 24 hodín  podáva  prihlášku  komunálnemu podniku, ktorý je 

povinný okamžite  a najneskoršie v lehote  24  hodín od prihlásenia podniknúť opatrenia na 

odstránenie  poruchy. 

 Práce  bežnej a investičnej údržby prípojok a vodomeru sú v kompetencii príslušného 

komunálneho podniku.  
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 Trovy  bežnej a investičnej údržby vnútorného (domového) vodovodu  sa pripisujú  na 

ťarchu užívateľa.  

 Pod  vnútorným vodovodom sa rozumie  úhrnná vodovodná inštalácia za vodomerom 

k objektu  užívateľa. 

 

Článok 25 

 

 Spotreba vody sa  meria vodomerom. Výnimočne v prípade poruchy na vodomere, 

spotreba vody sa môže určiť percentuálne a koná to  oprávnený  komunálny podnik, na 

základe  priemernej spotreby tej domácnosti v predošlom období  a  podľa platných normatív. 

 Kontrolu a odčítanie vodomeru koná  komunálny podnik prostredníctvom 

oprávnených  pracovníkov. 

 Užívatelia sú povinní umožniť nehatený prístup k vodomeru  a odpojenie užívateľa zo 

systému verejného vodovodu oprávneným  pracovníkom z predošlého  odseku.  

 

Článok 26 

 

 Za dodanú vodu komunálnemu  podniku  sa platí poplatok, 

 Poplatok za dodanú vodu tzv. vodné platia všetci užívatelia. 

 Poplatok  za dodanú vodu sa platí za  meter kubický dodanej vody.  

 

Článok 27 

 

 Cena vody za  meter kubický je rovnaká pre všetky kategórie užívateľov.  

 S cieľom zabezpečenia dostatočného množstva pitnej vody a jej účelové užívanie 

utvára sa  sadzobný systém pre mesačné účtovanie  a platbu  spotrebovanej vody, a to:  

I. tarifná skupina:   od 0 do 25 m3  spotreby  vody mesačne,  

II. tarifná skupina:   ponad 25 m3  spotreby vody mesačne.  

 Súhlas k cenám v rámci sadzobného systému poskytuje Obecná rada Obce Báčsky 

Petrovec. 

Článok 28 

 

 Z verejnej studne sa voda môže používať výlučne na pitie.  

 Z verejného hydrantu sa vodou môžu  zásobovať podniky a iní užívatelia iba podľa 

osobitného povolenia komunálneho podniku.  

 Výnimočne hasičské jednotky v prípade hasenia požiaru nepotrebujú povolenie 

z predošlého odseku.  

 

Článok 29 

 

 Zásobovanie vodou sa užívateľovi môže prerušiť:  

1. zrušením spotreby vody zo strany užívateľa, 

2. odhlásením  doterajšieho spotrebiteľa a ak nový užívateľ nevykonal prihlášku 

používania vody, 

3. v prípade vzniku  väčších ťažkostí alebo porúch na verejnom alebo vnútornom  

vodovode, 

4. v prípade, že  vnútorný  vodovod  užívateľa  ohrozuje zdravie iných užívateľov 

a kvalitu  vody vo verejnom vodovode, 

5. v dôsledku technickej chyby šachty, resp. miestností, kde je umiestnený vodomer 

(znečistenie, nedostupnosť a iné), 

6. v dôsledku  samovoľného  pripojenia  na verejný vodovod, 

7. ak užívateľ porušuje predpisy a príkazy o šetrení vody, v období, kým sa šetrí voda, 
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8. ak užívateľ neumožní  výmenu vodomeru, odčítanie na vodomere, ak demontuje svoj 

vodomer a vodu aj ďalej používa z verejného vodovodu, 

9. v dôsledku oneskorenej platby dodanej vody, 

10. v prípade, že používaním vody príde k vyliatiu  žúmp, čím sa ohrozujú verejné plochy 

a zdravie ľudí, 

11. v prípade, že užívateľ zalieva záhrady a trávniky z verejného vodovodu, 

12. v prípade  zmiešania vody z kopaných  alebo vŕtaných studní s vodou z verejného  

vodovodu. 

 Prerušenie  dodávky vody užívateľovi  konajú príslušné komunálne podniky 

vypojením užívateľa z miestnej vodovodnej siete. 

 Vypojenie z predošlého odseku tohto článku koná sa uzavretím prietokového 

regulačného ventilu, ktorý je  nainštalovaný medzi miestnou (uličnou) sieťou a vodomerom 

užívateľa a umiestnením plomby zo strany príslušného komunálneho  podniku.  

 Vo výnimočných  prípadoch prerušenie zásobovania  pitnou vodou sa  môže vykonať 

aj umiestnením  plomby na potrubie pred  vodomerom, ktoré sa  nachádza na uličnej verejnej 

ploche.  

 Náklady vzniknuté pri  prerušení zásobovania vodou z predošlého  odseku znáša 

príslušný komunálny podnik.  

 

Článok 30 

 

 S cieľom ochrany objektov  verejného vodovodu je zakázané: 

1. neoprávnene sa napojiť na verejný vodovod, 

2. otvárať a zatvárať  uzáver na uličnej sieti verejného vodovodu zo strany 

neoprávnených osôb, 

3. neoprávnene  inštalovať, vymieňať a otvárať vodomer,  

4. dávať odpadové a iné škodlivé látky do zariadení verejného vodovodu alebo verejnej 

studne, 

5. zalievať záhrady z verejného vodovodu, 

6. napájať statok, prať bielizeň a umývať motorové a iné vozidlá na verejných studniach, 

7. pripojiť  hydrofór na vodovodnú inštaláciu vo všetkých objektoch, ktoré sú v systéme 

verejného vodovodu, vyjmúc  pre potreby protipožiarnej ochrany,  

8. neoprávneným osobám pohybovať a zdržiavať sa v priamej blízkosti objektov 

verejného vodovodu, pri ktorých je to výrazne zakázané,  

9. hatiť a znemožňovať oprávnených pracovníkov komunálnych podnikov a oprávnenú 

úradnú osobu vo vykonávaní prác v súlade so zákonom a týmto uznesením, 

10. porušiť a odstrániť plombu umiestnenú zo strany príslušných komunálnych podnikov 

v prípade prerušenia dodávky vody užívateľom, 

11. poškodiť zariadenie, vybavenie alebo časti vodovodnej siete,  

12. miešať vodu z kopaných alebo vŕtaných studní s vodou z verejného vodovodu. 

 

 

2. ČISTENIE A ODVÁDZANIE ATMOSFÉRICKÝCH  

   A ODPADOVÝCH  VÔD 

 

A)  ČISTENIE A ODVÁDZANIE ATMOSFÉRICKÝCH VÔD 

 

Článok 31 
 

 Čistenie a odvádzanie atmosférických vôd v zmysle tohto uznesenia je zbieranie a 

odvádzanie atmosférických a povrchových vôd z plôch verejného účelu. 
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Článok 32 

 

 Vlastníci, resp. užívatelia obytných, podnikateľských a iných objektov, ako 

i nezastavaných stavebných parciel sú povinní vykopať otvorené jarky pred svojimi objektmi  

- parcelami, pravidelne ich čistiť a udržiavať, aby sa tak zabezpečilo ich normálne 

fungovanie, resp.  prijímanie a odvádzanie atmosférických vôd, a to  podľa podmienok 

a s odbornou pomocou Oddelenia pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové 

a inšpekčné úkony Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  

 Podmienky výkopu – údržby jarkov a umiestnenie  rúr na priepusty  subjektom 

z predošlého  odseku vydáva  Obecná správa -  Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, 

komunálno-bytové a inšpekčné úkony. 

 Sledovanie  nehateného fungovania systému pre odvádzanie atmosférických  vôd po 

osadách konajú príslušné komunálne podniky v spolupráci s Obecnou správou -  Oddelením 

pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony. 

 

Článok 33 

 

 Pred začatím prác výstavby prístupovej cesty od verejnej cesty k svojím objektom 

a zabezpečenia priepustov pre  prijatie a odvádzanie atmosférických vôd,  investori sú 

povinní predbežne zadovážiť podmienky  pre výstavbu prístupovej cesty, ktoré vydáva 

Obecná správa Obce Báčsky Petrovec -  Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, 

komunálno-bytové a inšpekčné úkony  v písanej forme.  

 Majitelia, resp.  užívatelia stavebných objektov sú povinní atmosférickú vodu zo 

svojich objektov prostredníctvom  horizontálnych a vertikálnych odkvapových rúr 

a zodpovedajúcich kanálov a jarkov odvádzať do uličných jarkov a kanálov, resp. na verejné, 

verejné zelené a iné plochy bez ohrozenia okolia.  

 Vlastníci alebo užívatelia obytných objektov musia  umiestniť nástenné klimatizačné 

jednotky  na stavebných objektoch tak, aby neohrozovali okoloidúcich a vodný kondenzát 

z klimatizačnej jednotky tak, aby nepoškodzoval fasádu objektu, okoloidúcich a materiálno-

technické prostriedky.  

Článok 34 

 

V prípade, že subjekty z článku 32 neplnia svoje záväzky v súlade s  článkom 32 odsek 1,  

komunálny inšpektor prikáže výkon predpísaných záväzkov. 

 V prípade nesplnenia opatrení z predošlého odseku komunálny inšpektor prikáže 

výkon tých záväzkov príslušným komunálnym podnikom. 

 Príslušné komunálne podniky  realizujú opatrenie komunálneho inšpektora o trove 

subjektov z článku 32 odsek 1. 

Článok 35 

 

 Pred stavebnými parcelami a inými verejnými plochami, kde nejestvuje záväzok 

právnických a fyzických osôb pre  odvádzanie atmosférických vôd v súlade s článkami 32. 

a 33, odvádzanie tých vôd vykoná  príslušný komunálny podnik podľa programu, ktorý 

vynášajú príslušné komunálne podniky  a na ktorý súhlas  poskytuje Zhromaždenie obce 

Báčsky Petrovec. 

 Program z odseku 1 tohto článku obsahuje: 

1. druh a objem prác odvádzania atmosférických vôd, 

2. predbežný účet potrebných prác, 

3. pramene a spôsob financovania, 

4. poradie a lehoty vykonávania prác. 
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Článok 36 

 

 S cieľom ochrany objektov pre odvádzanie atmosférických vôd zakázané je: 

1. vypúšťať a vylievať všetky vody a iné tekutiny do jarkov okrem atmosférických vôd, 

2. vypúšťať do jarkov odpadové vody, 

3. hádzať do jarkov odpad, smeti, uhynuté  zvieratá a pod., 

4. zasýpať  a zahrabávať jarky stavebným a iným materiálom, 

5. poškodzovať kanály, priepusty, mostíky a iné objekty pre odvádzanie atmosférických 

vôd.  

 

 

B) ČISTENIE ŽÚMP 

 

Článok 37 

 

 Odvádzanie a čistenie  odpadových  vôd sa  upravuje  osobitným uznesením.  

Čistením žúmp v zmysle tohto uznesenia sa rozumie  odvážanie  špeciálnymi vozidlami 

odpadových vôd  zo žúmp a iných usadzovacích jám.  

 

Článok 38 

 

 Čistenie žúmp konajú príslušné komunálne podniky, resp. subjekty z článkov 4 a 5 

tohto uznesenia.  

Článok 39 

 

 Zakázané je vypúšťanie odpadových  vôd do existujúcich kopaných studní a na 

verejné plochy. 

 Vypúšťanie odpadových vôd je povolené iba do nepriepustných žúmp.  

 

Článok 40 

 

 Žumpy sa musia pravidelne čistiť a udržiavať a za to sú zodpovední ich majitelia, 

resp. užívatelia.  

 Subjekty z predošlého  odseku tohto článku sú povinné osobne alebo prostredníctvom 

príslušného  komunálneho podniku podniknúť opatrenia za účelom včasného čistenia žúmp.  

 Na žiadosť užívateľa služieb komunálny podnik, resp. subjekty z článkov 4 a 5 tohto 

uznesenia sú povinné vykonať čistenie žumpy najneskoršie v lehote  48 hodín od momentu 

podania žiadosti.  

 

Článok 41 

 

 V prípade, že majitelia,  resp.  užívatelia objektov konajú v protiklade s článkom 40 

tohto uznesenia aj po  podniknutých opatreniach zo strany komunálneho inšpektora, 

komunálny inšpektor prikáže čistenie žúmp prostredníctvom komunálneho podniku o trove 

majiteľa, resp. užívateľa.  

 

Článok 42 

 

 Čistenie žúmp sa koná špeciálnymi  vozidlami – cisternami komunálneho podniku, 

resp. subjektov z článku 5 tohto uznesenia. 
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Vypúšťanie fekálií zo špeciálnych vozidiel – cisterien sa koná na kolektoroch 

odpadových vôd v systéme verejnej kanalizácie a výnimočne na miestach, ktoré určí 

Zhromaždenie obce v súlade s urbanistickými plánmi.   

 Výnimočne z odseku 1 tohto článku ak občan, podnikateľ alebo právnická osoba 

vlastní alebo používa špeciálne vozidlo pre vynášanie fekálií, vynášanie  môže konať výlučne 

pre  vlastné potreby, pod podmienkou že s príslušným komunálnym podnikom  uzavrie 

zmluvu o používaní miesta na  vypúšťanie fekálií s poplatkom.   

 Subjekty z predošlého odseku tohto článku pri vynášaní fekálií  sú povinné  

dodržiavať ustanovenia tohto uznesenia. 

 Komunálne podniky, resp.  subjekty z článku 6 tohto  uznesenia sú povinné  konať 

práce údržby miesta pre vypúšťanie fekálií, ako i prístupové cesty  k nim, tiež podnikať 

opatrenia, ktorými sa znemožní šírenie  nákazy z nich.  

 

Článok 43 

 

 Za čistenie žúmp užívatelia služieb platia úhradu podľa stanovenej ceny. 

 Cena z predošlého odseku je rovnaká pre všetky kategórie užívateľov.  

 

Článok 44 

 

 Zakázané je vypúšťať odpadové vody na miesta, ktoré na to nie sú určené. 

 Škodlivé následky v dôsledku nekonania v súlade s odsekom 1 tohto článku musia  sa 

odstrániť o trove osoby, ktorá ich svojím postupom spôsobila. 

 Zakázané je čistenie žúmp zo strana neoprávnených osôb. 

 

Článok 45 

 

 Užívatelia poľných záchodov sú povinní pravidelne ich udržiavať v náležitom 

hygienickom stave.  

 Užívatelia poľných záchodov sú povinní pravidelne konať  ich chlórovanie.  

 

 

3. ÚDRŽIAVANIE ČISTOTY NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH 

A NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM 

 

Článok 46 

 

 Udržiavaním čistoty na verejných priestranstvách chápe sa čistenie a umývanie  

asfaltovaných,  betónových, vydláždených a iných verejných priestranstiev, zozbieranie 

a odvážanie komunálneho  odpadu z tých priestranstiev,  údržba a vysýpanie  nádob na odpad 

z verejných priestranstiev,  údržba verejných studní, fontán, kúpalísk, pláž a toaliet.  

 

Článok 47 

 

 Práce udržiavania čistoty na verejných priestranstvách a nakladania s komunálnym 

odpadom sa konajú prostredníctvom: 

a) čistenia verejných  priestranstiev, 

b) nakladania s komunálnym odpadom. 

 

Článok 48 

 

 Verejné priestranstvá v zmysle tohto uznesenia sú: 
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1. vozovky na uliciach, chodníky, námestia, pešie dráhy, korzá a parkoviská, 

2. zastávky vo verejnej premávke, 

3. trhoviská, 

4. parky, trávniky v uliciach a iné verejné zelené plochy, stromoradia, otvorené jarky – 

jarky pre odvádzanie atmosférických vôd, 

5. športové terény, 

6. cintoríny, 

7. otvorené  priestory vôkol obytných budov, 

8. kúpaliská, pláže, 

9. všetky ostatné plochy na priestoroch v rámci regulačných línií ulíc v osadách. 

 

 

A)  ČISTENIE  VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

 

Článok 49 

 

 Čistenie verejného priestranstva sa koná:  

1. čistením a umývaním, 

2. odstránením snehu, ľadu, rôznych odpadkov, lístia, porastov,  papierov a pod.,  

3. inými úkonmi, ktorými sa udržiava čistota verejného priestranstva.  

 

Článok 50 

 

 Čistenie priestoru pred rodinnými budovami, podnikateľskými objektmi 

a nezastavanými stavebnými parcelami a čistenie vysunutých častí objektov až po  okraj 

vozovky majú na starosti vlastníci, resp. užívatelia tých objektov, resp. parciel. 

 O čistenie priestoru pred (po okraj vozovky) a vôkol obytných budov  

a podnikateľských objektov na verejných plochách (stánky a pod.) starajú sa vlastníci, resp.  

užívatelia bytov, resp. tých objektov.  

 Zakázané je konzumovanie jedla a nápojov na verejných plochách, mimo obchodných 

a  pohostinských objektov.  

 Vlastník obchodných a  pohostinských objektov je povinný starať sa o dodržiavanie 

odseku  3 tohto článku a nedovoliť použitie nápojov v okolí svojho objektu.  

  

Článok 51 

 

 Čistenie  verejných priestranstiev, kde nejestvuje záväzok  subjektov z článku  50 

tohto uznesenia, majú na starosti príslušné komunálne podniky, resp. subjekty z článku 5 

tohto uznesenia, a to podľa programu údržby čistoty na verejných  plochách, ktoré vynáša 

Obecná správa - Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné 

úkony Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  

 Za vykonané čistenie verejného priestranstva subjektom  z predošlého odseku tohto 

článku patrí úhrada v súlade s programom.  

  Program z odseku 1 tohto článku obsahuje: 

1. druh a objem prác  čistenia verejných priestranstiev, 

2. zdroje a spôsob financovania, 

3. predbežný účet  potrebných prostriedkov, 

4. poradie a čas  konania prác.  
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Článok 52 

 

 S cieľom údržby  čistoty na verejných  priestranstvách subjekty z článku 55 tohto 

uznesenia sú povinné umiestniť  dostatočný počet kontajnerov, odpadových košov alebo 

nádob na odpadky. 

 Pravidelné vyprázdňovanie, čistenie a údržbu nádob na odpadky z predošlého  odseku 

konajú komunálne podniky, resp. subjekty z článku 5 tohto uznesenia.  

 

 

B)  NAKLADANIE  S  KOMUNÁLNYM  ODPADOM 

 

Článok 53 

 

 Pod komunálnym odpadom v zmysle tohto uznesenia  sa rozumejú všetky  odpadové 

látky, ktoré vznikajú pri bežných aktivitách v bytoch, podnikateľských priestoroch, 

ustanovizniach a objektoch iných  právnických a fyzických osôb a ktoré sa  podľa svojej 

veľkosti môžu dávať do určených nádob alebo kontajnerov.  

