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 133. 
 
 Podľa článku 35 odsek 7 Zákona o plánovaní a výstavbe (Úradný  vestník RS, č. 
72/2009,  81/2009 – oprava, 64/10-ÚS, 24/11, 121/12, 42/13 - ÚS, 50/13 – ÚS, 98/13 – US, 
123/14, 145/14, 83/18, 31/19. 37/19 – iný zákon, 9/20 a 52/21) a článku 9 odsek 5 Zákona o 
 strategickom posudzovaní  vplyvov na životné prostredie  (Úradný vestník RS, číslo 135/04 
a 88/10) a  článku  32 odsek 1 bod 6   Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č. 3/19), Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec so zabezpečením  mienky  
Komisie pre plány  z  99. zasadnutia, uskutočneného  25.05.2021,  na svojom XIV.  zasadnutí, 
ktoré sa konalo 29.09.2021,  vynieslo 

 
U Z N  E  S E  N  I E 

O VYNESENÍ  NOVELIZÁCIE PLÁNU PODROBNEJ REGULÁCIE PRE KOMPLEX 
PRÍSLUŠENSTVA NA PREČISŤOVANIE ODPADOVÝCH VÔD 

V KULPÍNE 
 
 

Článok 1 
 

 Týmto uznesením vynáša sa novelizácia  Plánu podrobnej regulácie pre komplex 
príslušenstva na prečisťovanie odpadových vôd v Kulpíne (v ďalšom texte: novelizácia 
plánu), ktorý vypracoval VP Ústav pre urbanizmus Vojvodiny, Nový Sad, Ulica železničná č. 
6/III  pod  číslom  E-2763 a ktorý je súčasťou tohto uznesenia.  
 

Článok 2 
 

 Novelizácia plánu pozostáva z textovej  a grafickej časti. 
 
 Textová časť novelizácie plánu sa uverejní  v  Úradnom vestníku Obce Báčsky 
Petrovec.  
 

Grafická časť novelizácie  plánu obsahuje: 
 

Por.č.1 Názov grafického znázornenia Mierka 

 
4. 
7. 

 
Plán účelu plôch 
Plán vodohospodárskej infraštruktúry 

 

 
1:2500 
1:2500 

 
 Textová a grafická časť novelizácie plánu  spolu tvoria celok.  

 
Článok 3 

 
 Novelizácia plánu sa podpisuje, overuje a archivuje v súlade so Zákonom o plánovaní 
a výstavbe. 
 
  
_______________________________ 
1V grafických znázorneniach  č.  1, 2, 3, 5, 6 a 8 nieto  zmien.  
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 Novelizácia plánu sa vypracúva v 4 (štyroch) vyhotoveniach  v analogickom a v 4 
(štyroch) vyhotoveniach v digitálnej forme. 

 
 Jedno vyhotovenie schválenej, podpísanej a overenej novelizácie plánu  v analogickej 
forme  a jedno vyhotovenie v digitálnej  forme sa  uschováva  vo VP Ústav pre urbanizmus 
Vojvodiny, Nový Sad,  Železničná č. 6/III. 

 
 Tri vyhotovenia schválenej, podpísanej a overenej novelizácie plánu  v analogickej 
forme  a tri vyhotovenia v digitálnej  forme sa  uschovávajú v príslušných službách Obce 
Báčsky Petrovec.  
 

Článok 4  
 

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

 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 

Obec Báčsky Petrovec 
ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC 

  
 

Číslo: 011-61/2021-02 
Dňa: 29. 09. 2021 
Báčsky Petrovec                       P R E D S E D A  
                  ZHROMAŽDENIA OBCE  
                  Dr. Ján Jovankovič, v.r. 
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N O V E L I Z Á C I A 
PLÁNU PODROBNEJ REGULÁCIE PRE KOMPLEX 

PRÍSLUŠENSTVA NA PREČISŤOVANIE ODPADOVÝCH VÔD 
V KULPÍNE 

 
1. ÚVODNÉ ODÔVODNENIE 
 
Plán  podrobnej  regulácie  pre komplex  príslušenstva  na prečisťovanie odpadových vôd 
v Kulpíne bol schválený v roku 2009 a uverejnený v Úradnom vestníku Obce Báčsky 
Petrovec, číslo 11/09. 
 
Podľa uznesenia o vypracovaní novelizácie Plánu podrobnej regulácie pre komplex  
príslušenstva na prečisťovanie odpadových vôd v Kulpíne (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, číslo 3/21) a programovej úlohy definovanej Oddelením pre hospodárstvo,  
urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony  Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec 
pristúpilo sa k vypracovaniu novelizácie Plánu podrobnej regulácie pre komplex  
príslušenstva na prečisťovanie odpadových vôd v Kulpíne (ďalšom texte: novelizácia plánu). 
Súčasťou uznesenia je Rozhodnutie o nevypracovaní správy o strategickom zhodnotení 
novelizácie plánu na životné prostredie, ktoré vynieslo Oddelenie pre hospodárstvo,  
urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony  Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec, 
pod číslom 350-5/1-2020 z dňa 05.11.2020.  
 
Nositeľ vypracovania novelizácie plánu je Oddelenie pre hospodárstvo,  urbanizmus, 
komunálno-bytové a inšpekčné úkony  Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec a práce 
vypracovania novelizácie  plánu sú zverené VP Ústavu pre urbanizmus Vojvodiny, Nový Sad,   
v súlade s uznesením o vypracovaní novelizácie plánu.  
 
Novelizácia plánu je zameraná a vzťahuje sa na textovú  a grafickú časť  Plánu podrobnej 
regulácie pre komplex  príslušenstva na prečisťovanie odpadových vôd v Kulpíne (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, číslo 11/09), resp. na  predefinovanie pravidiel  výstavby pre 
komplex  príslušenstva na prečisťovanie odpadových vôd  a koná  sa kvôli prispôsobovaniu 
pravidiel výstavby podľa nového technologického riešenia prečistenia odpadových vôd 
v osade Kulpín. 
 
Vzhľadom na to, že od vynesenia plánu uplynulo 11 rokov a predmetná čistiareň nie je 
vybudovaná, v dôsledku zastaranosti technológie riešenia prečisťovania odpadných vôd 
v platnom pláne, pristúpilo sa k zmene plánovacích rozhodnutí, aby sa utvoril plánovací 
podklad na výstavbu súčasnej kontajnerovej čistiarne odpadových vôd,  ktorý umožní 
priamu realizáciu. 
 
Pre potreby vypracovania novelizácie plánu zabezpečené sú  osobitné podmienky na 
ochranu a úpravu  priestoru a výstavbu objektov od orgánov, osobitných organizácií 
a držiteľov orgánov verejnej moci a iných inštitúcií, ktoré sú oprávnené na ich určenie 
a ktoré sa  vzťahovali, resp. boli  v záujme novelizácie plánu.  
 
 
2.  OPIS  HRANÍC ROZSAHU  NOVELIZÁCIE PLÁNU  
 
Novelizácie plánu sa koná v textovej a grafickej časti a vzťahuje sa na komplex príslušenstva 
na prečisťovanie odpadových vôd. 



  Strana 4 z 25        30. septembra 2021        ÚRADNÝ   VESTNÍK  OBCE  BÁČSKY   PETROVEC      Číslo  26 

Hranica rozsahu novelizácie plánu je identická s hranicou novej stavebnej parcely čistiarne 
D, plochy asi 6670 m2. Táto parcela je definovaná existujúcimi  hraničnými bodmi 
a novovzniknutými hraničnými bodmi  10-13 (znázornené je v grafickej prílohe č. 5  Plán 
parcelácie a zmena parcelácie).  
 
Zoznam  koordinát novovzniknutých hraničných bodov: 
 

Počet bodov Y X 

10 389986.43 5027832.20 

11 390007.57 5027771.86 

12 389963.53 5027710.82 

13 389969.90 5027844.40 

 
Toho času prebieha postup  premerania  a komasácie v katastrálnej obci Kulpín.  Všetky 
rozhodnutia z plánu sa musia schváliť, resp. uplatniť, ale po ukončení postupu premerania 
a komasácie novoutvorené parcely dostanú nové  katastrálne označenia (nové čísla parciel).  
 
V prípade nesúladu textovej časti plánu a grafického znázornenia, v dôsledku eventuálnej 
chyby pri odčítaní a uvedení katastrálnych parciel alebo  náhradných zmien na teréne (po 
ukončenom postupe premerania a komasácie v katastrálnej obci Kulpín) rozhodujúce je  
grafické  znázornenie.  
 

3. NOVELIZÁCIA  TEXTUALNEJ ČASTI PLÁNU 
 
V Pláne  podrobnej  regulácie  pre komplex  príslušenstva  na prečisťovanie odpadových vôd 
v Kulpíne (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, číslo 11/09) v textovej časti plánu sa 
konajú nasledujúce zmeny: 
 
V stati I. PRAVIDLÁ ÚPRAVY v bode 4. PLOCHA PRE VEREJNÉ POTREBY, v podbode 4.1. 
KOMPLEX PRÍSLUŠENSTVA NA PREČISŤOVANIE ODPADOVÝCH VÔD sa mení text a znie: 
 
„Odvádzanie odpadových vôd z osady Kulpín sa vyrieši uplatnením súčasného 
kontajnerového  SBR typu objektu. Táto úplne  biologická úprava odpadových vôd bude 
prebiehať podľa systému bazénov, ktoré  sú umiestnené do  kovových kontajnerov 
a podrobná dispozícia zariadení  a ich kapacity sa určia podľa projektu.  
 
SBR systém (Sequencing Batch Reactor) je  technologický postup biologického prečisťovania 
odpadových vôd s aktívnym kalom v akumulujúcom postupe a so stabilizáciou kalu 
a príjmom prebytočného kalu  do jednej osobitnej nádrže  (silo na kal). 
 
V biologickom postupe sa organické matérie  pôsobením   mikroorganizmov za prítomnosti  
kyslíka zo  vzduchu rozkladajú ako  zlúčeniny dusíka procesmi nitrifikácie alebo 
denitrifikácie.  
 
Po biologickom  rozklade nasledujú fázy  aerácie, usadzovania a čírenia, po čom sa   
prečistená voda vypúšťa do recipienta – kanálu  Nový Sad – Savino Selo. 
 
Zvyšok kalu z tohto zariadenia je úplne  stabilizovaný a môže sa použiť ako prírodné 
organické hnojivo.  
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Zariadenie s aktívnym kalom je koncipované pre malé príslušenstvá, je jednoduché 
a kompaktné, s minimálnymi nákladmi prevádzky a údržby.  
 
Výstavba príslušenstva na prečisťovanie odpadových vôd (PPOV) je  možná vo  viacerých 
fázach a tak by sa  kvôli rozšíreniu kapacít pridávali kontajnery.  
 
Takýto  technologický postup prečisťovania si nevyžaduje prítomnosť ľudí počas procesu. 
Lokalita  však umožňuje, aby sa v budúcnosti, v dôsledku nových  požiadaviek, mohli 
budovať aj iné objekty kompatibilné základnej  funkcii PPOV, ako sú: podnikateľské objekty, 
dielne, garáže, komory, prístrešky pre stroje a vozidlá, trafostanice, anténe  stĺpy a podobné.  
 
Okrajom  vnútornej  časti komplexu treba formovať pásmo ochrannej zelene.“ 
 
V stati I. PRAVIDLÁ ÚPRAVY v bode 10. PODMIENKY  OCHRANY, v podbode 10.2. OCHRANA 
PRÍRODNÝCH A KULTÚRNYCH STATKOV sa mení  text a znie: 
 
„Ochrana prírodných statkov 
 
Katastrálne parcely č. 1365/2 a 1365/5  v rozsahu územia,  pre ktorý sa  koná novelizácia 
Plánu podrobnej  regulácie  pre komplex  príslušenstva  na prečisťovanie odpadových vôd 
v Kulpíne, sa nachádzajú v rámci ochranného pásma regionálneho  ekologického koridoru, 
kanálu DTD Nový Sad – Savino Selo,  ktorý je  určený  Predpisom o ekologickej sieti (Úradný 
vestník RS, číslo 102/10).  Katastrálna parcela č.  1365/2 sa hraničí s územím  ekologického 
koridoru.  V súlade s tým,  uplatňujú sa  nasledujúce podmienky  ochrany prírody: 
1) Obsahy  plánované pre  predmetné územie sa majú  roztriediť podľa princípu zónovania, 

ktorým sa určuje minimálna vzdialenosť objektu od  ekologického koridoru: 
a) pásmo  šírky 20 m od vodného toku  treba  rezervovať pre  viacpodlažné kontinuálne 

pásmo ochrannej zelene komplexu;  
b) minimálna vzdialenosť nových objektov a ciest s pevným povrchom  pre motorové 

vozidlá by mala byť 20 m od  hranice koridoru; 
c) minimálna vzdialenosť parkovacieho priestoru od hraníc koridoru by mala byť 20 m 

v prípade  kapacít do 10 vozidiel a 20 m v prípade  kapacít  ponad 10 vozidiel; 
d) minimálna  vzdialenosť objektov, ktoré si  vyžadujú  vonkajšie osvetlenie  by mala byť  