 

 Do komunálneho odpadu z predošlého odseku patria:  

- odpadky z bytov a obytných budov (prach, handry, papier, zahasený popol, menšie 

obaly,  odpadky z ovocia, zeleniny a inej potravy a pod.), 

- odpadky z podnikateľských miestností a ustanovizní,  ktoré sú následok života a práce 

ľudí v nich. 

 

Do komunálneho odpadu v zmysle tohto uznesenia nepatria:  

- priemyselné a poľnohospodárske odpadky (odpadky, ktoré vznikajú ako následok  

technologického alebo  poľnohospodárskeho procesu výroby a spracovania, tiež 

poskytovania  remeselníckych, pohostinských a iných služieb), 

- veľký odpad (vyradené - nepoužiteľné väčšie veci a prístroje pre domácnosť, 

odpadový stavebný materiál a pod.), 

- maštaľný hnoj,  

- uhynuté zvieratá,  

- odpadky, ktoré si vyžadujú  osobitný postup,  

- nebezpečný odpad (odpad, ktorý podľa svojho pôvodu, zloženia alebo  koncentrácii 

nebezpečných matérií môže spôsobiť nebezpečenstvo pre životné prostredie a zdravie 

ľudí a má najmenej jednu z nebezpečných charakteristík, určených osobitnými 

predpismi, vrátane aj obalu, do ktorého  bol nebezpečný odpad zabalený), 

- inertný odpad (odpad, ktorý nepodlieha akýmkoľvek fyzickým, chemickým alebo 

biologickým zmenám; je nerozpustný, nespáliteľný alebo na iný spôsob fyzicky alebo 

chemicky reaguje,  je biologicky  nerozložiteľný  alebo  nevplýva nepriaznivo  na iné 

matérie, s ktorými  prichádza do kontaktu na spôsob, ktorý môže priviesť 

k znečisteniu životného prostredia alebo ohroziť zdravie ľudí).  

 

Článok 54 

 

 Zakázané je rozsýpať, nechávať, rozhadzovať alebo tratiť: komunálny odpad, 

priemyselné odpadky, poľnohospodárske odpadky a ich pozostatky z procesu výroby a iné 

odpadky, vrátane uhynuté zvieratá a odpad z bitúnkov na verejných a iných plochách 

v osadách a mimo  osád Obce  Báčsky Petrovec, tiež vyhadzovať rôzne odpadky z vozidiel 

verejnej dopravy.  
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Článok 55 

 

 Vynášanie  a skladovanie  komunálneho odpadu konajú príslušné komunálne podniky, 

resp. subjekty z článku 5 tohto uznesenia.  

 

Článok 56 

 

 Vynášanie komunálneho odpadu predpísané týmto uznesením je záväzok  pre 

všetkých občanov, všetkých podnikateľov, všetky právnické osoby a iné organizácie na 

území Obce Báčsky Petrovec. 

 Platobné záväzky za vynášanie komunálneho odpadu má vlastník resp. užívateľ 

obytného  resp. prevádzkového alebo iného objektu.  

 

Článok 57 

 

 Subjekty z článku 56 odsek 1 sú povinné zozbieraný komunálny odpad vložiť do 

zodpovedajúcich  nádob na odpad, objemu do 120 litrov  alebo do  kontajnerov, ktoré v deň 

určený pre vynášanie odpadu  položia vedľa cesty pred svojimi  objektmi.  

 Nádoby z predošlého odseku  obstarávajú  príslušné komunálne  podniky a Obec 

Báčsky Petrovec a  udržiavajú ich užívatelia služieb.  

 

Článok 58 

 

 Vynášanie a skladovanie zeme a stavebného odpadového   materiálu subjekty z článku 

56 odsek 1 konajú sami, so súhlasom  príslušného komunálneho podniku, na miesta a pod 

podmienkami, ktoré určí príslušný komunálny podnik, v súlade s urbanistickými plánmi.   

 

Článok 59 

 

 Komunálne podniky, resp. subjekty z článku 5 tohto uznesenia, ktoré konajú  

vynášanie komunálneho odpadu, sú povinné: 

 najmenej raz týždenne konať vynášanie odpadu,  

 určiť dni  pre vynášanie odpadu v jednotlivých osadách alebo v častiach osady,  

 pozorne narábať s nádobami na odpad,   

 o rozvrhu vynášania odpadu  pravidelne informovať všetkých užívateľov služieb 

prostredníctvom  prostriedkov verejného informovania.  

 

Článok 60 

 

 Za vynášanie a skladovanie  komunálneho odpadu subjektom z článku 55 tohto  

uznesenia patrí poplatok, ktorý platia užívatelia služieb.  

 Poplatok z predošlého  odseku  je rovnaký pre všetky kategórie užívateľov.  

 Poplatok z odseku 1 tohto článku sa určuje na základe  jednotnej ceny pre každú 

nádobu vyneseného odpadu, resp. kontajnera zo strany užívateľov služieb.  

  Subjekty z článku 55 tohto uznesenia majú  právo na úhradu na základe poskytnutej 

služby aj v prípade, že užívateľ nevyniesol komunálny odpad i keď  bol to povinný v súlade 

s ustanoveniami tohto uznesenia.  

Článok 61 

 

 Veľký odpad, vyradené - nepoužiteľné väčšie veci a prístroje pre domácnosť a pod., 

na žiadosť užívateľa povinní sú vyniesť a skladovať subjekty z článku 55 tohto uznesenia so 

zaplatením  osobitného poplatku. 
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 Subjekty z článku 55  tohto uznesenia povinné sú dva razy  ročne organizovať  

zbierania a vynášanie vecí a predmetov z predošlého  odseku tohto článku z domácnosti bez 

osobitného poplatku.  

Článok 62 

 

 Skladovanie komunálneho odpadu sa koná  v súlade s predpismi o ochrane životného 

prostredia.  

 Zakázané je  vynášanie komunálneho  odpadu mimo  miest určených v súlade 

s predošlým odsekom  tohto článku. 

 Zakázané je vynášanie komunálneho odpadu v osadách zo strany  neoprávnených 

osôb. 

 

 

4.  ÚDRŽBA  SKLÁDOK ODPADU 

 

Článok 63 

 

 Údržba skládok odpadu – miesta pre skladovanie komunálneho odpadu zahŕňa 

vykonávanie všetkých nevyhnutných prác pre bezpečné skladovanie komunálneho odpadu.  

 

Článok 64 

 

 Skládky odpadu musia mať vybudované vchody a príchody z najbližšej cesty 

a ochranné zelené pásmo.  

 Na každom  vchode na skládku odpadu  umiestňujú sa tabule s nasledujúcim údajmi:  

- názov skládky odpadu, 

- názov firmy a adresa subjektu, ktorý  skladuje komunálny odpad na skládke odpadu,  

- pracovný čas skládky odpadu, 

- zakázané a povolené druhy komunálneho odpadu pre skladovanie na skládku odpadu, 

- zákaz prístupu  na skládky odpadu neoprávneným osobám. 

Záväzky z odseku 1 tohto článku konajú subjekty z článku 55 tohto uznesenia.  

 

Článok 65 

 

 Komunálny odpad – smeti z vozidla pre vynášanie odpadu  sa na skládku odpadu 

vykladá na priestore denného skladovania. 

    

Článok 66 

 

 Sanácia skládok odpadu sa koná v súlade s projektom sanácie. 

 

Článok 67 

 

 Potrebné prostriedky pre vykonávanie záväzkov z článku 64 odsek 2, článku 65 

a článku 66 tohto uznesenia zabezpečujú sa z úhrady za vynášanie a skladovanie  

komunálneho odpadu v súlade s článkom 60 tohto uznesenia.  

 

Článok 68 

 

 Komunálne podniky, resp. subjekty z článku 4 odsek 3 tohto uznesenia sú povinné 

konať údržbu skládok odpadu a podnikať opatrenia, ktorými sa znemožňuje šírenie nákazy zo 

skládok odpadu.   
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Článok 69 

 

 Zakázané je: 

1. prehŕňať sa v komunálnom odpade na skládke odpadu alebo na inom mieste, kde 

sa koná skladovanie odpadu zo strany neoprávnených osôb, 

2. vysýpať komunálny odpad na skládku odpadu zo strany neoprávnenej osoby,  

3. spaľovať komunálny odpad a iné odpadky na skládkach odpadu a na verejných 

priestranstvách v osadách, 

4. vysýpať a nechávať  komunálny odpad na miestach, ktoré pre to nie sú určené, 

5. skladovať komunálny odpad mimo pre to určených komunálnych kontajneroch, 

6. skladovať komunálny odpad do vodných tokov a na ich pobrežia, 

7. zahadzovať horiace predmety do komunálnych kontajnerov a odpadových košov, 

8. neoprávneným osobám zdržiavať sa na skládkach odpadu.  

  

 

5. ÚDRŽBA VEREJNÝCH  ZELENÝCH PLÔCH 
 

 

Článok 70 

 

 Úprava a údržba parkov, zelených a rekreačných plôch  (v ďalšom texte: verejné 

zelené plochy) je úprava, bežná a investičná údržba a sanácia zelených rekreačných plôch, 

pobrežia a výsadba stromov, ochrannej zelene a iných porastov a trávy, orezávanie  stromov 

a kosenie trávy, údržba, vybavenie a čistenie parkov, námestí, pobreží a iných verejných 

zelených plôch, údržba a čistenie plôch pre rekreáciu a údržba a úprava verejných pláž. 

 

 

Článok 71 

 

 Verejné zelené plochy v zmysle tohto uznesenia chápu sa:  

1. parky, skvéry, stromoradia, ihriská a uličné trávniky, ktoré sa nachádzajú medzi 

chodníkmi pre peších, parkovacím priestormi  a verejnými cestami,  

2. ochranné pásma v osadách a priemyselných zónach,  

3. zeleň osobitných účelov (zeleň na cintorínoch, zeleň vôkol kultúrnych a historických 

pamätníkov a iných  významných  spoločenských  objektov, zeleň na jarmočiskách 

a iné).  

 

Článok 72 

 

 Úprava a údržba verejných zelených plôch zahŕňa: 

1. údržbu všetkých prvkov zelene (stromy, krovie, živé ploty, trávniky, žardiniéry  a iné) 

na optimálnej úrovni s cieľom  zabezpečenia základnej funkcie ozeleňovania,  

2. výsadbu  ozdobných stromov,  krovia, kvetov a pod., 

3. orezávanie  konárov stromov a výhonkov vôkol stromov a odstránenie orezaných 

konárov,  

4. pravidelné kosenie trávy – vo výške 10 centimetrov, 

5. údržba všetkých  prvkov úpravy a vybavenia verejných zelených plôch (chodníkov, 

ciest, lavičiek, fontán, studní, odpadových košov a pod.),  

6. podnikanie  opatrení na ochranu zelene proti rastlinným chorobám a škodcom, 

7. zabezpečenie používania verejných zelených plôch v súlade s ich účelom, 

8. pravidelné čistenie a odstránenie rôzneho odpadu. 
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Článok 73 

 

 Úpravu a údržbu verejných zelených plôch v súlade s článkom 72 tohto uznesenia, 

ktoré sa nachádzajú pred obytnými, podnikateľskými a inými  objektmi a nezastavanými 

stavebnými  parcelami, a to medzi  chodníkmi pre peších a okrajmi uličných ciest, konajú 

majitelia, resp. užívatelia tých objektov, resp. parciel o vlastnej trove.  

 Výsadba, vyberanie a odstránenie stromov, kríkov a iných okrasných  rastlín 

z verejných a verejných zelených plôch z predošlého odseku, povolené je výlučne so 

súhlasom príslušného verejného komunálneho podniku alebo miestnych spoločenstiev.  

 V prípade, že subjekty z odseku  1 tohto článku nevykonajú svoje záväzky, 

komunálny inšpektor rozhodnutím prikáže realizáciu tých záväzkov prostredníctvom 

príslušného komunálneho podniku o trove subjektov z odseku 1 tohto článku.  

 

Článok 74 

 

 Úprava a údržba verejných zelených plôch, kde nejestvuje záväzok subjektu z článku 

73 odsek 1 tohto uznesenia, konajú príslušné komunálne podniky, resp. subjekty z článku 4 a 

5 tohto uznesenia.  

Článok 75 

 

 Úprava a údržba verejných zelených plôch z predošlého článku sa koná podľa 

programu, ktorý vynáša Obecná rada na návrh Obecnej správy, Oddelenia pre hospodárstvo, 

urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony. 

 Program z predošlého odseku sa vynáša na obdobie 5 rokov a obsahuje zvlášť:  

- ukážku a analýzu jestvujúceho stavu verejných zelených plôch, 

- projekt  ozeleňovania a údržby verejných zelených plôch, 

- predbežný účet potrebných prostriedkov, 

- zdroje a spôsob financovania, 

- poradie a lehoty vykonávania prác a realizácia  programu v úplnosti. 

 

Článok 76 

 

 Orezané konáre stromov, krovia a iných porastov, tiež skosená tráva sa musia  ihneď 

skloniť z verejných zelených plôch. 

 Záväzok z predošlého odseku vykonávajú subjekty z článkov 73 a 74 tohto uznesenia.  

 

Článok 77 

 

 Za vykonané práce úpravy a údržby verejných a verejných zelených plôch subjektom 

z článku 74 tohto uznesenia patrí úhrada v súlade s cenníkom, na ktorý súhlas  dáva Obecná 

rada Obce Báčsky Petrovec.  

  

Článok 78 

 

 Verejné zelené plochy sa nemôžu používať za  uskladnenie stavebného alebo iného  

materiálu a na ten spôsob  poškodzovať verejné zelené plochy.  

 Výnimočne z odseku 1 tohto článku, počas výstavby objektu alebo infraštruktúry, 

povolené je uskladniť stavebný materiál na verejnej ploche s povolením  príslušného orgánu.  

 Podnik alebo  iné organizácie a ustanovizne, podnikatelia, resp. občania, sú povinní 

poškodenú verejnú zelenú  plochu z predošlého odseku tohto článku  vrátiť do pôvodného 

stavu hneď a najneskoršie v lehote 5 dní odo dňa vydania rozhodnutia zo strany komunálneho 

inšpektora.  
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 V prípade, že subjekty z predošlého odseku tohto článku nekonajú podľa rozhodnutia 

komunálneho inšpektora, vrátenie do pôvodného stavu sa vykoná prinútením  

prostredníctvom  príslušného komunálneho podniku o trove tých subjektov. 

 Odvolanie proti rozhodnutiu z odsekov 2 a 3 tohto článku neponecháva výkon 

rozhodnutia.  

Článok 79 

 

 Na verejných a  verejných zelených plochách je zakázané: 

1. poškodzovať stromy,  kríky a iné rastliny, 

2. poškodzovať verejné a verejné zelené  plochy  na hocaký  spôsob bez povolenia 

príslušného orgánu,  

3. na hocaký spôsob poškodzovať komunálne objekty, inštalácie, vybavenia a iné 

predmety, 

4. ležať na lavičkách a sedieť na operadlách lavičiek, 

5. páliť trávu, listy, burinu, konáre  alebo  akýkoľvek   iný materiál, 

 

6. privádzať, vypúšťať alebo  vylievať akékoľvek vody a iné tekutiny a nebezpečné 

matérie okrem atmosférických vôd, 

7. parkovať a pristaviť motorové a iné vozidlá na uličných trávnikoch a parkoch,  

8. voziť bicykle, motorové a oné vozidlá mimo ciest a chodníkov predvídaných na tie 

účely, 

9. pásť a chovať dobytok a hydinu,  

10. hádzať rôzne smeti, odpadky a pod. alebo na iný spôsob znečisťovať zelenú plochu,  

11. pohybovať sa mimo peších dráh, 

12. neoprávnene zaberať verejné priestranstvá a verejné zelené plochy na používanie pre 

akékoľvek účely, 

13. držať havarovanie vozidlá, poľnohospodársku a inú mechanizáciu a iné predmety, 

14. neoprávnene umiestniť reklamné tabule a iné objekty. 

 

15. Právnické osoby budú konať v rozpore s týmto uznesením, ak: 

 neumožnia komunálnemu inšpektorovi  nehatene  konať dozor, resp.  prehliadku  

objektov, vybavenia a zariadenia  a podnikateľských miestností kvôli zozbierania 

nevyhnutných údajov, 

 neodstránia veci a iné predmety z verejných priestranstiev, ak sú tu  ponechané 

v rozpore s predpismi,  

 skladujú odpad na miestach, ktoré nie  sú určené  na ten účel,  

 spaľujú odpad mimo  zariadenia, na to určeného, 

 neskladujú komunálny odpad do komunálnych kontajnerov na to určených,  

 skladujú  komunálny odpad na miestach, ktoré  nie sú určené  ako registrované 

komunálne skládky odpadu; 

 skladujú odpad stavebného  materiálu, zem a stavebný materiál v rozpore s predpismi, 

 skladujú odpad a odpadové matérie do vodných tokov a na ich pobrežia,  

 nekonajú podľa rozhodnutia komunálneho inšpektora, ktorým je prikázaný výkon  

určitých  záväzkov a podnikanie opatrení na odstránenie nedostatkov. 

  

16. Podnikateľ bude konať v rozpore s týmto uznesením, ak: 

 odmietne umožniť vykonávateľovi komunálnej činnosti  intervenciu na komunálnej 

infraštruktúre, 

 neodstráni veci a iné predmety z verejných priestranstiev, ak sú tu  ponechané 

v rozpore s predpismi,  

 skladujú odpad na miestach, ktoré nie  sú určené  na ten účel,  

 spaľujú odpad mimo  zariadenia, na to určeného, 
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 neskladuje komunálny odpad do komunálnych kontajnerov na to určených,  

 skladuje  komunálny odpad na miestach, ktoré  nie sú určené  ako registrované 

komunálne skládky odpadu, 

 skladuje odpad stavebného  materiálu, zem a stavebný materiál v rozpore s predpismi, 

 skladuje odpad a odpadové matérie do vodných tokov a na ich pobrežia,  

 zahadzuje horiace predmety do komunálnych kontajnerov,  

 ničí ohrady, lavičky a detské ihriská,  

 ničí zelené plochy,  

 neumožní inšpektorovi konať kontrolu a nekoná podľa rozhodnutia inšpektora, 

ktorým je prikázaný výkon  určitých  záväzkov a podnikanie opatrení na odstránenie 

nedostatkov. 