20 m (optimálne 50 m) od hraníc koridoru pod podmienkou, že sú vizuálne  oddelené 
od  pobrežného pásma viacpodlažnou zeleňou, pričom maximálna výška  „zelenej 
opony“  má byť  vyššia než výška  svetelných  zdrojov  v súvislosti s plánovanými 
objektmi;   

e)  v pásme 50 m od  ekologického  koridoru netreba plánovať technické  riešenia, 
ktorými sa  formujú reflektujúce  plochy (napr. sklo, kov) usmernené ku koridoru; 

f) na území  ekologického koridoru a v zóne  priamych  hydrologických vplyvov (50 m od 
hranice  koridoru), nie je povolené  skladovať  akýkoľvek  druh  nebezpečných 
materiálov,  priamo  skladovať pevný odpad a iný  znečisťujúci materiál; 

g) obsahy, ktoré predstavujú potenciálne zdroje  hluku, vibrácií a/alebo iných foriem 
znepokojovania živého sveta majú byť umiestnené mimo zóny  priamych vplyvov na 
koridor (20-200 m v závislosti od výšky a intenzity svetelného zdroja a hladiny hluku);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2)  V pásme do 200 m od ekologického koridoru:  
a) uplatniť zodpovedajúce  riešenia ochrany  prirodzených a blízkych prirodzených častí 

koridoru pred vplyvom  svetla: znížená výška  svetelných telies, usmernenie  
svetelných  lúčov k dopravným  komunikáciám a objektom, obmedzenie  trvania  
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osvetlenia  v prvej polovici noci, zdroj zodpovedajúcich  zdrojov  nočného osvetlenia 
(modely osvetlenia pre priame osvetlenie s ochranou proti rozptylu svetla); 

b) uplatniť  zodpovedajúce plánovacie a stavebno-technické riešenia  na zníženie vplyvu 
hluku: lokalizácia ciest a aktivity,  ktoré sú zdroj hluku na väčšej vzdialenosti od 
koridoru, zodpovedajúci rozvrh objektov alebo uplatnenie  ochranných bariér 
k osvetlenému priestoru,  utlmenie hluku pri samom  zdroji vzniku; 

3)  Pre potreby zachovania  funkčnosti ekosystému  v pásme šírky do 200 m od  
ekologického koridoru je nevyhnutné  uplatniť nasledujúce  ochranné opatrenia:  
a) zabezpečiť zachovanie hydrologického  režimu  nevyhnutného  pre  zachovanie 

druhu a biotopov; 
b) podnikať opatrenia, ktorými sa  zabezpečuje zamedzenie, resp. zníženie, kontrola 

a sanácia všetkých foriem znečistenia; 
4) Za účelom ochrany kanálu DTS  Nový Sad – Savino Selo s úlohou migračného koridoru a 

biotopu chránených druhov: 
a) je nevyhnutné zachovať prirodzenú  fyziognómiu pobrežia a koryta čo najviac 

a dláždenie a  výstavbu konať minimálne s uplatnením ekologicky  výhodných riešení, 
ktorými sa umožní  bezpečný pohyb zvierat v rámci koridou;  

b) ako zdroje  nočného osvetlenia, ktoré sa nachádza na otvorenom, zvoliť si modely  
osvetlenia  pre priame osvetlenie s ochranou proti rozptylu svetla,  ktorými sa  
zabezpečuje  usmernenie  svetelných lúčov k potrebným obsahom  a znemožňuje 
rozptyl svetla smerom k nebu (podľa vzdušného koridoru migrácie) a podľa 
ekologického koridoru; za osvetlenie používať  svietidlá  umiestnené na najmenšej  
možnej  vzdialenosti od zeme (najnižšie možné); v blízkosti  ekologického koridoru 
osvetlenie  znížiť na nevyhnutné minimum a čim viacej  uplatniť  svetelné spektrum 
(napr.  zelené a modré svetlo), ktoré  najmenej vplýva na  nočné druhy;  vysoká zeleň 
vôkol  osvetlených častí  územia taktiež môže  zjemniť  negatívny  vplyv osvetlenia; 

5) Pri plánovaní a voľbe lokality dočasných stavenísk a počas vykonávania prác zachovať  
fyzickú štruktúru pobrežia a vegetáciu na ňom, vlažné biotypy, skupiny stromov, 
jednotlivé stromy  a iné krajinné prvky lokality, na ktorej prebiehajú práce; 

6)  Stromy dospelých jedincov dendoflóry staveniska zabezpečiť pred poškodením, ktoré 
môžu vzniknúť v dôsledku  manipulácie  stavebnými strojmi, transportnými prostriedkami 
alebo  skladovaním  vybavenia a inštalácií;  

7) Parkovanie strojov a manipuláciu  palivom v priebehu výstavby, pre potreby zásobovania 
strojov a iné aktivity, v rámci ktorých sa  nakladá s  nebezpečnými materiálmi,  konať iba 
na upravených miestach, na ktorých sú podniknuté nevyhnutné ochranné opatrenia pred  
znečisťovaním  pôdy, povrchových a podzemných vôd; 

8) Mazivo a palivo potrebné pre  zásobovanie  mechanizácie počas výstavby a úpravy 
územia je nevyhnutné  skladovať (uschovávať) a zaobchádzať s nimi tak, aby sa 
rešpektovali  ochranné opatrenie  stanovené zákonnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na  
nebezpečné látky; dočasné skladovanie  eventuálne vzniknutého  nebezpečného odpadu 
sa koná v súlade s článkami 36 a 44 Zákona  o nadkladaní  s odpadom (Úradný vestník RS, 
č. 36/09, 88/10, 14/16 a 95/18); 

9) Po ukončení prác  odstrániť všetok pozostalý  stavebný a  iný pomocný materiál,  
prinavrátiť terén do  pôvodného stavu a umožniť obnovenie vegetácie na území, kde 
nieto stavebné objekty a v súlade s účelom; 

10) Plánom definovať zodpovedajúce opatrenia na zachovanie  vodných zdrojov v súlade so 
Zákonom  o vodách (Úradný vestník RS, č.  30/10, 93/12, 101/16, 95/18 a 95/18 – iný 
zákon), dodržiavajúc  zákaz  vypúšťania neprečistených a nedostatočne  prečistených 
odpadových vôd do konečného  recipienta, pričom kvalita prečisteného efluentu musí 
uspokojovať predpísané kritériá pre vypúšťania do kanalizácie v súlade  s pravidlami 
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odvádzania a úpravou odpadových vôd, resp. konečného recipienta, podľa  požiadaviek 
Predpisu o limitných hodnotách  emisie znečistených látok vo vode a lehotách na ich  
dosiahnutie (Úradný  vestník RS, číslo 67/11, 48/12 a 1/16); 