 

17. Fyzická osoba bude konať v rozpore s týmto uznesením, ak: 

 odmietne umožniť vykonávateľovi komunálnej činnosti  intervenciu na komunálnej 

infraštruktúre, 

 neodstráni veci a iné predmety z verejných priestranstiev, ak sú tu  ponechané 

v rozpore s predpismi,  

 skladujú odpad na miestach, ktoré nie  sú určené  na ten účel,  

 spaľujú odpad mimo  zariadenia, na to určeného, 

 neskladuje komunálny odpad do komunálnych kontajnerov na to určených,  

 skladuje  komunálny odpad na miestach, ktoré  nie sú určené  ako registrované        

komunálne skládky odpadu, 

 skladuje odpad stavebného materiálu, zem a stavebný materiál v rozpore s predpismi, 

 skladuje odpad a odpadové matérie do vodných tokov a na ich pobrežia,  

 zahadzuje horiace predmety do komunálnych kontajnerov,  

 ničí ohrady, lavičky a detské ihriská,  

 ničí zelené plochy,  

 neumožní inšpektorovi konať kontrolu a nekoná podľa rozhodnutia inšpektora,    

ktorým je prikázaný výkon  určených  záväzkov a podnikanie opatrení na odstránenie 

nedostatkov, 

 použije stromy, krovie a iné porasty odstránené z verejnej alebo verejnej zelenej 

plochy, ktoré  je odstránené bez povolenia príslušného orgánu. 

 

 

6.  ÚDRŽBA ULÍC A CIEST 

 

Článok 80 

 

 Údržba  ulíc, ciest a iných verejných plôch v osadách je vykonávanie prác, ktorými sa 

zabezpečuje nehatený a bezpečný priebeh dopravy a chráni a zlepšuje úžitková hodnota ulíc, 

ciest, námestí, plató a podobného, ako i oprava, rekonštrukcia, modernizácia  a vykonávanie 

iných prác na údržbe ulíc a ciest, verejných plôch (námestí, plató a pod.) a vertikálnej 

a horizontálnej signalizácie.  

 Údržba ciest a priechodov pre chodcov zahŕňa aj údržbu  v zimnom období.  

 

Článok 81 

 

 Práce  na údržbe ulíc, ciest a iných verejných plôch v osadách zabezpečuje Obecná 

správa Obce Báčsky Petrovec, Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové 

a inšpekčné úkony v súlade s programom. 

 Program z predošlého odseku tohto článku vynáša  Obecná rada.  
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 Vykonávanie prác z odsekov 1 a 2 tohto článku Obec Báčsky Petrovec zveruje 

zmluvou podniku alebo  podnikateľovi registrovanému pre vykonávanie tých činností, 

v súlade so zákonom.   

Článok 82 

 

 Údržba ciest v zimnom období v zmysle čistenia a odstránenia snehu a ľadu 

a posýpanie soľou a iným materiálom, obec  zveruje komunálnemu podniku. 

 Posýpanie  soľou alebo iným materiálom v zmysle predošlého odseku tohto článku 

koná sa na verejných cestách, kde sa koná verejná preprava cestujúcich a podľa osobitného 

programu zimnej služby, ktorý vynáša Obecná správa Obce Báčsky Petrovec, Oddelenie pre 

hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony. 

  

Článok 83 

 

 Na verejných cestách s asfaltovým alebo betónovým poťahom je zakázaný pohyb 

vozidiel a  iných prostriedkov, ktorými sa  poškodzuje cestný poťah (pásové vozidlá, 

návesové ťaháče, rôzne stavebné stroje a pod.). 

 Pohybovanie prostriedkov z minulého odseku tohto článku sa môže konať výlučne 

špeciálnymi prepravným vozidlami.  

 Zakázané je  neoprávnene zaberať verejné cesty a iné verejné plochy v osadách obce 

poľnohospodárskymi výrobkami, iným materiálom a rôznymi materiálno-technickými 

prostriedkami, tiež nechávať rôzne prepravné prostriedky, ktorým vypršala platnosť 

technického preukazu.  

Článok 84 

 

 Po peších a cyklistických dráhach a chodníkoch zakázaná je jazda, parkovanie, 

zastavovanie motorových a iných vozidiel, ako aj ich zabratie  rôznymi materiálno-

technickými prostriedkami a iným materiálom.  

 

Článok 85 

 

 Zakázané je poškodzovať cesty, chodníky, pešie a cyklistické dráhy a iné objekty na 

verejných plochách. 

 Všetky škody  spôsobené nepravidelným  používaním  ulíc, ciest a iných verejných 

plôch v osadách obce, páchatelia poškodenia sú povinní opraviť o vlastnej trove. 

 V prípade, že subjekty z odseku 2 tohto článku nekonajú  podľa rozhodnutia  

komunálneho inšpektora, komunálny inšpektor rozhodnutím prikáže vykonať sanáciu 

vykonanej škody prostredníctvom príslušného komunálneho podniku o trove subjektov 

z predošlého  odseku tohto článku.  

 

 

 7.  ZABEZPEČENIE  VEREJNÉHO  OSVETLENIA 

 

Článok 86 

 

 Koordináciu prác na  údržbe verejného osvetlenia koná Obecná správa Obce Báčsky 

Petrovec, Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony. 

Ulice musia byť počas noci osvetlené a svietidlá verejného  osvetlenia sa spravidla 

rozvrhujú na každý druhý elektrický stĺp, resp. na vzájomnej vzdialenosti asi 100 m, so 

záväzným svietidlom na križovatkách. 

Doba osvetlenia ulíc trvá od súmraku do  úsvitu. 
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Článok 87 

 

 Zmluvu o údržbe verejného osvetlenia s vykonávateľmi prác uzaviera Obec Báčsky 

Petrovec v súlade so Zákonom o verejných obstarávaniach.  

 

Článok 88 

 

 Zakázané je poškodzovať všetky objekty, inštalácie a zariadenia verejného osvetlenia. 

 Zakázané je  neoprávnene  napojiť na systém verejného osvetlenia hocijaké zariadenia 

a objekty a neoprávnene dobudovať verejné osvetlenie.  

 

 

 8.  SPRAVOVANIE TRHOVÍSK 

 

 

Článok 89 

 

 Trhoviská v zmysle tohto rozhodnutia sú miesta, na ktorých sa koná obrat 

poľnohospodárskych a iných výrobkov v malom a služby v obrate tovaru  predpísaného 

zákonom a ustanoveniami tohto uznesenia. 

 

Článok 90 

 

 Trhy môžu byť: 

  1. zeleninové, 

  2. tovarové, 

  3. dobytčie. 

Článok 91 

 

 Lokalita - miesta pre organizovanie trhov, v súlade s urbanistickými plánmi, sa určuje 

rozhodnutím Zhromaždenia obce. 

 

Článok 92 

 

 Trhoviská  spravujú príslušné komunálne podniky. 

 Úpravu a údržbu trhovísk konajú subjekty z odseku 1 tohto článku v súlade so 

zákonom a ustanoveniami tohto  uznesenia.  

 

Článok 93 

 

 Na trhoviskách sa umiestňujú pulty a iné objekty určené na vystavovanie a predaj 

tovaru a výrobkov v súlade so zákonom.  

 Bližšie podmienky umiestnenia, používania  spôsob označovania pultov a objektov 

z predošlého  odseku tohto článku  predpisujú subjekty, oprávnené  spravovať trhoviská.  

 

Článok 94 

 

 Konanie obratu tovaru a služieb na trhu sa bližšie určuje trhovým poriadkom, ktorý 

vynáša komunálny podnik, resp. subjekty, oprávnené  spravovať  trhoviská. 

 Na trhový poriadok z predošlého odseku tohto článku, súhlas poskytuje Obecná rada 

Obce Báčsky Petrovec.  
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Článok 95 

 

 Trhový priestor musí byť upravený, vyasfaltovaný, vybetónovaný alebo vydláždený  

materiálom  odolným na poškodenia  a vhodný pre ľahké čistenie a údržbu.  

 Trhový priestor musí byť ohradený.  

 Pulty a podobné objekty určené pre  vystavovanie a predaj tovaru a výrobkov musia 

byť z materiálu, ktorý sa ľahko čistí a udržiava.  

 

Článok 96 

 

 Trhovisko musí mať osobitný vchod pre prepravu tovaru vozidlami a osobitný vchod  

pre spotrebiteľov.  

Článok 97 

 

 Za používanie trhoviska predávajúci  platia úhradu komunálnemu podniku, resp. 

subjektu oprávnenému spravovať trhovisko.  

 Výšku úhrady za používanie  trhoviska určujú subjekty, ktoré  spravujú trhovisko.  

 

Článok 98 

 

 Subjekty oprávnené spravovať trhovisko sú povinné zabezpečiť sanitárno-hygienické 

podmienky aj vôkol trhového priestoru, a najmä: 

 1. najneskoršie  po šiestich hodinách  po skončení prevádzkového času vyčistiť 

trhovisko, upraviť trhový priestor a umyť ho vodou  pod tlakom,  

 2.  pravidelne konať  dezinfekciu  trhových  pultov a iného  otvoreného predajného 

priestoru, 

 3.  na zahadzovanie smetí a odpadkov zabezpečiť dostatočný počet  odpadkových 

nádob, 

 4.  zabezpečiť  pravidelné vynášanie smetí, ktoré sa v priebehu  prevádzkového času 

trhoviska nazbiera,  

 5.  zabezpečiť potrebné množstvo pitnej vody, 

 6.  zabezpečiť používanie trhového WC,  

 7.  zabezpečiť iné podmienky potrebné pre  nehatený a normálny obrat tovaru 

a údržbu poriadku a čistoty na trhovisku. 

 

Článok 99 

 

 Na trhu sa  zabezpečujú osobitné miestnosti pre nehatenú prácu inšpekcie.  

 

Článok 100 

 

 Predaj tovaru a výrobkov mimo trhového priestoru nie je dovolený. 

 Výnimočne z odseku 1 tohto článku možný je obrat poľnohospodárskych a iných 

výrobkov na verejných a verejných zelených  plochách a mimo  trhového priestoru v súlade 

so zákonom.  

Článok  101 

 

 Na  trhoviskách je  zvlášť  zakázané:  

 1. zahadzovať odpadky a smeti  mimo odpadkových nádob, 

 2. uvádzať psov a iné zvieratá  na trhový priestor, ktorý nie je na to určený, 

 3. narúšať trhový poriadok,  

 4. vchádzať do trhového priestoru motorovými vozidlami a bicyklami počas   

      prevádzkového času trhoviska, 
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 5. vystavovať dobytok, pre ktorý nie je zabezpečená  dokumentácia o zdravotnom 

     stave,  

 6. vystavovať dobytok na spôsob,  ktorý ohrozuje  bezpečnosť ľudí a dobytka, 

 7. rezať a čistiť dobytok a hydinu. 

 

Článok  102 

 

 Trhový poriadok musia dodržiavať všetky osoby, ktoré sú na trhovisku.  

 

Článok  103 

 

 Jarmoky  na území obce sa konajú na lokalitách, ktoré  na návrh  miestnych 

spoločenstiev určí Zhromaždenie obce  

 

Článok  104 

 

 Úpravu a údržbu jarmokov v osadách obce konajú príslušné komunálne  podniky.  

 

Článok  105 

 

 Subjekty z článku 104 tohto uznesenia vynášajú Pravidlá o práci jarmokov.  

 Všetky  osoby na jarmokoch  sú povinné dodržiavať ustanovenia pravidiel 

z predošlého odseku tohto článku.  

Článok  106 

 

 Za používanie predajných miest na jarmokoch sa platí úhrada.  

 Výšku úhrady a spôsob jej platby určujú subjekty z článku 104 tohto uznesenia  podľa 

pravidiel z článku 105 tohto uznesenia.  

 

 

9. SPRAVOVANIE CINTORÍNOV A POCHOVÁVANIE 

 

 

Článok  107 

 

 Úprava a údržba cintorína a pochovávanie v zmysle tohto uznesenia je výstavba a 

údržba ciest, výstavba inštalácií, objektov a zariadení, hrobových polí s hrobmi a hrobkami, 

pochovávanie, sadenie a údržba zelene, údržba čistoty a iné práce súvisiace s údržbou 

cintorína a vykonávaním pohrebných činností.  

 

Článok  108 

 

 Práce úpravy a údržby cintorína a pochovávanie konajú príslušné komunálne podniky, 

obchodné spoločnosti, podnikatelia alebo iné hospodárske subjekty v súlade so zákonom. 

 

Článok 109 

 

 Lokalitu pre cintorín určuje Zhromaždenie obce v súlade s urbanistickými plánmi.  

 Každá osada na území obce spravidla používa jeden cintorín.  

 Výnimočne, ak si to vyžadujú osobitné náboženské dôvody v jednotlivých osadách, 

používať sa môžu dva a viacej cintorínov.  
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Článok  110 

 

 Pochovávanie  sa koná  vložením telesných pozostatkov do hrobu alebo hrobky (v 

ďalšom texte: hrobové miesto), umiestnením alebo rozsypaním popola spopolnených 

telesných pozostatkov na určité miesta v súlade so sanitárnymi predpismi a schváleným 

projektom cintorína a na spôsob, ktorý zodpovedá piety k umretým a dôstojnosti miest, na 

ktorých spočívajú.  

 

Článok  111 

 

 Komunálne podniky, resp. subjekty, ktorým sú zverené práce z článku 108 tohto 

rozhodnutia, sú povinné vykonať parceláciu hrobových miest, vypracovať projekt na 

používanie a údržbu cintorína a starať sa o údržbu cintorína.  

 Rozvrhnutie hrobových miest na cintoríne sa koná podľa projektu používania 

a údržby cintorína. 

 

Článok  112 

 

 Subjekty z článku 108 tohto uznesenia sú povinné viesť a trvalo zachovať evidenciu 

hrobových  miest s menami  pochovaných a dátumom pochovania, ako aj iné evidencie 

v súvislosti s pochovávaním.  

 

Článok  113 

 

 Výstavba cintorína, postavenie pomníka a iných znakov na cintoríne koná sa v súlade 

s projektom z článku 111 tohto uznesenia a ustanoveniami tohto uznesenia.  

 Ak sa na hrobe alebo hrobke nepostaví pomník, môže zostať kopček s krížom alebo sa 

na horizontálnej platni vo výške terénu môže položiť spomienková platňa.  

 

Článok  114 

 

 Hrobové miesta sa upravujú a udržujú v súlade  s projektom používania a údržby 

cintorína  a na spôsob, ktorý  zodpovedá dôstojnosti cintorína.  

 

Článok  115 

 

 Rodina, príbuzní, resp.  dedičia umretej osoby sú povinní  udržiavať hrobové miesta 

a úpravu a údržbu hrobových miesť môžu zveriť s úhradou subjektom z článku 108 tohto 

uznesenia.  

Článok  116 

 

 Na cintorínoch možno konať  práce súvisiace s postavením pomníkov a iných znakov 

ako i s výstavbou  hrobky s predbežným povolením  subjektov z článku 108 tohto uznesenia, 

s  úhradou.  

 Práce bežnej údržby pomníkov a pamätníkov môžu sa konať bez povolenia (výmena 

fotografií, farbenie písmen, cementovanie poškodených častí pomníkov a pamätníkov, 

výmena  drevených symbolov a pod.).  

 Po ukončení prác na cintoríne  vykonávateľ prác je povinný hneď upratať  zvyšný 

materiál a predmety a očistiť miesto, na ktorom  sa konali práce. 

 Ak vykonávateľ prác  koná v protiklade s odsekom 2 tohto článku, subjekty z článku 

108 tohto uznesenia ho upozornia a určia mu  lehotu na odstránenie nepravidelností.  

 Ak vykonávateľ prác v lehote, ktorá mu bola stanovená, neodstráni nepravidelnosti, 

subjekty z článku 108 tohto uznesenia  odstránia nepravidelnosti o trove vykonávateľa prác.  
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Článok  117 

 

 Výhľadom, znakmi, nadpisom na hrobkách, pomníkoch a pamätníkoch  sa nesmú 

urážať patriotické, náboženské, nacionálne a iné pocity občanov.  

 V prípadoch z odseku 1 tohto článku, na návrh subjektov z článku 108 tohto 

uznesenia, príslušný orgán zakáže postaviť alebo  prikáže odstrániť postavenie pomníka, 

resp. pamätníka. 

Článok  118 

 

 Výkop hrobov a otváranie hrobiek kvôli pochovávaniu konajú subjekty z článku 108 

tohto uznesenia na žiadosť  osôb, ktoré znášajú trovy pochovávania.  

 Žiadosť z predošlého odseku tohto článku podáva sa subjektom z článku 108 tohto 

uznesenia, najneskoršie 12 hodín pred pohrebom.  

 

Článok  119 

 

 Subjekty z článku 108 tohto uznesenia určujú hrobové miesto na pochovávanie – 

prostredníctvom zmluvy.  

 Rodina alebo príbuzní umretého môžu vykonať  rezerváciu hrobov vo chvíli 

plánovania pohrebu, ak sa koná výkop poschodovej jamy – prostredníctvom zmluvy. 

 Hrobka sa môže rezervovať vopred, nezávisle od doby prihlásenia pochovávania, 

uzavretím zmluvy so  subjektmi z článku 108 tohto uznesenia.  

 

Článok  120 

 

 Zmluvou z článku 121 tohto uznesenia určuje sa: 

 výška úhrady za nájom a rezervácia hrobového miesta, 

 spôsob údržby hrobového miesta, 

 výška úhrady za údržbu hrobového miesta,  

 záväzná lehota odpočívania, 

 lehota v ktorej sa koná nájom hrobového miesta, 

 vzájomné práva a záväzky po uplynutí lehoty odpočívania, 

 spôsob a podmienky pre exhumáciu a prenos  telesných pozostatkov.  

 

Článok  121 

 

 Za používanie hrobových miest  a služby pochovávania sa platí úhrada.  

 Výšku úhrady za používanie hrobových miest a služby pochovávania  určujú subjekty 

z článku 108 tohto uznesenia so súhlasom  Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec.  

 Úhradu z odsekov 1 a 2 tohto článku platí rodina, príbuzní alebo  dediči zosnulého.  

 

Článok  122 

 

 Prostriedky z úhrady z predošlého článku tvoria  príjmy subjektov z článku 108 tohto 

uznesenia.  

Článok  123 

 

 Po zistení smrti a najneskoršie po 12 hodinách telesné pozostatky sa prenášajú na 

cintorín a do pohrebu sa umiestňujú  v pre to  osobitne vybudovanej miestnosti (v ďalšom 

texte: dom smútku).  

 Telesné pozostatky sa prenášajú do domu smútku v čase os 08.00 do 22.00 hodiny. 
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 V osadách, kde nieto domy smútku, telesné pozostatky sa do pohrebu umiestňujú 

v závislosti od želania rodiny  a príbuzných zomretého.  

 Výnimočne z odseku 1 tohto článku, ak  osoba umrela v noci, preprava telesných  

pozostatkov sa musí vykonať najneskoršie od 12.00 hodiny nasledujúceho dňa.  

 Ak osoba umrela v inom meste, telesné pozostatky sa prepravujú priamo do domu 

smútku.  

Článok  124 

 

 Telesné pozostatky zomretého sa musia pochovať najneskoršie za 48 hodín od chvíle   

umretia.  

 Preprava  telesných pozostatkov do domu smútku alebo na cintorín sa koná 

v uzavretej truhle, vyhotovenej z dreva alebo iného adekvátneho materiálu. 

 Verejnú pohrebnú počestnosť usporadúva rodina alebo príbuzní zomretého o vlastnej 

trove.  

 Preprava telesných pozostatkov do domu smútku koná príslušný komunálny podnik, 

resp. subjekty z článku 108 tohto uznesenia  o trove rodiny a príbuzných zomretého.  

 

Článok  125 

 

 Záväzná lehota  spočívania na hrobovom mieste je 20 rokov od dňa pochovania.  

 Rodina, príbuzní a iné osoby majú právo, po uplynutí  záväznej lehoty spočívania 

predĺžiť lehotu spočívania pod podmienkami stanovenými zákonom a zmluvou z článku 120 

tohto uznesenia. 

 Subjekty z článku 110 tohto uznesenia sú povinné 6 mesiacov pred uplynutím 

záväznej lehoty spočívania  oboznámiť osoby z predošlého odseku tohto článku o práve na 

predĺženie lehoty spočívania.  

Článok  126 

 

 Ak v lehote  jedného roka po uplynutí záväznej lehoty spočívania rodina, príbuzní 

a iné osoby nepredĺžia lehotu spočívania, resp.  písomne sa  vyjadria, že nechcú predĺžiť  

lehotu spočívania, subjekty z článku 108 tohto uznesenia  telesné pozostatky prenesú  do 

spoločnej kostnice na základe povolenia príslušného orgánu. 

 

Článok  127                                    

 

 Exhumácia a preprava telesných pozostatkov môžu si žiadať rodina a príbuzní 

zomretého a iné osoby v súlade so zákonom.  

 Náklady exhumácie z predošlého odseku a prepravu telesných pozostatkov znášajú 

osoby, ktoré žiadajú vykonať exhumáciu.  

 Postup a spôsob  exhumácie sa bližšie určí osobitným uznesením Zhromaždenia obce. 

 

Článok  128 

 

 Na cintoríne a v dome smútku musí byť poriadok a úplný pokoj, ako to zodpovedá 

dôstojnosti cintorína. 

Článok  129 

 

 Deťom mladším ako 10 rokov prístup do cintorína je povolený iba so sprievodom  

dospelých.  

Článok 130 

 

 Subjekty z článku 108 tohto uznesenia sú povinné zabezpečiť poriadok, pokoj 

a čistotu  na cintoríne a v dome smútku.  
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Článok  131 

 

 Pracovný čas domu smútku je od 8.00 do 24.00 hodiny.  

 Vybudované domy smútku sa na užívanie, spravovanie a údržbu odovzdávajú 

subjektom z článku 108 tohto uznesenia, ktoré svojím normatívnym aktom bližšie určia 

údržbu poriadku a prevádzku domu smútku.  

 Na  normatívny akt z predošlého odseku tohto článku súhlas poskytuje Zhromaždenie 

obce. 

Článok  132 

 

 Na cintoríne je zakázané: 

  1.  šliapať po parkoch a trávnikoch, 

  2.  ničiť a poškodzovať výsadby a zeleň,  

  3.  rušiť poriadok a pokoj, 

  4.  voziť akýkoľvek druh vozidla, vyjmúc   vozidiel, v ktorých sa  vezú  

       invalidné a bezmocné osoby a vozidiel, ktoré spravujú cintorín, 

  5.  pásť dobytok, dovádzať psov a iné zvieratá,  

  6.  poľovať, 

  7.  poškodzovať hroby, resp. hrobky a objekty, ktoré slúžia na údržbu  

                  a používanie cintorína, 

  8.  brať z hrobov a hrobiek kvety, zeleň a iné veci a prenášať ich na iné hroby 

       a hrobky, resp. vynášať ich z cintorína,  

  9.   vykonávať práce z článku 116 tohto  uznesenia bez povolenia subjektov, 

         ktoré spravujú cintoríny, 

  10.  nechať nepoužitý stavebný materiál a iné predmety, ktoré slúžia pre   

         vypracovanie a údržbu pomníkov,  

  11.  odkladať smeti,  burinu a pod. na miestach, ktoré na to nie sú určené,  

  12.  neoprávnene kosiť trávu, 

  13.  konať iné práce, ktoré subjekty z článku 108 tohto uznesenia určia   

         normatívnym aktom.  

 

Článok  133 

 

 Subjekty z článku 108 tohto uznesenia svojím  normatívnym aktom bližšie určujú 

údržbu poriadku na cintoríne.  

 Ustanovenia tohto uznesenia, ktorými sa  predpisuje poriadok na cintoríne,  subjekty 

z predošlého odseku tohto článku musia vytýčiť na viditeľnom  mieste na vchode do 

cintorína. 

 

  

10. ZBER A POCHOVÁVANIE  UHYNUTÝCH ZVIERAT 

 

Článok  134 

 

 Práce zberu a pochovávania  uhynutých zvierat zahŕňajú: 

 1.  zber uhynutých zvierat, 

 2.  odvoz uhynutých zvierat na dobytčí cintorín, 

 3.  odstránenie uhynutých zvierat na dobytčích  cintorínoch zakopávaním, 

 4. odpratanie a zakopávanie na dobytčích cintorínoch pozostatkov, ktoré zostanú po 

      rezaní dobytka, 

 5.  úprava a údržba dobytčieho cintorína. 
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Článok 135 

 

 Uhynuté zviera v zmysle  tohto uznesenia je  uhynuté, mŕtvonarodené alebo potratené 

domáce alebo iné zvieratá, vrátane aj hydiny a vtákov, tiež zarezané a zabité zvieratá 

nevhodné na ľudskú spotrebu. 

Článok 136 

 

 Likvidácia uhynutých zvierat, tiež odpadkov, ktoré  vzniknú pri  rezaní dobytka, koná 

sa  na dobytčích  cintorínoch  zakopaním do jám  a ich zničením na spôsob, ktorý nebude 

škodiť zdraviu ľudí a bude bezpečný, keď ide o infekčné ochorenia hospodárskych zvierat, 

v súlade s platným predpismi.  

Článok 137 

 

 Dobytčí cintorín v súlade s urbanistickými plánmi, na návrh  miestnych spoločenstiev, 

určuje Zhromaždenie obce. 

Článok 138 

 

 Dobytčí cintorín  musí byť ohradený.  

 Tráva a rastliny  z dobytčích cintorínov sa nesmú používať pre hocijakú výživu, lež sa 

občas kosia a na tvári miesta zapaľujú.  

 

Článok 139 

 

 Zber uhynutých zvierat  koná sa na základe prihlášky – žiadosti občanov, resp. iných  

právnických a fyzických osôb.  

 

Článok 140 

 

 Zber a pochovávanie uhynutých zvierat konajú príslušné komunálne podniky, 

obchodné spoločnosti, podnikatelia alebo iné  hospodárske subjekty v súlade so zákonom.  

 

Článok 141 

 

 Úprava a údržba dobytčích cintorínov konajú subjekty z predošlého článku tohto 

uznesenia, v súlade so zákonom  a ustanoveniami tohto uznesenia.  

 

Článok 142 

 

 Za vykonaný zber a pochovávanie uhynutých zvierat  subjektom z článku 140 tohto 

uznesenia patrí úhrada.  

  

Prostriedky za úhradu z predošlého odseku tohto článku sa zabezpečujú v rozpočte 

obce.  

Článok 143 

 

 Majiteľ  uhynutého zvieraťa je povinný príslušnému subjektu z článku 140 prihlásiť  

uhynutie zvieraťa najneskoršie 12 hodín po uhynutí a ak ide o veľký dobytok (krava, kôň, 

ovca, koza a pod.) zabezpečiť prepravný prostriedok pre vynesenie tela uhynutého zvieraťa 

ako i výpomoc oprávnenému pracovníkovi – hygienikovi pri naložení a vyložení uhynutého 

zvieraťa.  
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Článok 144 

 

 Zber a pochovávanie uhynutých zvierat z dobytčích fariem a odpadkov, ktoré vzniknú 

pri rezaní dobytka u súkromných podnikateľov (mäsiarov), konajú subjekty z článku 140 so 

zaplatením poplatku.  

 Bližšie vzájomné záväzky subjekty z predošlého  odseku tohto článku vyregulujú 

zmluvou.  

 

Článok 145 

 

 S cieľom predpísaného zberu a pochovávania  uhynutých  zvierat je zakázané: 

 1.  zbierať uhynuté zvieratá neoprávnenou osobou,  

 2.  vyhadzovať uhynuté zvieratá mimo dobytčieho  cintorína, 

 3.  vynášať odpadky, ktoré vzniknú pri rezaní dobytka, bez prítomnosti oprávneného 

      pracovníka – hygienika. 

 

 

 11.   KOMINÁRSKE SLUŽBY 

 

Článok 146 

 

 Kominárske služby sú čistenie a kontrola dymovodných a vykurovacích telies 

a zariadení a ventilačných kanálov a zariadení. 

 

Článok 147 

 

 Vykonávanie  kominárskych služieb Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec môže 

osobitným uznesením zveriť verejnému podniku, obchodnej spoločnosti, podnikateľovi alebo 

inému hospodárskemu subjektu, resp. miestnemu spoločenstvu v súlade s článkam1 4 a 5 

tohto uznesenia.  

 

 

 III.  DOZOR 

Článok 148 

 

 Dozor nad dodržiavaním a uskutočnením ustanovení tohto uznesenia koná príslušný 

orgán, prostredníctvom komunálneho inšpektora.  

 

Článok 149 

 

 Komunálny inšpektor koná samostatne a bez osobitného  oprávnenia  práce priameho 

dozoru, vynáša rozhodnutia a podniká  iné opatrenia v súlade so zákonom a ustanoveniami 

tohto uznesenia.  

 

Článok 150 

 

 Podnik,  podnikatelia, iné právnické osoby, obecné orgány a organizácie, ako 

i občania, pri ktorých sa koná dozor, sú povinní komunálnemu inšpektorovi umožniť 

vykonávanie  inšpekčných prác, poskytnúť potrebné informácie a údaje a sprístupniť všetku 

potrebnú dokumentáciu.  

 Pri vykonávaní inšpekčnej prehliadky, inšpektor má právo zabezpečiť potrebné 

dôkazy (vypočúvanie svedkov,  zodpovedných osôb, znalectvo a pod.). 
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Článok 151 

 

 Ak komunálny inšpektor pri prehliadke zistí, že jednotlivé ustanovenia zákona alebo 

tohto uznesenia nie sú uplatňované alebo neboli správne uplatnené, v zápisnici  o vykonanej 

prehliadke uvedie  zistené nesprávnosti a nedostatky a rozhodnutím prikáže opatrenia, ktoré  

treba podniknúť, určujúc lehotu na ich  realizáciu a lehotu, v ktorej sa musí informovať 

príslušný orgán o odstránení tých  nesprávností.  

 

Článok 152 

 

 Proti rozhodnutiu z predošlého článku môže sa v lehote 15 dní odo dňa prijatia 

rozhodnutia podať odvolanie Obecnej rade Obce Báčsky Petrovec.  

 Výnimočne  z predošlého  odseku sťažnosť neodkladá vykonateľnosť rozhodnutia 

vyneseného v prípade, keď si situácia v teréne vyžaduje súrnu vykonateľnosť rozhodnutia 

s cieľom  ochrany komunálnych  objektov a fungovanie komunálneho systému, 

kontinuitného  vykonávania určitých komunálnych činností, ako i ochranu majetku 

a právnických a fyzických osôb.  

 

Článok 153 

 

 Ak komunálny inšpektor pri  inšpekčnej  prehliadke zistí, že boli narušené predpisy, 

nad uplatnením ktorých dozor koná iný orgán, povinný je bezodkladne  o tom informovať ten 

orgán.  

Článok 154 

 

 Vo vykonávaní  inšpekčného dozoru, komunálny inšpektor  je  oprávnený: 

 1.  kontrolovať či sa komunálna činnosť vykonáva na spôsob určený zákonom   

      a ustanoveniami  tohto uznesenia, a to v osadách a mimo osád Obce  Báčsky  

                 Petrovec, 

 2.  kontrolovať stav  komunálnych objektov, 

 3.  kontrolovať, či sa komunálne služby poskytujú v súlade s určenými podmienkami 

 4.  prikázať narušiteľovi komunálneho poriadku  odstrániť veci a iné predmety  

      z verejných plôch a z iných plôch v osadách a mimo nich v Obci Báčsky Petrovec,  

      ak sú tieto tu nechané v protiklade s ustanoveniami tohto uznesenia a ak narušiteľ 

      komunálneho poriadku nekoná  podľa rozhodnutia komunálneho inšpektora ne 

      koná podľa  rozhodnutia komunálneho inšpektora, odstránenie vecí vykoná      

      komunálny podnik alebo subjekt, ktorému  je  zverené vykonávanie komunálnej 

      činnosti  podľa  rozhodnutia  komunálneho   inšpektora  o  trove  narušiteľa  

                 komunálneho poriadku, 

 5. prikázať odstránenie nechaných vecí a iných predmetov v súlade s článkom 34 

      Zákona o komunálnych činnostiach prostredníctvom  príslušného komunálneho 

      podniku, 

 6.  prikázať realizáciu zistených záväzkov a podnikanie opatrení na odstránení  

                 nedostatkov, 

 7.  uložiť a zúčtovať peňažné  tresty na tvári miesta za priestupky v súlade  

                 s ustanoveniami  tohto uznesenia. 

 

Článok 155 

 

 Stálu kontrolu  činností uvedených v článku 3 tohto uznesenia môžu konať komunálni 

dozorcovia. 

 Službu komunálnych dozorcov organizuje komunálny podnik, resp. miestne 

spoločenstvo, ktorej je zverené vykonávania komunálnych činností.  
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Článok 156 

 

 Ak komunálny dozorca pri konaní kontroly z odseku 1 predošlého článku zistí, že sú 

porušené ustanovenia tohto uznesenia, priamo na tvári miesta  berie údaje o osobe, čase, 

mieste a druhu vykonaného  priestupku, o čom zhotovuje zápisnicu a spravidla ho hneď 

a najneskoršie v nasledujúci deň doručuje komunálnemu inšpektorovi. 

 Ak je  porušenie ustanovení uznesenia takého charakteru, že nie je  nevyhnutné alebo 

nie je možné zhotoviť zápisnicu z predošlého odseku, komunálny dozorca o tom ihneď 

informuje komunálneho inšpektora.  

 

Článok 157 

 

 Komunálny  dozorca je  oprávnený: 

 1.  konať kontrolu v súlade s  článkom 155 odsek 1 tohto uznesenia, 

 2.  kontrolovať či sa pravidelne udržiavajú  komunálne  objekty, 

 3.  kontrolovať či sa komunálne objekty používajú správne a účelovo.  

 

Článok 158 

 

 Pri konaní povinnosti komunálny dozorca musí mať úradnú legitimáciu, ktorú  vydáva 

komunálny podnik, resp.  miestne spoločenstvo. 

 

Článok 159 

 

 V prípade odvolania z funkcie  komunálny dozorca je povinný úradnú legitimáciu 

odovzdať komunálnemu podniku, resp. miestnemu spoločenstvu, ktoré ju v lehote  3 dní 

vracia  príslušnému orgánu.  

 

  

IV.  TRESTNÉ  USTANOVENIA 

 

Článok 160 

 

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

verejný komunálny podnik alebo  iná právnická osoba, ak  koná komunálnu činnosť, ktorá 

mu nie je  zverená v súlade s ustanoveniami tohto  uznesenia.  

 Za priestupok z predošlého odseku tohto článku peňažným trestom v sume 10.000,00 

dinárov potrestá sa zodpovedná osoba v podniku alebo  v inej právnickej osobe.  

 Osoba, proti ktorej je vydaný priestupkový príkaz, ak prijme zodpovednosť a v lehote 

osem dní odo dňa prijatia  priestupkového  príkazu zaplatí polovicu  uloženého  peňažného 

trestu, oslobodí sa od poplatku druhej polovice  uloženého peňažného trestu.  

 

 

Článok 161 

 

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

podnik alebo iný subjekt, ktorému je zverené vykonávanie komunálnej činnosti, ak 

nezabezpečí poskytovanie služieb na spôsob predpísaný ustanoveniami článkov: 7, 8, 20, 24, 

35, 40, 42, 52, 54, 59, 61, 68, 76, 98, 112, 124 odsek 4, 125 odsek 3, 136, 146 a 150  tohto 

uznesenia. 
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 Za priestupok z odseku 1 tohto článku peňažným trestom v sume 10.000,00 dinárov 

potrestá sa  aj zodpovedná  osoba v komunálnom  podniku alebo subjekte, ktorému je  

zverené vykonávanie komunálnych činností.  

Osoba, proti ktorej je vydaný priestupkový príkaz, ak prijme zodpovednosť a v lehote osem 

dní odo dňa prijatia  priestupkového  príkazu zaplatí polovicu  uloženého  peňažného trestu, 

oslobodí sa od poplatku druhej polovice  uloženého peňažného trestu.  

 

Článok 162 

 

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

podnik alebo iný subjekt, ktorému je zverené vykonávanie komunálnej činnosti, ak  

nevynesie  zodpovedajúci program, pravidlá alebo iný akt, ako je to  predpísané článkami: 

19, 23, 35 odsek 2,  93, 94, 111, 131, 133 tohto uznesenia.  

 Za priestupok z predošlého  odseku tohto článku peňažným trestom v sume 10.000,00 

dinárov potrestá  sa aj zodpovedná osoba v  komunálnom podniku alebo subjekte, ktorému je 

zverené vykonávanie komunálnej činnosti. 

Osoba, proti ktorej je vydaný priestupkový príkaz, ak prijme zodpovednosť a v lehote osem 

dní odo dňa prijatia  priestupkového  príkazu zaplatí polovicu  uloženého  peňažného trestu, 

oslobodí sa od poplatku druhej polovice  uloženého peňažného trestu.  