11) V súlade s článkom 97 Zákona o vodách, ktoré sa vzťahujú na  zákaz znečisťovania  
povrchových a podzemných vôd a s cieľom zamedzenia  iných spôsobov ohrozenia  
ekologicky citlivých území, je nevyhnutné, aby sa: 
a) vykonalo nasýpanie  terénu inertným  materiálom (zem, štrk, piesok)  pred výstavbou 

objektov, s hydroizoláciou systému na prečisťovania odpadových vôd, ak  sa 
výskumami zistí, že sa tento  nachádza  v periodickom  kontakte s povrchovými alebo 
podzemnými vodami; 

b) zaolejované atmosférické vody  zozbierali pomocou systému  nepriepustných 
drenážových ciev a očistili pred vypúšťaním do konečného  recipienta; 

c) zamedzil kontakt chránených a prísne chránených voľne žijúcich druhov 
s neprečistenými alebo čiastočne  prečistenými  odpadovými vodami (použitím  
mechanických  prekážok, zvukových efektov a pod.); 

d) konala  periodická kontrola kvality  prečisteného  efluentu a zloženia kalu, ktorý 
odchádza  na konečné uskladnenie; 

12) Zakázané je uskladňovať kal z procesu  prečisťovania  na priestor ekologického koridoru 
alebo v zóne  hydrologického vplyvu bez  predbežnej analýzy jeho zloženia; po  
skontrolovaní zloženia kalu možno zistiť potreby jeho ďalšieho využitia ako sekundárne 
suroviny (napr. pre  klonové výsadby  a hybridov vŕby, topole a pod.); 

13) Uplatniť stavebno-technické opatrenia pre potreby  zníženia  emisie prchavých  zlúčenín 
v súlade s Výnosom o hraničných hodnotách emisie znečisťujúcich  látok vo vzduchu zo 
stacionárneho zdroju znečistenia, okrem zariadenia na  spaľovanie (Úradný vestník RS, č. 
111/15) časť VIII.; 

14) Imisiu znečisťujúcich látok do okolitého územia,  šírenie  nepríjemných  zápachov 
a vplyvov hluku je možné, vedľa použitia  zodpovedajúcich  technických riešení, zjemniť 
výsadbou zeleného ochranného pásu; 
V postupe plánovania  ozelenenia treba rešpektovať nasledujúce podmienky:  
a) zabezpečiť viacej než 30%  územia  pod zeleným porastom; 
b) minimálna  šírka zeleného pásu smerom ku koridoru vynáša 5m; 
c) ochranný  zelený porast musí obsahovať najmenej 50% autochtónnych  drevín (kríky 

a stromy) so zodpovedajúcou  klasifikáciou druhov a fyziognómiou, t.j.  poschodie 
drevín a súvislý pás trávnatej vegetácie ochranných pásov (monokultúry nespĺňajú 
funkciu  ochrannej zelene); 

d) pre ozelenenie použiť vo väčšine listnaté dreviny, pričom v stromovom poschodí 
účasť listnatých druhov má byť minimálne 80%; 

e) umelé plochy (vydláždené chodníky, parkovací priestor a pod.) v čo väčšom percente 
majú byť zatienené korunami vysokých  listnatých stromov; 

f) zakázané  je používať invazívne druhy pre výsadbu zelených priestranstiev. Na našom 
území za invázne druhy sa považujú:  glejovka americká (Asclepias syriaca), javor 
jaseňolistý (Acer negundo), pojasan žľaznatý (Ailanthus glandulosa), beztvarec 
krovitý (Amorpha fruticosa), (Celtis occidentalis), (Elaeagnus angustifolia) (Fraxinus 
pennsylvanica),  (Gledichia triachantos), (Lycium halimifolium), (Parthenocissus 
inserta), (Prunus serotina), (Reynouria syn. Fallopia japonica), (Ulmus pumila). Na 
danom území aj agát (Robinia pseudoacacia) sa správa  invázne; 

15) V súlade so žiadosťami článku 5 odsek 2 Zákona o ochrane životného prostredia (Úradný 
vestník RS, č. 135/04, 36/09 – iný zákon, 72/09 – iný zákon, 43/11 – uznesenie ÚS, 14/16, 
76/18 a 95/18 – iný zákon), právnické a fyzické osoby  sú povinné okrem iného vo 
vykonávaní  svojich povinností zabezpečiť „racionálne využívanie  prírodných bohatstiev, 
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vrátane  nákladov ochrany životného prostredia v rámci investičných nákladov, 
uplatnenie predpisov, resp. podnikanie  opatrení ochrany životného  prostredia, v súlade 
so zákonom“; 

16) Vykonávatelia prác sú záväzní, ak  počas prác objavia geologické alebo paleontologické 
doklady, ktoré by mohli predstavovať chránenú prírodnú hodnotu, prihlásiť ich 
Ministerstvu ochrany životného  prostredia a podniknúť všetky ochranné opatrenia proti 
ničeniu, poškodeniu alebo krádeži.  

 
Ochrana nehnuteľných kultúrnych statkov 
 
Podľa údajov Pokrajinského ústavu pre ochranu pamätníkov kultúry na predmetnom území 
sa nachádza   archeologická lokalita -  osídlenie zo  stredoveku (9-10. storočie n.l.), 
Vzhľadom na to, že predvídané  práce výstavby príslušenstva na prečisťovanie   odpadných 
vôd môžu priviesť  k devastácii tejto archeologickej lokality, Pokrajinský ústav pre ochranu 
pamätníkov kultúry ako preventívne opatrenie na ochranu prikázal predbežné ochranné  
archeologické vykopávky  a určil nasledujúce podmienky: 
  -  Na  archeologických lokalitách sa nesmú konať  akékoľvek zemné vykopávky, strojové 
a stavebné práce, ktoré by ich  ohrozili alebo poškodili, bez uplatnenia  predpísaných 
ochranných opatrení pre archeologické náleziská. 
  - Nevyhnutné ochranné opatrenia pre archeologické náleziská, ktoré sa nachádzajú na 
mieste predvídanom  na výstavbu príslušenstva na prečisťovanie odpadových vôd v Kulpíne,  
spočívajú vo vykonávaní predbežných ochranných archeologických vykopávok   pred  
výstavbou uvedeného  príslušenstva. 
  - Ochranné  archeologické vykopávky  organizujú a uskutočňujú odborníci Pokrajinského 
ústavu pre ochranu pamätníkov kultúry s povolením  ministerstva kultúry, a preto je 
investor záväzný pred začiatkom  zemných a stavených prác osloviť  pokrajinský ústav kvôli  
vypracovaniu programu ochranných opatrení  pre archeologické náleziská a zmluvy, na 
základe ktorých  sa uskutočnia ochranné archeologické práce.  
  - Investor je povinný zabezpečiť prostriedky pre  archeologický  dozor, výskum ochranu, 
chránenie, publikovanie a vystavenie kultúrnych statkov, ktoré majú predbežnú ochranu 
v prípade  vykonávanie  zemných, stavebných a iných prác na území, kde sa nachádzajú 
a archeologické lokality a statky pod predbežnou ochranou.  
  - Projekt a dokumentácia na výstavbu príslušenstva na prečisťovanie odpadných vôd 
v Kulpíne musí byť  vypracovaný na  základe  uvedených podmienok na uskutočnenie 
ochranných opatrení.  
  - V prípade, že investor  začne so zemnými prácami a s výstavbou bez uplatnenia  
predpísaných  podmienok a  ochranných opatrení pre archeologické náleziská, Pokrajinský 
ústav pre ochranu pamätníkov kultúry zastaví tie práce, pokým sa  nesplnia podmienky 
a neuskutočnia  predvídané ochranné opatrenia.“ 
 