 

Článok 163 

 

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

verejný komunálny podnik alebo iná právnická osoba, ak koná v protiklade s ustanoveniami 

článkov: 22, 23, 25, 28, 30, 32, 33, 36, 39, 40, 42, 44, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 69, 73, 76, 

78, 79, 83, 84, 88, 97, 143, 144, 145, 150 a 151 tohto uznesenia.  

 Peňažným  trestom v sume  10.000,00 dinárov za priestupok z odseku 1 tohto článku 

potrestá sa zodpovedná osoba v podniku alebo v inej právnickej osobe. 

Osoba, proti ktorej je vydaný priestupkový príkaz, ak prijme zodpovednosť a v lehote osem 

dní odo dňa prijatia  priestupkového  príkazu zaplatí polovicu  uloženého  peňažného trestu, 

oslobodí sa od poplatku druhej polovice  uloženého peňažného trestu.  

 

Článok 164 

 

 Peňažným  trestom v sume 30.000,00 dinárov potrestá  sa súkromný podnikateľ, ak 

koná v rozpore s ustanoveniami článkov: 22, 23, 25, 30, 32, 33, 36, 39, 40, 42, 44, 50, 52, 54, 

56, 57, 58, 69, 73, 76, 78, 79, 83, 84, 88, 97, 100, 106, 116, 143, 144, 145 a 150 tohto 

uznesenia.  

Osoba, proti ktorej je vydaný priestupkový príkaz, ak prijme zodpovednosť a v lehote osem 

dní odo dňa prijatia  priestupkového  príkazu zaplatí polovicu  uloženého  peňažného trestu, 

oslobodí sa od poplatku druhej polovice  uloženého peňažného trestu.  

 

Článok 165 

 

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

osoba, ak  koná v rozpore s ustanoveniami článkov: 22, 23, 24, 25, 28,  30, 32, 33, 36, 38, 40, 

42, 44, 50, 54, 56, 57, 58, 69, 72, 73, 76, 78, 79, 83, 84, 88, 97, 100, 101, 103, 106, 115, 116, 

117, 124, 132, 143, 144, 145 a 150 tohto uznesenia.  

 Ak za vykonaný  priestupok z odseku 1 tohto článku komunálny inšpektor koná 

zúčtovanie pokuty priamo na  mieste - táto sa platí v sume 10.000,00 dinárov.  

Osoba, proti ktorej je vydaný priestupkový príkaz, ak prijme zodpovednosť a v lehote osem 

dní odo dňa prijatia  priestupkového  príkazu zaplatí polovicu  uloženého  peňažného trestu, 

oslobodí sa od poplatku druhej polovice  uloženého peňažného trestu.  
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Článok 166 

 

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

podnik, iná právnická osoba alebo subjekt, ktorému je zverené vykonávanie komunálnej 

činnosti, ak koná v rozpore s článkom 62 tohto uznesenia.  

 Peňažným  trestom v sume 10.000,00 dinárov potrestá  sa za priestupok zodpovedná 

osoba v komunálnom podniku  alebo  iná právnická osoba, ktorej je zverené vykonávanie 

komunálnej činnosti, ak koná v rozpore s článkom 62 tohto uznesenia.  

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

iná právnická osoba, ak koná v rozpore s článkom 62 tohto uznesenia. 

 Peňažným  trestom v sume 10.000,00 dinárov potrestá  sa za priestupok zodpovedná 

osoba v podniku alebo v  inej právnickej osobe, ak koná v rozpore s článkom 62 tohto 

uznesenia.  

 Peňažným  trestom v sume  30.000,00 dinárov potrestá  sa za priestupok súkromný 

podnikateľ,  ak koná v rozpore s článkom 62 tohto uznesenia. 

Peňažným  trestom v sume 10.000,00 dinárov potrestá  sa za priestupok fyzická osoba, ak 

koná v rozpore s článkom 62 tohto uznesenia.  

Osoba, proti ktorej je vydaný priestupkový príkaz, ak prijme zodpovednosť a v lehote osem 

dní odo dňa prijatia  priestupkového  príkazu zaplatí polovicu  uloženého  peňažného trestu, 

oslobodí sa od poplatku druhej polovice  uloženého peňažného trestu.  

 

Článok 167 

 

 Právnická osoba alebo verejný komunálny podnik, ktorý nekoná  podľa rozhodnutia 

komunálneho inšpektora z článku 151 tohto uznesenia, potrestá sa peňažným trestom v sume 

60.000,00   dinárov. 

 Podnikateľ, ktorý nekoná  podľa rozhodnutia komunálneho inšpektora z článku 151 

tohto uznesenia, potrestá sa peňažným trestom v sume 30.000,00 dinárov. 

 Fyzická osoba, ktorá nekoná podľa rozhodnutia komunálneho inšpektora z článku 151 

tohto uznesenia, potrestá sa peňažným trestom v sume  10.000,00 dinárov. 

Osoba, proti ktorej je vydaný priestupkový príkaz, ak prijme zodpovednosť a v lehote osem 

dní odo dňa prijatia  priestupkového  príkazu zaplatí polovicu  uloženého  peňažného trestu, 

oslobodí sa od poplatku druhej polovice  uloženého peňažného trestu.  

 

 

 

 V.  PRECHODNÉ  A ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

Článok 168 

 

 Rezervácie hrobových miest uzavreté s komunálnymi podnikmi do dňa uplatnenia 

tohto uznesenia platia aj naďalej, za dohodnutých podmienok.  

 

Článok 169 

 

 Príslušné komunálne podniky sú povinné  s cieľom predpísaného chránenia vecí 

a iných predmetov, ktoré sa podľa  príkazu komunálneho inšpektora odstránia z verejných 

plôch, organizovať ich uchovanie a ďalší postup s nimi.  

 Spôsob chránenia a ďalší postup s rôznymi vecami a inými predmetmi z odseku 1 

tohto článku sa reguluje osobitnými  pravidlami, ktoré vynášajú príslušné komunálne podniky 

so súhlasom Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. 
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Článok 170 

 

 Komunálne podniky alebo subjekty, ktorým bolo zverené  vykonávanie komunálnych  

činností, vynesú zodpovedajúce programy, projekty, pravidlá alebo  iné akty, ktoré sú 

predpísané článkami: 19, 13, 93, 94, 111, 113, 132 i 169 tohto uznesenia v lehote 6 mesiacov 

od dňa uplatnenia tohto uznesenia. 

 

Článok 171 

 

 Do vynesenie aktov predpísaných týmto uznesením, budú sa uplatňovať predpisy, 

ktoré boli platné do dňa uplatnenia tohto uznesenia.  

 

Článok 172 

 

 Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec, miestne spoločenstvá, verejné komunálne 

podniky, obchodné spoločnosti a iné orgány uvedené v tomto uznesení zladia svoje akty 

s ustanoveniami  tohto uznesenia záverečne s 31.12.2018.  

 

Článok 173 

 

 Dňom  uplatnenia tohto uznesenia stráca platnosť Uznesenie o komunálnych  

činnostiach (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 

17/2012, 3/2015, 18/2016, 1/2017  3/2017).  

 

Článok 174 

 

 Toto uznesenie nadobúda platnosť ôsmym dňom po uverejnení v Úradnom vestníku 

obce Báčsky Petrovec  a ustanovenia článku 4 odsek 1 tohto uznesenia, v časti, ktorá sa 

vzťahuje na vykonávanie komunálnych činností v osade Hložany, sa bude uplatňovať od 

01.01.2019.  

 

 

Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 

  

Číslo: 011-26/2018-02 

Dňa: 12.06.2018 

Báčsky Petrovec                      P R E D S E D A 

                ZHROMAŽDENIA OBCE 

             Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  38.  
 

 Podľa článku 32 odsek 1 bod 6 a článku 93 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný  

vestník RS, č.  129/2007, 83/2014 - iný zákon a 101/2016 – iný zákon), článku 9  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), Zhromaždenie 

obce Báčsky Petrovec na svojom  XIX. zasadnutí, ktoré sa konalo 12.06.2018, vynieslo 

 

 

U Z N  E  S E  N  I E 

 

O URČENÍ  NÁZVOV  ULÍC  A VIDIEKOV 

 

Článok 1 

 

 Týmto uznesením určujú sa názvy ulíc a vidiekov v osadách Obce  Báčsky Petrovec, 

ktorým nie je  určený názov a ktoré sú v elaborátoch  uličného systému Republikového 

geodetického  ústavu Republiky Srbsko vyznačené číslami.  

 

V osade Báčsky Petrovec: 

 

     Ulica 1: názov ulice  v srbskom jazyku:      Železnička 

  názov ulice v slovenskom jazyku:  Železničná 

ulica je  pokračovanie  jestvujúcej Leninovej ulice, začína sa od katastrálnej 

parcely (k.p.) 7424/3, tiahne sa cez k.p. 6774/2,  pozdĺž k.p. 6901/5,  cez k.p. 

7450 a končí sa na  k.p. 7452, všetko v KO Báčsky Petrovec.  

 

     Ulica 2: názov ulice  v srbskom jazyku:      Novosadski put 

  názov ulice v slovenskom jazyku:  Novosadská cesta 

ulica je  pokračovanie  jestvujúcej Novosadskej ulice, začína sa od k.p.  

7383/2, tiahne sa cez k.p.  2358/189,  k.p. 7383/3,  pozdĺž k.p. 7383/1, pretína 

k.p. 8513, ide pozdĺž k.p. 7383/5  a končí sa na  rozhraní so susednou  osadou  

Futog medzi k.p.  3211 a k.p. 3207, všetko v KO Báčsky Petrovec. 

Poznámka: navrhnutá ulica č. 2 pokračuje aj v  susednej osade Futog.  

 

    Ulica 3: názov ulice  v srbskom jazyku:      Nikole Tesle 

  názov ulice v slovenskom jazyku:  Nikolu Teslu 

ulica je  pokračovanie  jestvujúcej Ulice Nikolu Teslu, začína sa medzi k.p. 

2106/126 a 2106/10, tiahne sa paralelne s  k.p. 2106/347, pretína k.p.  

2106/673,  k.p.2106/100, k.p. 2106/86, k.p. 2106/81, k.p. 2106/62 a končí sa 

na k.p.  7382/1, medzi k.p. 2106/474 a k.p. 2106/900,  všetko v KO Báčsky 

Petrovec.  

 

     Ulica 4: názov ulice  v srbskom jazyku:      Vinogradska 

  názov ulice v slovenskom jazyku:  Vinohradnícka 

ulica sa začína od jestvujúcej Novosadskej ulice, od  k.p. 7383/2, medzi  k.p. 

2106/809 a k.p. 21056/620, ide pozdĺž k.p. 2106/348, 2106/346, pretína k.p. 

7382/1 a pokračuje pozdĺž k.p. 2107/345, končí sa medzi k.p. 2107/60 a k.p. 

2107/71,  všetko v KO Báčsky Petrovec.  

 

     Ulica 5: názov ulice  v srbskom jazyku:      Širina 

  názov ulice v slovenskom jazyku:  Širina 
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ulica sa začína od  navrhnutej ulice č. 2, pri k.p. 2106/560, pretína k.p. 

2358/25, k.p. 2358/193, tiahne sa  medzi  k.p.  2358/18 a k.p. 2358/177, k.p. 

2358/15 a k.p. 2358/1, k.p. 2358/147 a k.p. 2358/161 a končí sa na k.p.  

2358/157, všetko v KO Báčsky Petrovec.  

 

     Vidiek 1: názov  v srbskom jazyku:        Kopčokov salaš 

  názov  v  slovenskom jazyku:  Kopčokov salaš 

vidiek sa tiahne cez k.p. 2471/2, k.p. 2307/7, k.p. 2307/3 a k.p. 2253, všetko 

v KO Báčsky Petrovec.  

Poznámka: Navrhnutý vidiek č. 1  je v zozname ulíc adresného registra  

vyznačený ako salaš. 

 

     Vidiek 2: názov  v srbskom jazyku:        Ribovičov salaš 

  názov  v  slovenskom jazyku:  Rybovičov salaš 

vidiek sa tiahne cez k.p. 5445/1 k.p. 5445/7, k.p. 5445/3,  všetko v KO Báčsky 

Petrovec.  

 

     Vidiek 3: názov  v srbskom jazyku:        Mandačov  salaš 

  názov  v  slovenskom jazyku:  Mandačov  salaš 

vidiek  sa tiahne cez časti k.p. 4454/1, k.p. 4455/1, k.p. 4455/2 a k.p. 4456, 

všetko v KO Báčsky Petrovec.  

 

 

V osade Maglić: 

 

    Ulica 1: názov ulice  v srbskom jazyku:       Industrijska 

  názov ulice v slovenskom jazyku:  Priemyselná 

ulica je  pokračovanie  jestvujúcej Ulice Iva Lolu Ribara,  celou  dĺžkou sa 

tiahne k.p.  1356 a končí sa  na k.p. 286 na  rozhraní so susednou osadou 

Kulpín, všetko v k.o. Maglić. 

 

    Ulica 2: názov ulice  v srbskom jazyku:       Žarka Petrovića 

  názov ulice v slovenskom jazyku:  Žarka Petrovića 

ulica sa začína od  jestvujúcej Ulice Iva Lolu Ribara,  celou  dĺžkou sa tiahne 

k.p.  1409 a končí sa pri jestvujúcej Ulici 29. novembra,  všetko v k.o. Maglić, 

a je súčasťou jestvujúcej ulice Sime Šolaje.  

  

    Ulica 3: názov ulice  v srbskom jazyku:       Srđana Aleksića 

  názov ulice v slovenskom jazyku:  Srđana Aleksića 

ulica sa začína od k.p.  898, tiahne sa celou dĺžkou k.p. 1375, medzi  k.p. 860 

a k.p. 858, končí sa na k.p. 1372, všetko v k.o. Maglić a je súčasťou 

jestvujúcej Ulice Marka Oreškovića.  

 

    Ulica 4: názov ulice  v srbskom jazyku:       Poljoprivredna 

  názov ulice v slovenskom jazyku:  Poľnohospodárska 

ulica je  pokračovanie  jestvujúcej ulice Radivoja Ćirpanova,  tiahne sa pozdĺž 

k.p. 1399 a končí sa na k.p.324, všetko v k.o. Maglić.  

 

    Ulica 5: názov ulice  v srbskom jazyku:       Patrijarha Pavla 

  názov ulice v slovenskom jazyku:   Patriarchu Pavla 

ulica je  pokračovanie  jestvujúcej Ulice bratstva a jednoty, celou  dĺžkou  sa 

tiahne k.p. 1402 a končí sa medzi k.p.1310 a k.p. 1312, všetko v k.o. Maglić.  
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    Ulica 6: názov ulice  v srbskom jazyku:       Momčila Gavrića 

  názov ulice v slovenskom jazyku:   Momčila Gavrića 

ulica je  pokračovanie  jestvujúcej Ulice Iva Lolu Ribara, začína sa od  k.p. 

1356, tiahne sa pozdĺž k.p. 320 a na nej sa aj končí, všetko v k.o. Maglić.  

 

     Vidiek 1: názov  v srbskom jazyku:        Voćarski zaseok 

  názov  v  slovenskom jazyku:  Ovocinársky vidiek 

vidiek  sa rozprestiera na  k.p. 244,  k.p. 260 a k.p. 259, všetko v KO Maglić. 

V  zozname adresného registra  je vyznačený ako salaš 49. 

 

     Vidiek 2: názov  v srbskom jazyku:        Buljkeški zaseok 

  názov  v  slovenskom jazyku:  Buľkešský vidiek 

vidiek  sa rozprestiera na  k.p. 224,  v KO Maglić. 

 

     Vidiek 3: názov  v srbskom jazyku:        Žitni zaseok 

  názov  v  slovenskom jazyku:  Žitný vidiek 

vidiek  sa rozprestiera na  k.p. 44,  v KO Maglić. 

 

 

V osade Kulpín: 

 

    Ulica 1: názov ulice  v srbskom jazyku:       Petrovački put 

  názov ulice v slovenskom jazyku:   Petrovská cesta 

ulica je  pokračovanie  jestvujúcej Kulpínskej ulice, ktorá sa začína zo 

susednej osady Báčsky Petrovec a pokračuje v osade Kulpín,   tiahne sa pozdĺž 

k.p.  1491/1, tiahne sa cez k.p.  1858/24,  k.p.  1880/1, kp 1893, k.p. 1897/3 

a končí  sa pri  k.p. 1897/14, kde pokračuje  k jestvujúcej ulici Maršala Tita, 

všetko v k.o. Kulpín. 

 

     Ulica 2: názov ulice  v srbskom jazyku:      Maršala Tita 

  názov ulice v slovenskom jazyku:  Maršala Tita 

ulica je  pokračovanie  jestvujúcej Ulice maršala Tita, tiahne sa pozdĺž k.p. 

1107/1, k.p. 1107/2 a končí sa na  rozhraní so susednou  osadou  Ravno Selo,  

všetko v KO Kulpín. 

Poznámka: navrhnutá ulica č. 2 pokračuje aj v susednej osade Ravno Selo.  

 

     Ulica 3: názov ulice  v srbskom jazyku:      Maglićki put  

  názov ulice v slovenskom jazyku:  Maglická cesta 

ulica sa tiahne od rozhrania so susednou osadou Maglić, celou dĺžkou sa tiahne 

k.p. 1768, pretína k.p.  1770 a k.p. 7435/1  a končí sa na  rozhraní so susednou  

osadou  Báčsky Petrovec,  všetko v KO Kulpín. 

Poznámka: navrhnutá ulica č. 3 pokračuje aj v susedných osadách Maglić 

a Báčsky Petrovec.  

 

     Ulica 4: názov ulice  v srbskom jazyku:       Školska 

  názov ulice v slovenskom jazyku:   Školská 

ulica je  pokračovanie  jestvujúcej Školskej ulice,  začína sa od k.p. 2575/1 

a končí sa na  k.p. 2575/2,   všetko v KO Kulpín. 

 

     Ulica 5: názov ulice  v srbskom jazyku:      Maršala Tita 

  názov ulice v slovenskom jazyku:  Maršala Tita 
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ulica je  pokračovanie  jestvujúcej Ulice maršala Tita, tiahne sa  k.p. 1418, 

pretína k.p. 1367/8, k.p. 1367/10  a končí sa na  k.p.  1367/11,  všetko v KO 

Kulpín. 

 

 

     Vidiek 1: názov  v srbskom jazyku:        Pustara 

  názov  v  slovenskom jazyku:  Pustatina 

vidiek  sa rozprestiera na  k.p. 2654/2,   k.p. 2671,  k.p. 2654/1, všetko v KO 

Kulpín. 

 

     Vidiek 2: názov  v srbskom jazyku:         Zaseok 2 

  názov  v  slovenskom jazyku:  Vidiek 2 

vidiek  sa rozprestiera na  k.p. 1925/1, v KO Kulpín. 

 

     Vidiek 3: názov  v srbskom jazyku:         Zaseok 3 

  názov  v  slovenskom jazyku:  Vidiek 3 

vidiek  sa rozprestiera na  k.p. 1460/1,  v KO Kulpín. 

 

     Vidiek 4: názov  v srbskom jazyku:         Zaseok 4 

  názov  v  slovenskom jazyku:  Vidiek 4 

vidiek  sa rozprestiera na  k.p. 1396,  v KO Kulpín. 

 

     Vidiek 5: názov  v srbskom jazyku:         Zaseok 5 

  názov  v  slovenskom jazyku:  Vidiek 5 

vidiek  sa rozprestiera na  k.p. 1577/3, v KO Kulpín. 

 

     Vidiek 6: názov  v srbskom jazyku:         Zaseok 6 

  názov  v  slovenskom jazyku:  Vidiek 6 

vidiek  sa rozprestiera na  k.p. 2811/3,  v KO Kulpín. 

 

 

V osade Hložany: 

 

    Ulica 1: názov ulice  v srbskom jazyku:       Obala Dunava 

  názov ulice v slovenskom jazyku:   Pobrežie  Dunaja 

ulica sa  tiahne k.p.  4515,  začína sa medzi  k.p.  4353 a   k.p.  4514/1  a  končí 

sa na  rozhraní so susednou osadou Begeč,  všetko v k.o. Hložany.  

Poznámka: navrhnutá ulica č. 1 pokračuje aj v susednej osade Begeč. 

 

    Ulica 2: názov ulice  v srbskom jazyku:       Ljudevita Dudka 

  názov ulice v slovenskom jazyku:   Ľudevíta Dudka 

ulica je  pokračovanie  jestvujúcej Ulice Ľudevíta  Dudka, tiahne sa pozdĺž 

rozhrania k.p.  665/1 a k.p. 736/7,  podĺž  k.p.  669/6,  mezi k.p.  667/1 a k.p. 

670 a končí  sa  na rozhraní k.p. 282  a k.p. 284, všetko v k.o. Hložany.  

 

    Ulica 3: názov ulice  v srbskom jazyku:       Masarikova 

  názov ulice v slovenskom jazyku:   Masarykova 

ulica je  pokračovanie  jestvujúcej Masarykovej ulice, celou dĺžkou sa tiahne  

k.p.  4519 a končí sa medzi  k.p. 3018/24522 a k.p. 3017, všetko v k.o. 

Hložany.  

 

    Ulica 4: názov ulice  v srbskom jazyku:       SRC, Oaza MB – nejestvuje ulica 

  názov ulice v slovenskom jazyku:  ŠRC, Oáza MB 
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ulica začína od navrhnutej ulice č. 2, pretína  k.p.  667/1,  k.p. 668,  k.p. 669/3  

končí sa na k.p. 669/5, všetko v k.o. Hložany.  

 

 

     Vidiek 1: názov  v srbskom jazyku:         Salaš 1 

  názov  v  slovenskom jazyku:  Salaš 1 

vidiek  sa rozprestiera na  k.p.  1821 a nachádza sa na rozhraní so susednou 

osadou Báčsky  Petrovec,  v KO Hložany a navrhnutý vidiek č. 1 je v zozname 

ulíc adresného registra  vyznačený ako salaš. 

 

     Vidiek 2: názov  v srbskom jazyku:         Rit - Majer 

  názov  v  slovenskom jazyku:   Rit - Majer 

vidiek  sa rozprestiera na  k.p.  4348/1, k.p. 4348/2 a 4347/2, všetko v KO 

Hložany a navrhnutý vidiek je v zozname ulíc adresného registra  vyznačený 

ako majer.  

 

     Vidiek 3: názov  v srbskom jazyku:         Salaš 2 

  názov  v  slovenskom jazyku:  Salaš 2 

vidiek  sa rozprestiera na  k.p.  1813,  v KO Hložany. 

 

 

Článok 2 

 

 Na základe tohto  rozhodnutia  príslušná služba Republikového  geodetického ústavu 

Republiky Srbsko  spresní adresný register.  

 

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: 011-27/2018-02 

Dňa: 12.06.2018 

Báčsky Petrovec 

                 P R E D S E D A 

                                                     ZHROMAŽDENIA OBCE 

                                                                                                        Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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   39. 

 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  XIX. zasadnutí,  ktoré sa konalo 

12.06.2018, vynieslo 

 

 

U  Z  N  E  S  E  N  I E 

 

O ZMENE UZNESENIA O URČENÍ MINIMÁLNEJ  ÚHRADY ZA BEŽNÚ 

A INVESTIČNÚ ÚDRŽBU BUDOV A ÚHRADY  ZA PRÁCU  NÚTENÉHO   

PROFESIONÁLNEHO  SPRÁVCU 

 

 

 

Článok 1 

 

 

 V Uznesení  o určení minimálnej  úhrady za bežnú a investičnú údržbu budov 

a úhrady  za prácu  núteného  profesionálneho  správcu (Úradný vestník Obce Báčsky 

Petrovec, č. 2/2018) v článku 2 odsek 1 alinea 3 číslo:  „125,00 dinárov“  nahrádza sa číslom:  

„300,00 dinárov“.  

 

 

Článok 2 

 

 

 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: 011-28/2018-02 

Dňa: 12.06.2018 

Báčsky Petrovec             P R E D S E D A 

                ZHROMAŽDENIA OBCE 

                        Dr. Ján Šuľan, v.r. 

 

 

                

 



      Strana 42 z 62        15. júna 2018        ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČSKY  PETROVEC    Číslo   4   

    40. 

 Podľa článkov 57 a 94 Zákona o preprave cestujúcich v cestnej doprave (Úradný 

vestník RS, číslo 68/2015), článku 32 bod 6 a v súvislosti s článkom 20 bod 13 Zákona 

o lokálnej samospráve (Úradný vestník RS, č. 129/2007, 83/2014 – iný zákon  a 101/2016 – 

iný zákon) a článku 34 Štatútu Obce Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný vestník Obce 

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

ktoré sa konalo 12.06.2018, vynieslo 

 

U  Z  N  E  S  E  N  I E 

 

O  NOVELIZACII   UZNESENIA  O TAXISLUŽBE 

NA  ÚZEMÍ  OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 

 

 

Článok 1 

 

  

 V Uznesení o taxislužbe na území Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 

Báčsky Petrovec, č. 3/2017) koná sa nasledujúca novelizácia:  

 

 V článku 9 po prvom odseku pridávajú sa  nové odseky 2, 3 a 4, ktoré znejú: 

 

 „Za  vozidlo taxislužby Oddelenie  vydáva potvrdenie o splnení podmienok pre 

vykonávanie taxislužby (v ďalšom texte: potvrdenie). Potvrdenie je doklad, na základe 

ktorého sa uskutočňuje právo na tabuľky s evidenčným číslom, na ktorých posledné dve 

pozície obsahujú písmená TX v latinke.  

 

 Pri vydávaní potvrdenia  potrebné je podať vyhlášku  s nevyhnutnou dokumentáciou:  

- fotokópiu rozhodnutia Agentúry pre obchodné registre o vykonávaní činnosti; 

- fotokópiu  osobného preukazu pre  podnikateľov; 

- fotokópiu  vodičského  povolenia pre vodiča vozidla taxislužby a  

- fotokópiu technického preukazu pre vozidlo taxislužby. 

 

Dopravca taxislužby podáva Oddeleniu  kópie  odčítaných  technických preukazov  

pre všetky vozidlá, ktoré majú tabuľky  s evidenčným číslom, na ktorých posledné dve 

pozície obsahujú písmená TX,  v lehote 8 dní odo dňa registrácie  vozidla taxislužby.“ 

 

Jestvujúce odseky 2, 3, 4, 5 a 6 sa stávajú odsekmi 5, 6, 7, 8 a 9.  

 

Článok 2 

 

 V článku 10  pridáva sa nový odsek 1, ktorý znie:  

 

 „Pred  získaním povolenia pre vykonávanie  taxislužby, dopravca taxislužby sa 

zapisuje do  registra  Agentúry pre obchodné registre so šifrou činnosti 49.32 ako šifrou 

prevažnej činnosti, bez zapísania dátumu začiatku vykonávania činnosti. Po získaní povolenia 

pre  vykonávanie taxislužby dopravca podáva registračnú prihlášku zápisu s dátumom 

začiatku   vykonávania činnosti,  ku ktorej prikladá originálne povolenie alebo  jeho overenú 

kópiu.“ 

 

 Jestvujúce odseky 1, 2, 3 a 4 sa stávajú odsekmi 2, 3, 4 a 5.  
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Článok 3 

 

 V článku 12 odsek 3 sa škrtá.  

 

Článok 4 

 

 Po článku 34 pridáva sa nový  článok 34a, ktorý znie:  

 

„Článok 34a 

 

 Proti rozhodnutiu obecného dopravného  inšpektora sa môže  podať  sťažnosť 

Obecnej rade Obce Báčsky Petrovec v lehote 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutie.  

 

 Sťažnosť podaná proti  rozhodnutiu o vyradení vozidla z článku 34 bod 4 tohto článku  

neodkladá vykonateľnosť rozhodnutia.“ 

 

Článok 5 

 

 V článku 35 v bode 1 po slove „článku“ pridáva sa: „3 a“.  

 

 V článku 35 v odseku 3 po slove „článku“ pridáva sa: „3 a“.  

 

Článok 6 

 

 Toto uznesenie nadobúda  platnosť ôsmym dňom po uverejnení v Úradnom vestníku 

Obce Báčsky Petrovec.  

 

 

Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁĆSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 

 

 

Číslo: 011-29/2018-02 

Dňa:  12.06.2018 

Báčsky Petrovec       P R E D S E D A 

            ZHROMAŽDENIA OBCE 

                                                                                                         Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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   41. 

 Podľa článku  42 Zákona o právach pacientov (Úradný vestník RS, číslo 45/2013), 

článku 15 odsek 1 Zákona o verejnom zdraví (Úradný vestník RS, číslo 15/2016) a článku 34 

odsek 1 bod 7 Štatútu Obce Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky 

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

sa konalo 12.06.2018, v y n i e s l o  

 

U Z N  E  S  E  N  I E 

O TRETÍCH 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. 9/14 a 9/17) – (v  ďalšom texte: uznesenie)  v článku 2 odsek 1 meno 

členky Rady uvedené pod alineou 7 (Marina  Miljanović) sa mení  a znie: 

  

- ISIDORA  GOLUBIĆ, predstaviteľka Republikového fondu pre zdravotné poistenie, 

Pobočka Báčsky Petrovec. 

 

Článok 2 

 

 V článku 5 uznesenia po dobe 6 sa pridáva nový bod 7, ktorý znie: 

 

 „7. vykonáva aj určité práce z oblasti pôsobenia verejného zdravia, určené 

Zákonom o verejnom zdraví.“ 

 

Článok 3 

 

 V iných častiach uznesenie ostáva nezmenené. 

 

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:  011-30/2018-02 

Dňa:  12.06.2018 

Báčsky Petrovec              P R E D S E D A 

         ZHROMAŽDENIE OBCE 

                                                                                                                 Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  42.  

Podľa článkov 34  bod 10 Štatútu  Obce Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný 

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

XIX.  zasadnutí,  ktoré  sa konalo 12.06.2018,   v y n i e s l o  

 

 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E 

 

O POSKYTNUTÍ  SÚHLASU  K  UZNESENIU   

O DRUHEJ NOVELIZÁCII  ŠTATÚTU  

KNIŽNICE ŠTEFANA HOMOLU S R.Ú. BÁČSKY PETROVEC 

 

 

I. 

 

 P o s k y t u j e  s a   s ú h l a s  k Uzneseniu o druhej novelizácii Štatútu Knižnice 

Štefana  Homolu s ručením úplným, Báčsky Petrovec, vynesenom na 56. zasadnutí Správnej 

rady Knižnice Štefana Homolu s ručením úplným, Báčsky Petrovec dňa 21.05.2018.  

 

II. 

 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 

 

 

 

 

Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY PETROVEC 

 

 

 

Číslo: 011-32/2018-02 

Dňa: 12.06.2018 

Báčsky Petrovec 

                 P R E D S E D A 

                                                     ZHROMAŽDENIA OBCE 

                                                                                                        Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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  43.  

 Podľa článku 116 odsek 5 Zákona o základoch systému  vzdelávania a výchovy 

(Úradný vestník  RS,  číslo  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 XIX. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  12.06.2018,   v y n i e s l o  

 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 

 

O  ODVOLANÍ ČLENOV  ŠKOLSKÉHO  VÝBORU   

ZÁKLADEJ  ŠKOLY JÁNA ČAJAKA V BÁČSKOM PETROVCI 

 

I. 
 

    V dôsledku zániku  mandátu, na ktorý boli vymenovaní,  o d v o l á v a j ú   s a  z 

funkcie členov  Školského  výboru  Základnej  školy  Jána Čajaka  v Báčskom Petrovci:  

 

1)   KATARÍNA  MELEGOVÁ MELICHOVÁ z Báčskeho Petrovca -  

 predstaviteľka lokálnej samosprávy, 

2)  Dr. JAROSLAV DANKO  z Báčskeho Petrovca -  predstaviteľ  lokálnej 

 samosprávy, 

3)   BOŽENA  LEVÁRSKA  z Báčskeho Petrovca -    predstaviteľka lokálnej   

      samosprávy,  

4)   JAROSLAV ČIEP z  Báčskeho Petrovca -   predstaviteľ  Rady rodičov,  

5)   TATIANA VUJAČIĆOVÁ  z  Báčskeho   Petrovca, -  predstaviteľka   Rady  

       rodičov,  

6)   ANNA UŠIAKOVÁ z Báčskeho Petrovca -  predstaviteľka Rady  rodičov, 

7)   VLASTISLAV URBANČEK z Báčskeho Petrovca -   predstaviteľ Učiteľskej  

        rady, 

8)   PAVEL  BAŽÍK z Báčskeho Petrovca  -  predstaviteľ  Učiteľskej  rady, 

9)   JÁN BENDA  z Báčskeho Petrovca - predstaviteľ Učiteľskej rady. 

 

II. 

 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 

 

 

 

Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 

 

Číslo: 011-33/2018-02 

Dňa:  12. 06. 2018                                P R E D S E D A 

Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 

      Dr.  Ján Šuľan, v.r. 
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  44.     

           Podľa článku 116 odsek 5 Zákona o základoch systému  vzdelávania a výchovy 

(Úradný vestník  RS,  číslo  88/2017),  návrhu Národnostnej rady slovenskej národnostnej 

menšiny, č. 01-87/2018-04  z  29.05.2018 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 XIX. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  

12.06.2018,   v y n i e s l o  

  

R  O Z H  O D  N  U T  I E 

 

O VYMENOVANÍ  ČLENOV  ŠKOLSKÉHO  VÝBORU   

ZÁKLADNEJ  ŠKOLY JÁNA ČAJAKA V BÁČSKOM PETROVCI 

 

I. 
 

    Do Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci sa 

vymenúvajú: 

1) JÁN  VIDA, farár  z   Báčskeho   Petrovca,   Ul.  maršala Tita č. 10 -   

 predstaviteľ lokálnej samosprávy, 

2)   JÁN  LOMEN   z   Báčskeho   Petrovca, Ul. Janka Jesenského č. 20 –  

       predstaviteľ  lokálnej  samosprávy, 

2) ANDREJKA RAKOČEVIĆ z Báčskeho  Petrovca, Ul. 28. októbra č.  

 26a - predstaviteľka lokálnej  samosprávy,  

4)   ANNA UŠIAKOVÁ z Báčskeho Petrovca, Ul. národnej  revolúcie č.  

 56 - predstaviteľka Rady rodičov, 

5)   MARIENA  TRIAŠKOVÁ  z  Báčskeho   Petrovca, Ul. Komenského  

       č.  37 -  predstaviteľka Rady rodičov,  

6)    MÁRIA  HRICOVÁ z  Báčskeho   Petrovca, Ul. Martina Hrubíka č.    

       54  -  predstaviteľka Rady rodičov,  

7)   PAVEL  BAŽÍK  z Báčskeho  Petrovca,  Ul.  28. októbra č. 9 –  

       predstaviteľ  Učiteľskej rady, 

8)   DANIELA TATLIAKOVÁ z Báčskeho Petrovca,  Ul. Mateja Čániho  

       č. 15 - predstaviteľka  Učiteľskej  rady, 

9)   IVONA  HANSMANOVÁ z Báčskeho Petrovca,  Ul.  jedľová č. 8 -  

       - predstaviteľka  Učiteľskej  rady. 

 

II. 

 

 Mandát  členov Školského výboru trvá štyri roky odo dňa vymenovania 

 

III. 

 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 

 

Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 

Číslo: 011-34/2018-02 

Dňa:  12. 06. 2018                                 P R E D S E D A 

Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 

                           Dr. Ján Šuľan,  v.r. 
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  45. 

 Podľa článku 116 odsek 5 Zákona o základoch systému  vzdelávania a výchovy 

(Úradný vestník  RS,  číslo  88/2017 a 27/2018 – iné zákony)  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 XIX. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  

12.06.2018,   v y n i e s l o  

 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 

 

O  ODVOLANÍ ČLENOV  ŠKOLSKÉHO  VÝBORU   

ZÁKLADEJ  ŠKOLY ŽARKA ZRENJANINA V MAGLIĆI 

 

I. 
 

    V dôsledku zániku  mandátu, na ktorý boli vymenovaní,  o d v o l á v a j ú   s a  z 

funkcie členov  Školského  výboru  Základnej  školy  Žarka Zrenjanina  v Maglići:  

 

1)   BOGUMIRKA  ŽAGRIĆ, vychovávateľka z Maglića -   predstaviteľka  

      lokálnej samosprávy, 

2)  NATAŠDA   STOJKOVIĆ z Maglića -  predstaviteľka lokálnej samosprávy, 

3)   NEMANJA   MILJEVIĆ, master právnik z Maglića -  predstaviteľ lokálnej   

      samosprávy,        

4)   DALIBORKA  MIHAJILO z Maglića -   z radov rodičov,  

5)   MILKA  ANTIĆ z  Maglića -  z radov rodičov,     

6)   SLAVICA  BRKLJAČ z Maglića -  z radov rodičov, 

7)   MILADA  STANKOVIĆ z  Báčskeho Petrovca -   z radov zamestnancov  na  

      škole,  

8)   SONJA ANTANASIJEVIĆ z  Maglića  -  z radov zamestnancov  na škole, 

9)   VESNA ILIĆ  z  Maglića  - z radov zamestnancov  na škole. 