V stati I. PRAVIDLÁ ÚPRAVY v bode 11. STREDODOBÍ PROGRAM  ÚPRAVY  VEREJNÉHO 
STAVEBNÉHO POZEMKU V ROZSAHU PLÁNU  sa škrtá a doterajší bod 12. OPATRENIA 
A PODMIENKY PRE USKUTOČNENIE PLÁNU  sa stáva bod 11.  
 
V stati II. PRAVIDLÁ VÝSTAVBY v bode 1. PRAVIDLÁ VÝSTAVBY NA VEREJNOM POZEMKU  
v podbode 1.1. KOMPLEX PRÍSLUŠENSTVA NA PREČISŤOVANIE ODPADOVÝCH VÔD sa mení  
text a znie: 
 

a) Účel a druh objektov 
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Hlavné objekty:   objekty a príslušenstvá vo funkcii  čistiarne, ktorých počet a obsah sa môže  
pohybovať v závislosti od zvolenej  technológie  čistenia odpadových vôd (ako sú: šachta na 
umiestnenie mreže, lapače /zachytávače piesku a tukov,  egalizačný bazén, SBR reaktora, 
kalové silo, šachta s ultrazvukovým prietokomerom, miestnosť na umiestnenie dúchadiel 
a elektrickej skrine a pod.). 
 
Iné objekty na parcele:  podnikateľský objekt,  garáže, komory, prístrešky pre stroje 
a vozidlá, trafostanice ,  anténové stĺpy a pod.  
 
Druh objektov:  Objekty sa môžu bodovať ako voľne stojace, dvojité alebo ako  objekty v 
(prerušovanom alebo neprerušovanom)  rade, a to v závislosti od zvoleného 
technologického  procesu prečisťovania a predpísaných  ochranných podmienok.  
 

b) Podmienky pre vytvorenie stavebného pozemku 
 
Plánom sú určené prvky pre  utvorenie  stavebnej parcely čistiarne D,  plochy asi 6670 m2 

(uvedené v grafickej prílohe č. 5 Plánu  parcelácie a zmeny parcelácie).  
 
Toho času prebieha vymeriavanie   parcely v katastrálnej obci Kulpín. Počas procesu 
vymeriavania  všetky riešenia z plánu sa schvaľujú a novoutvorené parcely z plánu  dostanú 
nové katastrálne čísla (nové čísla parcely).  
 
Ak sa v budúcnosti  z technologických alebo iných  ospravedlnených dôvodov ukáže potreba  
po zmene parcelácie, t.j.  rozdelením  parciel čistiarne na osobitné funkčné celky, územie 
novoutvorenej stavebnej parcely  malo by byť pravouhlého tvaru, veľkosti minimálne  1500 
m2, s dimenziou kratšej strany minimálne 30,0 m.  
 

c) Poloha objektu na parcele 
 
V závislosti  od zvoleného  technologického  procesu čistiarne odpadových vôd, objekty  sa 
lokalizujú na parcele PPOV v rámci  pozemku  definovaného  stavebnými líniami.  
 
Predná stavebná línia je vtiahnutá do hĺbky parcely  10,0 m vzhľadom na regulačnú líniu 
prístupovej ulice /cesty.  
 
Bočné stavebné línie sú  stiahnuté 5,0 m od hranice  susedných parciel.  
 
Posledná  stavebná línia je stiahnutá 20,00 metrov  od hranice  parcely kanálu DTD Nový Sad 
– Savino Selo.  
 

d) Povolený index zabratia stavebnej parcely 
 
Najväčší povolený index zabratia parcely je 40% (vrátane  uzatvorených, polootvorených 
a krytých hlavných, pomocných a infraštruktúrnych objektov).  
 
Najväčší povolený index zabratia parcely vrátane plochy pod objektmi  a dopravno-
manipulačnými  plochami (vrátane  internej cesty, parkoviska  a manipulačnej  plošiny) je 
60%.  
 
Minimálne percento ozelenenia parcely je 40%.  
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e) Povolené poschodie alebo výška objektu 
 
Najväčšie povolené poschodie objektu je P+0 (prízemie) a výška objektu je maximálne 5,0 m,  
eventuálne aj vyššie ak si to vyžaduje technologický proces.  
 

f) Povolená vzájomná vzdialenosť objektov 
 
Objekty sa  môžu budovať ako  voľne stojace  alebo  v prerušovanom rade. 
Vzájomná vzdialenosť dvoch objektov je minimálne polovica  vyššieho objektu, pričom  
vzájomná vzdialenosť nemôže byť  menšia než, 4,0 m,  pokiaľ si to nevyžaduje  technologický 
proces.  
 
Výstavba objektov  v prerušovanom  rade,  keď je vzájomná vzdialenosť dvoch objektov 0 m, 
t.j. iba pre šírku dilatácie, môže sa povoliť, ak si  to  technologický proces vyžaduje a ak sú  
splnené podmienky protipožiarnej ochrany.  
 

e) Podmienky  na  výstavbu  iných  objektov  na  tej  istej  stavebnej parcele 
 
Na stavebnej parcele komplexu čistiarne vedľa primárnych objektov vo funkcii príslušenstva 
na  prečisťovanie odpadových vôd je povolená výstavba podnikateľského objektu (podľa 
potreby, pre pobyt a prácu angažovaných osôb), ako i pomocných a infraštruktúrnych 
objektov.  
 
Pri určovaní lokality podnikateľského objektu na parcele prihliadať na to, aby objekt bol  
v miernejšej  časti parcely so zabezpečením  adekvátneho prístupu k objektu a miesta pre 
parkovanie vozidiel pre užívateľov podnikateľského priestoru. Tiež je možná výstavba 
pomocných objektov vo funkcii čistiarne (garáže pre vozidlá, komory a pod.).  Maximálne 
poschodie objektu  je  P+0 (prízemie). 
 
Transformačnú stanicu pre 20/0,4 kV  prenos napätia budovať ako montážno-betónovú, 
kompaktnú, stavanú alebo vmurovanú,  v súlade s platnými zákonnými  predpismi 
a technickými podmienkami príslušného operátora distribučného systému elektrickej 
energie.   
 
Montážno-betónové a kompaktné  transformačné stanice sa budú budovať ako voľne 
stojace objekty s jedným transformátorom sily do 630 kVA a možnosťou pripojenia  do 8 
vedení nízkeho napätia. Na výstavbu takéhoto objektu treba zabezpečiť  voľný priestor 
pravouhlého tvaru rozmerov 5,8 x 6,3 m a prístupnou cestou z jednej dlhšej a jednej kratšej 
strany. Minimálna vzdialenosť transformačnej stanice ako voľne stojaceho objektu  od  
ostatných objektov má byť 3,0 m.  
 

f) Zabezpečenie  príjazdu k parcele a podmienky parkovania a úprava parcely 
 
Od verejnej cesty v uličnom koridore hlavnej dedinskej cesty k parcele  komplexu PPOV musí 
sa zabezpečiť príjazdová cesta šírky min. 6.0 m s dopravným spojením (vnútorný rádius 
krivky min. 7,0 m) a peší príjazd šírky min. 1,0 m.  
 
V rámci parcely PPOV treba zabezpečiť nevyhnutné  chodníky a manipulačné plochy. Na 
parkovanie vozidiel pre vlastné potreby treba zabezpečiť zodpovedajúci parkovací priestor 
v rámci parcely komplexu.  
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Komplex PPOV treba ohradiť ochranou  ohradou výšky  max. 2.2 m. Ohrada  môže byť plná, 
transparentná alebo kombinovaná a dvere na vnútornej ohrade sa nemôžu otvárať mimo 
regulačnej línie.  
 
Vnútorným okrajom  komplexu PPOV treba utvoriť pásmo  ochranného zeleného porastu 
šírky min. 5,0 m vysadením  autochtónnych sadeníc (vŕba, topoľ, jaseň a dub). 
 

g) Ochrana  susedných objektov 
 

Postupovať podľa daných stavených línií. Základová pätka, šachty a stavebné elementy pod 
kótou ochranného chodníka nemôžu byt ponad  regulačnú líniu, ani hranicu susedných 
parciel. 
 
Odvádzanie atmosférických  zrážok  zo striech sa musí riešiť v rámci  stavebnej parcely, na 
ktorej sa buduje objekt. Povrchové vody z jednej stavebnej parcely sa nemôžu usmerňovať 
na inú stavebnú parcelu.  
 
   h)  Podmienky  pripojenia na  komunálnu infraštruktúru 
 
Dopravná infraštruktúra:   Cestné a pešie pripojenie  sa na verejnú cestu vykonať v súlade 
s podmienkami z plánu. 
 
Prístupovú cestu – príjazdovú cestu do lokality PPOV vybudovať v šírke 6,0 m  súčasnými 
konštrukciami (asfalt, betón, betónové prvky). Dopravné pripojenie príjazdovej cesty 
k dedinskej sieti vykonať zodpovedajúcim  bezpečnostnými  prvkami (trojuholníky 
bezpečnosti). Odvodňovanie  z plôch ciest zosúladiť s odvodňovaním v rámci  ciest tejto 
zóny.  
 
Vodohospodárska infraštruktúra: Pripojenie  objektov v komplexe PPOV  k vodovodnej  sieti 
vykonať podľa  podmienok  príslušného komunálneho podniku.  Pripojenie  objektov 
k vodovodnej sieti vykonať  prostredníctvom vodomernej šachty umiestnenej na parcele 
užívateľa na minimálne 1m za regulačnou líniou. V súlade s podmienkami protipožiarnej 
ochrany predvídať  výstavbu protipožiarnej hydrantovej siete.  
 
Pripojenie  kanalizácie objektov komplexu PPOV na kanalizačný kolektor k čistiarni riešiť 
v rámci  komplexu.  
 
Podmienečne čisté atmosférické  vody možno bez prečistenia pustiť do otvorenej  kanálovej 
siete alebo na zelené priestranstvá v rámci parcely komplexu.  
 
Plánovať  meracie zariadenia  a registrovanie  množstva odpadových vôd  pred a po úprave 
vody na príslušenstve so zodpovedajúcimi analýzami kvality odpadových a prečistených vôd.  
 
Elektroenergetická infraštruktúra: Pripojenie objektov na elektroenergetickú infraštruktúru 
vykonať  podzemnou prípojkou z verejnej  siete v ulici podľa podmienok 
z elektroenergetického  súhlasu  príslušnej  elektrickej distribúcie. Ak je žiadúca maximálna 
súčasná sila do 150 kW, pripojenie takých kupcov  elektrickej  energie sa zabezpečí  
výstavbou distribučných  transformačných staníc na verejnom  priestranstve alebo na  
priestranstve iných účelov.  
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Elektroenergetickú sieť v rámci  komplexu káblovať. Svietidlo položiť na stĺpy pre osvetlenie. 
Používať  svietidlá v súlade s novými  technológiami rozvoja.  
 
Minimálna vzdialenosť objektov, ktoré si  vyžadujú vonkajšie osvetlenie musí byť  20,0 m 
(optimálne 50,0m) od hranice  parcely kanála DTD Nový Sad – Savino Selo (regionálneho 
ekologického koridoru) pod podmienkou, že sú vizuálne oddelené od pobrežného  pásu 
poschodovými zelenými porastami, pričom minimálna výška „zelenej záclony“ má byť väčšia 
než je výška svetelných zdrojov súvisiacich s plánovanými objektmi.  
 
V pásme do 200,0 m od ekologického  koridoru uplatniť zodpovedajúce  riešenia ochrany 
prírodných a blízkych prírodných častí koridoru pred vplyvom svetla: zníženie  výšky  
svietidiel,  usmernenie  svetelných snopov  k cestám a objektom, obmedzenie trvania 
osvetlenia pre prvú polovicu noci, voľba  zodpovedajúceho  zdroja nočného osvetlenia 
(modely svietidiel pre  priame osvetlenie s ochranou pred rozptylom svetla).  
 
Za účelom  ochrany kanálu DTD  Nový Sad – Savino Selo s úlohou  migračného  koridoru 
a biotopov chránených  druhov treba:  
- za  zdroje  nočného osvetlenia, ktoré sa nachádza na otvorenom, zvoliť si modely 
osvetlenia s ochranou pred rozptylom  svetla, ktorými sa zabezpečuje  usmernenie  
svetelných snopov k požadovaným  obsahom a znemožňuje  rozptýlenie  svetla k nebu (k 
vzdušným koridorom migrácie) a okolitým biotopom/koridorom; 
- osvetlenie vykonať  svietidlami umiestnenými najnižšie od zeme; 
- v blízkosti  ekologického koridoru osvetlenie znížiť na nevyhnutné minimum a v čo väčšej 
miere použiť svetelné spektrum (napr.  zelené alebo modré svetlo) , ktoré najmenej vplýva 
na nočné druhy; 
- vysoké zelené porasty vôkol  osvetlených častí priestoru tiež môže zjemniť negatívny vplyv  
osvetlenia.  
 