 

II. 

 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 

 

 

 

Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 

 

Číslo: 011-35/2018-02 

Dňa:  12. 06. 2018                                P R E D S E D A 

Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 

          Dr.  Ján Šuľan, v.r. 
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  46.  

 

           Podľa článku 116 odsek 5 Zákona o základoch systému  vzdelávania a výchovy 

(Úradný vestník  RS,  číslo  88/2017 a 27/2018 – iný zákon) a  článku 34  bod  33  Štatútu 

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

Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XIX. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  

12.06.2018,   v y n i e s l o  

  

R  O Z H  O D  N  U T  I E 

 

O VYMENOVANÍ  ČLENOV  ŠKOLSKÉHO  VÝBORU   

ZÁKLADNEJ  ŠKOLY ŽARKA  ZRENJANINA V MAGLIĆI 

 

I. 
 

    Do Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići  sa 

vymenúvajú: 

1) JELENA  NINKOVIĆ, dipl. pedagogička z Maglića,   Ul. kosovská č. 4  - 

predstaviteľka  lokálnej samosprávy, 

2) JELENA  ŽAGRIĆ dipl. inž. poľnohospodárstva agroekonómka z Nového     

Sadu,  Ul.  Zmajevački put č. 26 - predstaviteľka lokálnej  samosprávy, 

3) DRAGAN RADIŠIĆ z Maglića, Ul. bratstva a jednoty č. 31 - predstaviteľ 

lokálnej  samosprávy,  

4) MILINA SANTRAČ z Maglića, Ul. Žarka Zličića č. 5  - z radov  rodičov,  

5) MARIJA  ANTONIJEVIĆ z Maglića,  Ul.  bratstva a jednoty č. 24 - z radov  

rodičov,  

6) MILKA  MIHAJLOV  z  Maglića, Ul. Bore Prodanovića č. 26 - z radov  rodičov,  

7) SONJA  ANTANASIJEVIĆ, odborná učiteľka zemepisu z Maglića,  Ul.   

Zdravka Čelara č. 3  - z radov  zamestnancov  školy,   

8) RADMILA  KAJTEZ, učiteľka  triednej  výučby  z    Maglića,   Ul. Bore  

Prodanovića č. 21a - z radov  zamestnancov  školy,   

9) MILANA  LANDUP, pedagogička z Maglića,  Ul.  Marka Oreškovića č. 4a –  

z radov  zamestnancov  školy. 

II. 

 

 Mandát  členov Školského výboru trvá štyri roky odo dňa vymenovania. 

 

III. 

 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 

 

 

Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 

 

Číslo: 011-36/2018-02 

Dňa:  12. 06. 2018                                 P R E D S E D A 

Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 

                           Dr. Ján Šuľan,  v.r. 
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  47. 

 Podľa článku 116 odsek 5 Zákona o základoch systému  vzdelávania a výchovy 

(Úradný vestník  RS,  číslo  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 XIX. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  12.06.2018,   v y n i e s l o  

 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 

 

O  ODVOLANÍ ČLENOV  ŠKOLSKÉHO  VÝBORU   

ZÁKLADEJ  ŠKOLY JOZEFA MARČOKA  DRAGUTINA V HLOŽANOCH 

I. 
 

    V dôsledku zániku  mandátu, na ktorý boli vymenovaní,  o d v o l á v a j ú   s a  z 

funkcie členov  Školského  výboru  Základnej  školy  Jozefa Marčoka Dragutina  v 

Hložanoch:  

 

1)   JARMILA  BOHUŠOVA  z  Hložian -  predstaviteľka lokálnej samosprávy, 

2)  MARIA ŠULCOVA  z Hložian -  predstaviteľka lokálnej samosprávy, 

3)   JARMILA  KORČOKOVÁ  z Hložian - predstaviteľka lokálnej  samosprávy,  

4)   MARÍNA  KRIŠKOVÁ z  Hložian -   predstaviteľka  Rady rodičov,  

5)   VLADIMIR  BAŽAĽA  z  Hložian, -  predstaviteľ Rady rodičov,  

6)   MARIENA KURIŠOVÁ z Hložian -  predstaviteľka Rady rodičov, 

7)   ONDREJ CHLPKA z Hložian -   predstaviteľ Učiteľskej rady,          

8)   MÁRIA BARTOŠOVÁ - KORČOKOVÁ z Hložian  -  predstaviteľka   

      Učiteľskej  rady, 

9)   VIERA SKLENÁROVÁ  z Hložian - predstaviteľka Učiteľskej rady. 

 

II. 

 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 

 

 

 

Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 

 

Číslo: 011-37/2018-02 

Dňa:  12. 06. 2018                                P R E D S E D A 

Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 

       Dr.  Ján Šuľan, v.r. 
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  48.  

           Podľa článku 116 odsek 5 Zákona o základoch systému  vzdelávania a výchovy 

(Úradný vestník  RS,  číslo  88/2017),  návrhu Národnostnej rady slovenskej národnostnej 

menšiny, č. 01-87-1/2018-04  z  05.06.2018 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 XIX. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  

12.06.2018,   v y n i e s l o  

R  O Z H  O D  N  U T  I  E 

 

O VYMENOVANÍ  ČLENOV  ŠKOLSKÉHO  VÝBORU   

ZÁKLADNEJ  ŠKOLY JOZEFA MARČOKA DRAGUTINA V HLOŽANOCH 

 

I. 
 

    Do Školského výboru Základnej školy Jozefa Marčoka  Dragutina v  Hložanoch sa 

vymenúvajú: 

1) ZUZANA KUKUČKOVÁ  z  Hložian,  Ul.  Michala  Pagáča  č. 98 -  

predstaviteľka lokálnej samosprávy, 

2)   MARTINA PAGÁČOVÁ   z  Hložian, Ul. Masarykova č. 80 - predstaviteľka 

       lokálnej  samosprávy, 

2) ANNA DORČOVÁ z Hložian, Ul. Masarykova č. 2  - predstaviteľka 

lokálnej  samosprávy,  

3) JASMINKA ČINČURÁKOVÁ - GLAMBOŠOVÁ  z Hložian, Ul.  Jozefa 

Marčoka č. 44  - predstaviteľka Rady rodičov, 

4) VLASTISLAV  BENKA  z  Hložian, Ul. Michala Pagáča č. 10 -  predstaviteľ 

Rady rodičov,  

6)   MARÍNA   KRIŠKOVÁ  z  Hložian,  Ul. Veljka   Vlahovića č.  11 - 

      predstaviteľka  Rady rodičov,  

7)   ANNA ZAHORCOVÁ  z Hložian,  Ul.  Veljka  Vlahovića  č 111  -  

       predstaviteľka  Učiteľskej rady, 

8)   JÁN  HANSMAN  z   Báčskeho  Petrovca,  Ul.  národnej revolúcie  č. 20 - 

       predstaviteľ  Učiteľskej  rady, 

9)   SINIŠA  STANIVUK  z  Maglića,  Ul.  29. novembra č. 8  -  predstaviteľ   

      Učiteľskej  rady. 

II. 

 

 Mandát  členov Školského výboru trvá štyri roky odo dňa vymenovania 

 

III. 

 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 

 

 

Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 

Číslo: 011-38/2018-02 

Dňa:  12. 06. 2018                                 P R E D S E D A 

Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 

                           Dr. Ján Šuľan,  v.r. 
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   49. 

 Podľa článku 116 odsek 5 Zákona o základoch systému  vzdelávania a výchovy 

(Úradný vestník  RS,  číslo  88/2017 a 27/2018 – iné zákony)  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 XIX. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  

12.06.2018,   v y n i e s l o  

 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 

 

O  ODVOLANÍ ČLENOV  ŠKOLSKÉHO  VÝBORU   

ZÁKLADEJ  ŠKOLY JÁNA AMOSA  KOMENSKÉHO V KULPÍNE 

 

I. 
 

    V dôsledku zániku  mandátu, na ktorý boli vymenovaní,  o d v o l á v a j ú   s a  z 

funkcie členov  Školského  výboru  Základnej  školy  Jána Amosa Komenského v Kulpíne:  

 

1)   KATARÍNA  KOLÁROVÁ z Kulpína -   predstaviteľka lokálnej samosprávy, 

2)  MICHAL  DOVIČIN  z  Kulpína -  predstaviteľ lokálnej samosprávy, 

3)   ANNA FRANCISTYOVÁ  z  Kulpína -  predstaviteľka lokálnej  samosprávy,        

4)   MARIETA  POPJOVANOV z   Kulpína -   z radov rodičov,  

5)   DANIELA CHALUPKOVA  z  Kulpína -  z radov rodičov,     

6)   TIJANA ČEMANOVÁ z Kulpína -  z radov rodičov, 

7)   TODOR  RADANOV z  Kulpína -   z radov zamestnancov  na škole,  

8)   ANNA KORUNIAKOVÁ z  Kulpína  -  z radov zamestnancov  na škole, 

9)   DANUŠKA  GALÁDIKOVÁ  z  Kulpína  - z radov zamestnancov  na škole. 

 

II. 

 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 

 

 

 

Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 

 

Číslo: 011-39/2018-02 

Dňa:  12. 06. 2018                                  P R E D S E D A 

Báčsky Petrovec         ZHROMAŽDENIA OBCE 

          Dr.  Ján Šuľan, v.r. 
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  50.   

           Podľa článku 116 odsek 5 Zákona o základoch systému  vzdelávania a výchovy 

(Úradný vestník  RS,  číslo  88/2017),  mienky Národnostnej rady slovenskej národnostnej 

menšiny, č. 01-90/2018-04  z  29.05.2018 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 XIX. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  

12.06.2018,   v y n i e s l o  

  

R  O Z H  O D  N  U T  I E 

 

O VYMENOVANÍ  ČLENOV  ŠKOLSKÉHO  VÝBORU   

ZÁKLADNEJ  ŠKOLY JÁNA AMOSA KOMENSKÉHO V KULPÍNE 

 

I. 
 

    Do Školského výboru Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne  sa 

vymenúvajú: 

1) Dr. GORAN MILINKOV  z Kulpína,   Ul. fruškohorská č. 45  - predstaviteľ 

lokálnej samosprávy, 

2)  MIRIJANA  KOSOVAC z Kulpína,  Ul. Šafárikova č. 10 - predstaviteľka 

      lokálnej  samosprávy, 

2) JAROSLAV  PEŤKOVSKÝ z Kulpína, Ul. Masarykova č. 31 - predstaviteľ 

lokálnej  samosprávy,  

3) DUŠICA  RAKIĆ z Kulpína, Ul. kanálska č. 38  - predstaviteľka Rady rodičov. 

4) NATÁLIA  ŠIRKOVÁ  z  Kulpína,  Ul.  Masarykova  č. 163 -  predstaviteľka 

Rady rodičov,  

6)  VEROSLAVA SLJUKA  CEROVSKI  z  Báčskeho   Petrovca, Ul. Jána Husa  

      č.   52  -  predstaviteľka Rady rodičov,  

7)   ANNA KORUNIAKOVÁ,  profesorka triednej výučby z Kulpína, Ul.  Iva  

      Lolu Ribara č. 35 -  predstaviteľka Učiteľskej rady, 

8)   TODOR  RADANOV, profesor dejepisu z Kulpína,  Ul. republiková č. 3  

       - predstaviteľ  Učiteľskej  rady, 

9)   DANUŠKA GALÁDIKOVA, profesorka triednej výučby z Báčskeho  

      Petrovca,  Ul.  novosadská č. 26 -  predstaviteľka  Učiteľskej  rady. 

 

II. 

 

 Mandát  členov Školského výboru trvá štyri roky odo dňa vymenovania. 

 

III. 

 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 

 

 

Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 

Číslo: 011-40/2018-02 

Dňa:  12. 06. 2018                                 P R E D S E D A 

Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 

                           Dr. Ján Šuľan,  v.r. 
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  51. 

 Podľa článku 116 odsek 5 Zákona o základoch systému  vzdelávania a výchovy 

(Úradný vestník  RS,  číslo  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 XIX. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  12.06.2018,   v y n i e s l o  

 

 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 

 

O  ODVOLANÍ ČLENOV  ŠKOLSKÉHO  VÝBORU   

GYMNÁZIA  JÁNA KOLLÁRA SO ŽIACKYM DOMOVOM 

 V BÁČSKOM PETROVCI 

 

I. 
 

    V dôsledku zániku  mandátu, na ktorý boli vymenovaní,  o d v o l á v a j ú   s a  z 

funkcie členov  Školského  výboru  Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom  

v Báčskom Petrovci:  

 

1) MARIENA  KOROŠOVA  z Báčskeho Petrovca -  predstaviteľka lokálnej  

samosprávy, 

2)  ANNA MAKIŠOVA  z Hložian -  predstaviteľka lokálnej samosprávy, 

3)   SAMUEL  ČELOVSKÝ  z Báčskeho Petrovca -    predstaviteľ lokálnej   

      samosprávy,  

4)   RUŽENKA  ŠIMOŇOVA  ČERNAKOVA  z   Báčskeho   Petrovca -    

       predstaviteľka  Rady rodičov,  

5)   JARMILA  JOVANKOVIČOVÁ  z  Báčskeho   Petrovca, -  predstaviteľka    

      Rady  rodičov,  

6)   ŽELJKO   JELAČIĆ z Maglića -  predstaviteľ Rady rodičov, 

7)   JÁN  KOPČOK z Báčskeho Petrovca -   predstaviteľ Učiteľskej  a pedagogickej  

       rady, 

8)   DRAGANA POLOVINA  z Nového Sadu  -  predstaviteľka  Učiteľskej    

       a Pedagogickej rady, 

9)   ANNA  PAVLOV  BANOVIĆ  z  Báčskeho Petrovca - predstaviteľka Učiteľskej  

      a Pedagogickej rady. 

II. 

 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 

 

 

Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 

Číslo: 011-41/2018-02 

Dňa:  12. 06. 2018                                P R E D S E D A 

Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 

      Dr.  Ján Šuľan, v.r 
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  52.  
           Podľa článku 116 odsek 5 Zákona o základoch systému  vzdelávania a výchovy 

(Úradný vestník  RS,  číslo  88/2017),  návrhu Národnostnej rady slovenskej národnostnej 

menšiny, č. 01-63/2018-04  z  29.05.2018 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 XIX. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  

12.06.2018,   v y n i e s l o  

R  O Z H  O D  N  U T  I E 

 

O VYMENOVANÍ  ČLENOV  ŠKOLSKÉHO  VÝBORU   

GYMNÁZIA  JÁNA KOLLÁRA SO ŽIACKYM DOMOVOM 

 V BÁČSKOM PETROVCI 

 

I. 
 

    Do Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom  v Báčskom 

Petrovci sa vymenúvajú: 

1) Dr. ANNA MAKIŠOVÁ z Hložian,   Ul.  Masarykova č. 24 - predstaviteľka  

lokálnej samosprávy, 

2)   Dr. SAMUEL ČELOVSKÝ   z   Báčskeho   Petrovca, Ul. kosovská č. 10 –  

       predstaviteľ  lokálnej  samosprávy, 

2) ZDENKA DUDIĆOVÁ z Báčskeho  Petrovca, Ul. Šafárikova č. 18 -  

 predstaviteľka lokálnej  samosprávy,  

3) RUŽENKA ŠIMOŇOVA ČERNAKOVA z Báčskeho Petrovca, Ul.  

Jána Husa č. 18  - predstaviteľka Rady rodičov, 

5)   JARMILA  JOVANKOVIČOVÁ  z  Báčskeho   Petrovca,  Ul. Štúrova  

 č. 9  -  predstaviteľka Rady rodičov,  

6)    SAŠKA  ILIĆ z Maglića,  Ul. Sime  Šolaje  č. 12 - predstaviteľka  

 Rady rodičov,  

7)   ANNA PAVLOV BANOVIĆ  z Báčskeho  Petrovca,  Ul.  JĽA  č. 68 -  

       predstaviteľka  Učiteľskej  a Pedagogickej rady, 

8)   TATIANA  TOPOLSKA  z Báčskeho Petrovca,  Ul. Leninova  č. 104 -  

       predstaviteľka  Učiteľskej  a Pedagogickej  rady, 

9)   JAROSLAV   GRŇA z Báčskeho Petrovca,  Ul.  jarmočná č. 47  -  

       predstaviteľ  Učiteľskej  a Pedagogickej  rady. 

 

II. 

 

 Mandát  členov Školského výboru trvá štyri roky odo dňa vymenovania 

 

III. 

 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 

 

Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 

Číslo: 011-42/2018-02 

Dňa:  12. 06. 2018                                 P R E D S E D A 

Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 

                           Dr. Ján Šuľan,  v.r. 



      Strana 56 z 62        15. júna 2018        ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČSKY  PETROVEC    Číslo   4   

  53. 

Republika  Srbsko 

Obec Báčsky Petrovec 

Zhromaždenie obce 

Odborná Komisia pre vypracovanie Ročných  

programov  ochrany, úpravy a používania  

poľnohospodárskeho pozemku  

v Obci Báčsky Petrovec 

Číslo: 320-4-10/2018 

Dátum: 14.06.2018 

Báčsky Petrovec 

 

V E R E J N Á    V Ý Z V A  

 

NA PREUKÁZANIE  PRÁVA NA PREDNOSTNÝ PRENÁJOM 

POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU V ŠTÁTNOM VLASTNÍCTVE  

NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC NA ROK 2019   

 

 

 V súlade so Zákonom o poľnohospodárskom pozemku (Úradný vestník RS, č. 62/06, 

65/08 – iný zákon, 41/09, 112/2015 a 80/17) a Pravidlami o podmienkach a postupe 

prenajímania, a užívania poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve (Úradný 

vestník RS, čísla 16/2017 a 111/2017), odborná Komisia pre vypracovanie Ročných 

programov ochrany, úpravy a používania  poľnohospodárskeho pozemku v Obci  Báčsky 

Petrovec, Obce Báčsky Petrovec, vypísala  verejnú výzvu  pre všetky  fyzické a právnické  

osoby, ktorou oboznamuje: 

- majiteľov systémov pre zavlažovanie a odvodňovanie, rybníkov, poľnohospodárskych  

objektov, skleníkov, fóliovníkov a viacročných rodiacich ovocných sadov 

a vinohradov, nachádzajúcich sa na  poľnohospodárskom  pozemku v štátnom 

vlastníctve,  ktorí sú  zapísaní do  Registra poľnohospodárskych domácností a majú 

aktívny status najmenej tri roky (v ďalšom texte: poľnohospodárska infraštruktúra) a  

- majiteľov domácich zvierat, ktorí sú i majitelia, resp. nájomcovia objektov  pre chov 

tých zvierat na území  jednotky lokálnej samosprávy, na ktorej sa uskutočňuje právo 

prednostného prenájmu a ktorí sú  zapísaní do  Registra poľnohospodárskych 

domácností a majú aktívny status najmenej jeden rok  (v ďalšom texte: dobytkárstvo), 

 

aby doručili potrebnú dokumentáciu kvôli preukázaniu práva na prednostný prenájom 

poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území Obce Báčsky Petrovec na rok 

2019  do  31. októbra 2018. 