Ochranu  pred atmosférickými výbojmi  vykonať podľa triedy úrovne ochrany  objektov 
v súlade s Pravidlami  o technických normatívoch pre ochranu objektov pred atmosférickými 
výbojmi  (Úradný vestník ZRJ, číslo 11/96).  
 
Plynová infraštruktúra: Nie je plánované  pripojenie komplexu PPOV k plynovej 
infraštruktúre.  
 
Elektronická komunikačná infraštruktúra: Pre potreby fungovania  plánovaných objektov do 
komplexu PPOV  sa vbuduje  optický kábel. Pripojenie  užívateľov k elektronickej 
komunikačnej sieti vykonať podzemnou prípojkou podľa podmienok  príslušného podniku.  
S cieľom zabezpečiť potrebu po nových EK prípojkách  a prechodom na novú technológiu 
rozvoja v oblasti EK, potrebné je zabezpečiť prístup ku všetkým plánovaným objektom 
prostredníctvom EK kanalizácie,  od plánovaného EK okna po miestnosti plánované pre 
umiestnenie EK  príslušenstva, v rámci  parcely užívateľa alebo po objekt na verejnom 
priestranstve.  
 
Vykonávateľ prác je záväzný  pri  vykonávaní prác  na výstavbe plánovaného vodného 
objektu na miestach priameho  priblíženia sa k jestvujúcim  EK objektom, vo všetkom  
dodržiavať  platné  predpisy.  
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Ochrana  telekomunikačných  koridorov a výstavba infraštruktúrnych a iných objektov 
v blízkosti  elektronických komunikačných koridorov musí byť v súlade s Pravidlami 
o žiadostiach pre  určenie ochranného pásma pre  elektronické  komunikačné  siete 
a patriacich prostriedkov rádio koridoru a ochrannej zóny  a spôsobe vykonávania prác  pri 
výstavbe objektov (Úradný vestník RS, číslo 16/12).  
 

 i) Architektonické, resp.  estetické  formovanie  jednotlivých  prvkov objektu 
 

Objekty v rámci komplexu príslušenstva na prečisťovanie  odpadových vôd môžu sa budovať 
na tradičný spôsob  (murované  objekty z pevného materiálu)  alebo montážno-demontážne 
(z prefabrikátov, vrátane aj hotové  montované kontajnery, silá, tanky a pod.). 
 
Riešenie  strešnej konštrukcie a krytiny a tiež  materializácia  fasády a farieb,   podľa  výberu 
projektanta.  Architektonickými formami, použitými materiálmi a farbami, snažiť sa utvoriť 
jednotný vizuálny celok v rámci  stavebnej parcely, resp. komplexu.  
 
     j) Podmienky  pre  obnovenie a rekonštrukciu  objektov 
 
Výmena  jestvujúceho objektu novým, tiež rekonštrukcia a adaptácia jestvujúcich objektov 
možno  vykonať, ak sa  vykonávaním prác na objekte nenarušia účel a  urbanistické  
podmienky dané týmto plánom.  
 
    k) Podmienky ochrany  životného  prostredia, technické, hygienické, protipožiarne, 
bezpečnostné a iné podmienky 
 
Všetky  objekty musia byť vybudované a rekonštruované v súlade s platnými zákonmi 
a pravidlami, ktoré regulujú konkrétnu oblasť.  Pri projektovaní a vykonávaní prác na 
objektoch a pri použití  určitých materiálov, mať na zreteli  špecifickosť účelu PPOV  
z hľadiska používania, údržby, resp.  zabezpečenia  sanitárno-hygienických, technických 
a protipožiarnych podmienok.  
 
Pri projektovaní a výstavbe komplexu čistiarne prihliadať na platné  predpisy pre 
hromozvod, elektrickú sieť, tanky a iné  obsahy.  
 
Výstavba objektov, resp. vykonávanie  prác a zaoberanie sa činnosťou sa môže konať pod 
podmienkou, že sa nespôsobia  poškodenia iných objektov, znečistenie  pôdy, vody, 
vzduchu, že sa neporuší prirodzená rovnováha rastlinného a živočíšneho sveta alebo  na iný 
spôsob degraduje životné prostredie. Ochrana životného  prostredia zahŕňa opatrenia, 
ktorými sa zachráni voda, vzduch a pôda  pred  degradáciou.  
 
Na stavebnej parcele PPOV sa musí zabezpečiť minimálne 40% plochy so zeleným porastom, 
na ktorej  treba vykonať  adekvátnu hortikultúrnu úpravu.“ 
 
 

4. ZMENY A DOPLNKY V GRAFICKEJ ČASTI PLÁNU 
 
V Pláne  podrobnej  regulácie pre komplex  príslušenstva na prečisťovanie odpadových vôd 
v Kulpíne  v grafickej časti plánu  sa menia  nesledujúce grafické znázornenia  v časti, ktorá  
sa vzťahuje na novelizáciu plánu:  
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- „4.  Plán účelu plôch (P 1  1:2500)“, 
- „7. Plán vodohospodárskej infraštruktúry  (P 1  1:2500)“. 

 
V grafických znázorneniach č. 1, 2, 3, 5, 6 a 8 nieto zmien.  
 
 

5. UPLATNENIE NOVELIZÁCIE PLÁNU 
 
Vynesením novelizácie Plánu podrobnej regulácie pre komplex  príslušenstva na 
prečisťovanie odpadových vôd v Kulpíne  (v ďalšom texte:  novelizácia plánu) Plán podrobnej 
regulácie pre komplex  príslušenstva na prečisťovanie odpadových vôd v Kulpíne  (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, číslo 11/09) zostáva v platnosti  a uplatňuje sa vo všetkom, 
okrem v časti, ktorá sa vzťahuje na novelizáciu plánu.  
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  134. 
 
 Podľa článku 5 odsek 1 Uznesenia o Cene obce  a iných verejných  uznaniach Obce 
Báčsky Petrovec - prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 10/2013  
a 8/2014) a článku 9  odsek 5  Štatútu Obce Báčsky Petrovec  (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, č. 3/2019), Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec  na  svojom  XIV.  zasadnutí,  
ktoré   sa  konalo  29.09.2021,   v y n i e s l o 
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E 
O UDELENÍ  CENY  OBCE  BÁČSKY  PETROVEC   

 NA  ROK  2 0 2 1 
 
 

I. 
 