 

DOKUMENTÁCIA NA PREUKÁZANIE PRÁVA 

NA  PREDNOSTNÝ PRENÁJOM 

 

 I.  Potrebná dokumentácia pre uskutočnenie práva na prednostný prenájom na 

základe vlastníctva k poľnohospodárskej infraštruktúre:  

 

 1)  Žiadosť  o  priznanie  práva  na prednostný prenájom na základe vlastníctva         

k poľnohospodárskej  infraštruktúre, podpísaná zo strany fyzickej, resp.  

zodpovednej osoby v právnickej osobe (podáva žiadateľ); 

2)  Dôkaz  o vlastníctve k poľnohospodárskej infraštruktúre: 
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a) výpis z úradnej  evidencie o nehnuteľnosti  pre  poľnohospodársku 

infraštruktúru, ktorá je zaknihovaná do úradnej evidencie o nehnuteľnosti 

(zabezpečuje  jednotka lokálnej samosprávy) a/alebo 

b)  súpisná listina a účtovná dokumentácia podpísaná a overená v súlade so 

Zákonom  o účtovníctve pre právnickú osobu, pre  poľnohospodársku 

infraštruktúru, ktorá nie je  zaknihovaná do  verejnej evidencie o nehnuteľnosti 

(podáva žiadateľ) a/alebo 

c) súhlas/povolenie Ministerstva príslušného pre  práce  poľnohospodárstva na 

investičné vklady pre poľnohospodársku infraštruktúru, ktorá je zvýšená po júli 

2006, resp.  kúpna  zmluva fyzickej osoby (žiadateľa) s právnickou osobou, ktorá 

zvýšila  poľnohospodársku infraštruktúru v súlade s dovtedy platnými predpismi 

(doručuje žiadateľ). 

 3)  Zápisnicu Republikovej poľnohospodárskej inšpekcie (podáva žiadateľ); 

 4)  Dôkaz,  že je žiadateľ nositeľ alebo člen  registrovanej poľnohospodárskej   

     domácnosti v aktívnom statuse najmenej tri roky (zabezpečuje  jednotka lokálnej    

     samosprávy); 

  

 II.  Potrebná dokumentácia pre uskutočnenie práva na prednostný prenájom na    

základe  dobytkárstva: 

 

1) Žiadosť o priznanie práv na prednostný prenájom na základe  dobytkárstva, 

podpísaná zo strany fyzickej osoby, resp. zodpovednej osoby v právnickej osobe 

(podáva žiadateľ); 

2) Dôkaz,  že je žiadateľ nositeľ alebo člen  registrovanej poľnohospodárskej   

domácnosti v aktívnom statuse najmenej jeden rok (zabezpečuje  jednotka 

lokálnej   samosprávy); 

3) Dôkaz, že je  právnická alebo  fyzická osoba  majiteľ domácich zvierat a majiteľ, 

resp.  nájomca objektu pre chovanie tých zvierat s určeným počtom dobytčích 

jednotiek: 

a) Potvrdenie o počte  dobytčích jednotiek, ktorú vydáva Inštitút pre 

dobytkárstvo Belehrad-Zemun (vyjmúc  pre kone, ktorú vydáva 

Poľnohospodárska fakulta Belehrad-Zemun), resp. pre územie AP Vojvodiny 

Poľnohospodárska fakulta Nový Sad – Department pre dobytkárstvo – pre  

zvieratá v systéme evidovania a označenia (podáva žiadateľ); 

b) Zápisnicu Republikového veterinárneho inšpektora  – pre  zvieratá, ktorá nie 

sú v systéme evidovania a označenia (podáva žiadateľ); 

(Poznámka: Republikový veterinárny inšpektor zápisnične zisťuje  počet  

dobytčích jednotiek, ktoré  vyúčtuje na základe  skutkového stavu, resp. 

dokladu osoby o predaji, odvedení do bitúnka  a vyvezení zvierat). 

4)  Zmluvy o prenájme poľnohospodárskeho pozemku uzavreté s inými osobami  

     ohľadom pozemku, ktoré sa nachádza na území jednotky  lokálnej samosprávy, na     

     ktorej sa podáva žiadosť a ktoré sú overené zo strany príslušného orgánu (podáva     

     žiadateľ). 

5) Vyhláška  podávateľa žiadosti, ktorou sa  poskytuje súhlas  na vykonanie   

previerky údajov v príslušných orgánoch, ktoré sú  nevyhnutné na  realizáciu  

verejnej výzvy; 

6) Vyhláška žiadateľa  o správnosti údajov, podpísaná zo strany fyzickej osoby, resp.  

zodpovednej osoby v právnickej osobe, podaná pod úplnou trestnou, 

priestupkovou a materiálnou zodpovednosťou, ktorá obsahuje: 

- vyhlášku, že  podal všetky dôkazy, ktoré sa vzťahujú na prenájom  

poľnohospodárskeho pozemku na území  lokálnej samosprávy, na ktorej  podal 

žiadosť, 
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-  zoznam spojených osôb (názov právnickej osoby s matričným  číslom alebo   

priezvisko  fyzickej osoby, príbuzenstvo a rodné číslo).  

(Poznámka: pri fyzických osobách  spojené osoby sú: dedo, babka, matka, otec, 

deti, manžel, manželka, osvojenec, nemanželský partner, ak majú bydlisko na tej 

istej adrese; pri právnických osobách  spojené osoby sú: právnická osoba a/alebo 

fyzická osoba, ktorá má najmenej 25% účasti v kapitáli (akcií, podielu alebo 

hlasov). 

7) Potvrdenie z verejnej evidencie o nehnuteľnostiach, ktorými sa dokazuje celková  

plocha poľnohospodárskeho pozemku, ktorú má žiadateľ vo svojom vlastníctve na 

území jednotky lokálnej samosprávy, na ktorej sa podáva žiadosť (zabezpečuje 

jednotka lokálnej samosprávy); 

8) Potvrdenie z verejnej evidencie o nehnuteľnostiach, ktorými sa dokazuje celková 

plocha poľnohospodárskeho pozemku, ktorý je vo vlastníctve spojených osôb  so 

žiadateľom (zabezpečuje jednotka lokálnej samosprávy po nahliadnutí do zoznamu 

tých osôb z vyhlášky z bodu 6, ktoré  podáva žiadateľ).  

 Všetky obmedzenia z článku 64a odseku 17 Zákona o poľnohospodárskom  pozemku 

(zmluva s inými osobami, vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku, vlastníctvo 

poľnohospodárskeho pozemku spojených osôb, prenájom poľnohospodárskeho pozemku 

v štátnom vlastníctve) sa  vzťahujú na územie jednotky  lokálnej samosprávy, kde sa 

nachádza  objekt, resp. zvieratá.  

 Poznámka: Všetky osoby,  ktoré  majú záujem  o uskutočnenie práv  prednostného 

prenájmu  na základe  poľnohospodárskej  infraštruktúry sú povinné načas a najneskoršie do 

1. septembra 2018 podať žiadosť o vychádzku do terénu  Republikovej poľnohospodárskej 

inšpekcie, resp.  za uskutočnenie práv prednostného  prenájmu na základe  dobytkárstva 

žiadosť o vychádzku do terénu  Republikovej veterinárnej inšpekcie najneskoršie do 1. 

septembra 2018.  

 Zápisnica  Republikovej poľnohospodárskej inšpekcie je súčasťou dokumentácie, 

ktorá sa doručuje do 31. októbra 2018 a záväzne obsahuje presne uvedené  všetky  katastrálne 

parcely alebo časti parciel, na ktorých je zistená  funkčnosť systémov pre zavlažovanie 

a odvodňovanie, rybníkov, poľnohospodárskych  objektov, skleníkov, fóliovníkov 

a viacročných rodiacich ovocných sadov a vinohradov).  

 Dokumentáciu z časti I. body 2a a 4, resp. z časti II.  body 2, 7 a 8 jednotka lokálnej 

samosprávy  zabezpečuje najneskoršie do 30. novembra 2018. 

 Pripomíname, že pri osobách, ktoré spĺňajú  podmienky na uskutočnenie práva  

prednostného prenájmu na základe dobytkárstva, v súlade s touto verejnou výzvou, 

stanovenie  poľnohospodárskeho pozemku v štátnom  vlastníctve v Ročnom  programe 

ochrany, úpravy a používania poľnohospodárskeho pozemku sa koná na spôsob, že sa plocha, 

ktorá im je  určení podľa počtu  dobytčích jednotiek,  znižuje o plochu poľnohospodárskeho  

pozemku, v súlade s článkom 64a odsek 17 Zákona o poľnohospodárskom pozemku (Úradný 

vestník RS, číslo 62/06, 65/08 – iný zákon, 41/09, 112/2015 a 80/2017).  

Všetka dokumentácia, ktorá sa doručuje v súlade  s touto verejnou výzvou, musí 

znieť na tú istú právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá môže byť nositeľ alebo člen 

registrovanej poľnohospodárskej domácnosti a musí byť  overená a podpísaná zo strany 

príslušného orgánu, ktorý vydáva  doklad. 

 Ak je  právnická alebo fyzická osoba majiteľ  viacej druhov zvierat, pre každý 

druh zvierat  doručuje osobitné potvrdenie, resp. zápisnicu z časti II. bod 3.  

 Pre obdobie prenájmu, ktoré  je dlhšie ako jeden rok, vedľa platenia nájomného za 

prvý rok prenájmu, kvôli uzavretiu Zmluvy o prenájme, potrebné je doručiť   zabezpečovacie 

platobné prostriedky, ktoré  môžu byť: záruka  podnikateľskej banky vo výške ročného  

prenájmu poľnohospodárskeho pozemku alebo zmluva o záruke medzi Ministerstvom ako 

veriteľom  a právnickou osobou ako  ručiteľom alebo  dôkaz o zaplatení  depozitu vo výške  
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jedného ročného  nájomného ako  zabezpečovací platobný prostriedok nájomného a ktorý sa 

v prípade  riadnej platby   bude počítať  ako zaplatené nájomné za posledný rok  prenájmu.  

 Ak  pre katastrálne parcely, ktoré sú určené osobám na základe prednostného práva 

prenájmu, príde k zmenám plochy na základe  ktoréhokoľvek zákonného podkladu, ďalší 

postup prenajímania poľnohospodárskeho pozemku na základe práva prednostného prenájmu 

sa uskutoční iba pre tak určenú plochu pozemku. 

 Tlačivo žiadosti môžete  prevziať každý pracovný deň od 9.00 do 15.00 hodiny 

v miestnostiach Strediska pre služby Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec, Ulica Kollárova 

č. 6 alebo stiahnuť z webovej stránky www.backipetrovac.rs  

 Lehota na doručenie žiadosti a potrebnej dokumentácie na základe tejto verejnej 

výzvy je  31. októbra 2018. Žiadosť doručená po uplynutí dátumu určeného v tejto  verejnej 

výzve bude sa považovať za načas nedoručenú a komisia  ju vráti  žiadateľovi neotvorenú.  

 Žiadosť s potrebnou dokumentáciou sa podáva priamo na podateľni alebo poštou, 

v uzavretej obálke s vyznačením na prednej strane:  Žiadosť o uskutočnenie  práv na 

prednostný prenájom na základe vlastníctva k poľnohospodárskej  infraštruktúre na rok 2019  

alebo  Žiadosť o uskutočnenie  práv  na prednostný prenájom na základe dobytkárstva na  rok 

2019,  pre  Odbornú komisiu pre vypracovanie Ročných programov ochrany, úpravy 

a používania poľnohospodárskeho pozemku v Obci Báčsky Petrovec, pre územie Obce 

Báčsky Petrovec, na adresu: Obecná správa Obce Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova č. 6.  Na 

druhej strane obálky treba uviesť názov/meno a priezvisko  žiadateľa.  

 Kontaktová osoba  pre  všetky informácie súvisiace s touto verejnou výzvou je Ondrej 

Bovdiš, telefón: 021/780-378, email: privreda@backipetrovac.rs alebo osobne 

v miestnostiach Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova  č. 6,  na prízemí,  

kancelária číslo 7. 

 Táto verejná výzvy sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec, na 

webovej stránke Obce Báčsky Petrovec: www.backipetrovac.rs a na oznamovacích tabuliach 

miestnych kancelárií na území  Obce Báčsky Petrovec.  

 

 

              PREDSEDA ODBORNEJ KOMISIE 

 

                 Ondrej  Bovdiš, dipl.inž.stroj.,  v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.backipetrovac.rs/
mailto:privreda@backipetrovac.rs
http://www.backipetrovac.rs/


      Strana 60 z 62        15. júna 2018        ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČSKY  PETROVEC    Číslo   4   

54. 

Republika  Srbsko 

Obec Báčsky Petrovec 

Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec 

Odborná Komisia pre vypracovanie Ročných  

programov  ochrany, úpravy a používania  

poľnohospodárskeho pozemku  

v Obci Báčsky Petrovec 

Číslo: 320-4-9/2018 

Dátum: 14.06.2018 

Báčsky Petrovec 

 

V E R E J N Á    V Ý Z V A  

 

NA USKUTOČNENIE  PRÁVA  UŽÍVANIA  

POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU V ŠTÁTNOM VLASTNÍCTVE  

NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC BEZ  PLATENIA  ÚHRADY  

NA ROK 2019 

 

 

 V súlade so Zákonom o poľnohospodárskom pozemku (Úradný vestník RS, č. 62/06, 

65/08 – iný zákon, 41/09, 112/2015 a  80/2017) a Pravidlami o podmienkach a postupe 

prenajímania a užívania poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve (Úradný vestník 

RS, čísla 16/2017 a 111/2017), odborná Komisia pre vypracovanie Ročných programov 

ochrany, úpravy a používania  poľnohospodárskeho pozemku v Obci  Báčsky Petrovec (v 

ďalšom texte: komisia) Obce Báčsky Petrovec vypísala verejnú výzvu , ktorou oboznamuje: 

- vzdelávacie ustanovizne – školy, odborné poľnohospodárske služby a sociálne 

ustanovizne, že môžu dostať na užívanie plochu poľnohospodárskeho  pozemku 

v štátnom vlastníctve, ktorá je vhodná pre činnosť, ktorou sa zaoberajú a najviacej do 

100 hektárov; 

- vysokoškolské vzdelávacie  ustanovizne – fakulty a vedecké  inštitúcie, ktorých 

zakladateľ je  štát a ustanovizne pre výkon trestných sankcií, že môžu dostať na 

užívanie plochu poľnohospodárskeho  pozemku v štátnom vlastníctve, ktorá je 

vhodná pre činnosť, ktorou sa zaoberajú a najviacej do 1.000 hektárov; 

- právnické osoby v štátnom vlastníctve registrované pre  práce v oblasti lesníctva, 

 

aby doručili potrebnú dokumentáciu kvôli uskutočneniu  práva  užívania 

poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území Obce Báčsky Petrovec bez  

platenia  úhrady na rok 2019,  do  31. októbra 2018. 

 

Potrebná dokumentácia:  

1) žiadosť  o  uskutočnenie bezplatného používania bez platenia  úhrady podpísaná 

zo strany zodpovednej  osoby, 

2) akt o založení  ustanovizne, resp. výpis z obchodného registra pre právnickú osobu 

(nie starší ako šesť mesiacov), 

3) vyhláška podávateľa žiadosti, ktorú plochu  poľnohospodárskeho pozemku 

v štátnom  vlastníctve už užíva bez  platenia úhrady  (v súlade s článkom 61 

Zákona o poľnohospodárskom pozemku) na území Republiky  Srbsko.  

 

Žiadatelia  doručujú  potrebnú dokumentáciu na základe tejto verejnej výzvy 

v neoverených kópiách, ktoré  musia byť  čitateľné, pričom si odborná  Komisia pre 

vypracovanie Ročných programov ochrany, úpravy a používania  poľnohospodárskeho 
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pozemku v Obci  Báčsky Petrovec ponecháva právo, aby v prípade potreby  žiadala 

doručenie originálu alebo overenej kópie doručenej dokumentácie.  

 

 Tlačivo žiadosti možno prevziať  každý pracovný deň od 9.00 do 15.00 hodiny 

v miestnostiach strediska pre služby Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova č. 

6 alebo zo stránky www.backipetrovac.rs   

 

 Lehota  za doručenie  žiadosti a potrebnej dokumentácie z tejto verejnej výzvy je  31. 

októbra 2018. Žiadosť  doručená po uplynutí dátumu  určeného v tejto verejnej výzve bude sa 

považovať za načas nedoručenú a odborná komisia ju vráti  žiadateľovi  neotvorenú.  

 

 Žiadosť  s potrebnou dokumentáciou sa podáva   priamo v podateľni obce alebo 

poštou v uzatvorenej obálke s vyznačením na prednej strane: Právo užívania 

poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve bez platenia úhrady na rok 2019,  pre  

odbornú Komisiu pre vypracovanie Ročných programov ochrany, úpravy a používania  

poľnohospodárskeho pozemku v obci  Báčsky Petrovec  na rok 2019, na adresu: Obecná 

správa Obce Báčsky Petrovec, Ul. Kolarova č. 6.  Na opačnej strane obálky sa uvádza názov 

a adresa žiadateľa.  

 

 Kontaktová osoba  pre  všetky informácie súvisiace s touto verejnou výzvou je Ondrej 

Bovdiš, telefón: 021/780-378, kl. 109, email: privreda@backipetrovac.rs alebo osobne 

v miestnostiach  Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova  č. 6,  na prízemí,  

kancelária číslo 7. 

 

 Táto verejná výzvy sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec, na 

webovej stránke Obce Báčsky Petrovec: www.backipetrovac.rs a na oznamovacích tabuliach 

miestnych kancelárií na území  Obce Báčsky Petrovec.  

 

 

              PREDSEDA ODBORNEJ KOMISIE 

 

                 Ondrej  Bovdiš, dipl.inž.stroj.,  v.r. 
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