 Cena  Obce  Báčsky Petrovec  na  rok  2021  (v  ďalšom  texte:  cena)  s a   u d e ľ u j e :  
 
 - SPOLKU PETROVSKÝCH ŽIEN  so sídlom v   Báčskom Petrovci za dlhoročnú prácu a 
 zásluhy na rozvoji a zachovávaní tradícií, obyčajov, nacionálneho a kultúrneho dedičstva a 
 spolunažívania občanov  Báčskeho Petrovca s ostatnými  občanmi  našej obce. 
 

II. 
 
 Cena sa udelí v tvare  plakety a diplomu.  
 

Vedľa plakety a diplomu nositeľovi ceny sa udelí aj peňažná suma vo výške jedného 
netto priemerného zárobku, vyplateného v Republike Srbsko a podľa posledného údaja  
zverejneného v Úradnom vestníku Republiky Srbsko. 
 

III. 
 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
ZHROMAŽDENIE  OBCE   

 
 
 
Číslo:  011-67/2021-02 
Dňa:  29.09.2021              P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 
                  Dr.  Ján Jovankovič, v.r. 
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 135. 
 

 Podľa článku 12  Uznesenia  o  Cene obce  a iných verejných  uznaniach Obce Báčsky  
Petrovec - prečistený text    (Úradný  vestník  Obce Báčsky  Petrovec,   č. 10/2013 a  8/2014)  
a  článku 9  odsek 5  Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný  vestník  Obce Báčsky  Petrovec,  
č. 3/2019),  Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec  na  svojom  XIV.  zasadnutí,  ktoré   sa  
konalo   29.09.2021,   v y n i e s l o 
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E 
O UDELENÍ  OSOBITNÉHO  VEREJNÉHO  UZNANIA  

OBCE  BÁČSKY  PETROVEC   
NA  ROK  2 0 2 1 

 
 

I. 
 
 Osobitné verejné uznanie Obce Báčsky Petrovec na rok 2021 (v ďalšom texte: 
osobitné verejné uznanie)   s a   u d e ľ u j e : 

 
- MARIENE STANKOVIĆOVEJ-KRIVÁKOVEJ z  Báčskeho Petrovca,  za dlhoročnú  

prácu a význačný prínos k rozvoju hudobnej kultúry, zveľadeniu zborového  spevu a láske 
k hudbe medzi deťmi a mládežou vo svojom prostredí a širšie a  

 
  - MICHALOVI  BABIAKOVI z Kulpína,  za dlhoročnú prácu a významný prínos na poli 
divadelného umenia a jeho popularizácie na domácej a zahraničnej divadelnej scéne. 
 

II. 
 

Osobitné verejné uznanie  sa  udelí  v  tvare plakety a diplomu. 
 

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

 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
ZHROMAŽDENIE  OBCE   

 
 
Číslo:  011-68/2021-02 
Dňa:  29. 09. 2021        P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec                                                            ZHROMAŽDENIA OBCE 
                Dr. Ján  Jovankovič, v.r. 
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  136. 
 
 Podľa článku 5 odsek 1  Uznesenia o Cene obce  a iných verejných  uznaniach Obce 
Báčsky Petrovec - prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 10/2013 
a 8/2014) a článku 9  odsek 5  Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, č. 3/2019), Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec  na  svojom  XIV.  zasadnutí,  
ktoré   sa  konalo  29.09.2021,   v y n i e s l o 
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
O UDELENÍ  ŠPORTOVÉHO  UZNANIA OBCE  BÁČSKY  PETROVEC   

ZA  ROK  2 0 2 0 
 

Článok 1 
 
 Športové uznanie Obce Báčsky Petrovec za rok 2020 (v ďalšom texte: športové 
uznanie)   s a   u d e ľ u j e : 

 
 -  JÁNOVI  MURTÍNOVI  z Hložian za pozoruhodné výsledky a dlhoročnú  aktívnu 
prácu v oblasti športu a za informovanie o športových dianiach v tlačených 
a elektronických médiách  a  
 
 - ZDRUŽENIU ŠPORTOVÝCH RYBÁROV RIBOLOVAC z  Maglića, ktoré  permanentne 
pracuje s deťmi a mládežou, angažuje sa na zachovaní a zarybnení jazera a počas roka 
organizuje početné súťaže a humanitárne akcie, na začiatku roka usporiadali  humanitárny 
turnaj pre Veljka a Kristinu,  memoriálnu súťaž Radovan Aćimović-Aćim,  vidovdanský 
turnaj a turnaj  Za  Stefanovo  lepšie zajtra... 
 

Článok 2 
 
Športové uznanie sa  udelí  v  tvare plakety a osobitného diplomu. 
 
Vedľa plakety a diplomu  nositeľovi športového uznania sa udelí i peňažná  suma vo 

výške 50 %  z  jedného netto priemerného zárobku vyplateného v Republike Srbsko podľa 
posledných údajov  uverejnených v Úradnom  vestníku Republiky Srbsko. 

 
Článok 3 

 
 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 

 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
ZHROMAŽDENIE  OBCE   

 
Číslo:  011-69/2021-02 
Dňa:  29.09.2021        P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec            ZHROMAŽDENIA OBCE 
                                                                                                              Dr. Ján Jovankovič,  v.r. 
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  137.          
 
 Podľa článku  59 Zákona o verejných podnikoch  (Úradný vestník RS, č. 15/2016 a 88/2019), 
článku 32 bod 17 Štatútu  Obce  Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 3/2019, 
Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec na svojom  XIV.  zasadnutí, ktoré  sa  konalo dňa  29. 09. 2021,  
vynieslo  

 
R  O Z  H  O D  N  U T  I  E  

o poskytnutí  súhlasu  k  zmenám trojročného  Programu hospodárenia 
VKP Komunalac, Báčsky Petrovec na obdobie 2021- 2023 

 
 

I. 
 
 P o s k y t u j e   s a   s ú h l a s   k  zmenám  trojročného   Programu hospodárenia VKP 
Komunalac, Báčsky Petrovec na obdobie 2021- 2023, ktoré boli schválené uznesením  Dozornej rady 
VKP Komunalac, Báčsky Petrovec, č. 445/2021  zo  07.09.2021. 
 
 

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

Republika Srbsko 
Autonómna  pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
ZHROMAŽDENIE OBCE  

 
 
Číslo:  011-62/2021-02 
Dňa:  29. 09. 2021 
Báčsky Petrovec 
                            P R E D S E D A 
                                   ZHROMAŽDENIA OBCE 
                       Dr. Ján Jovankovič, v.r. 
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  138. 
 

Podľa článku  52 Zákona  o verejných podnikoch (Úradný vestník Republiky Srbsko, č. 
15/2016 a 88/2019), článku  32 bod 9 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník 
Republiky Srbsko, č.  129/2007, 83/2014 – iný zákon, 101/2016 – iný zákon a 47/2018)  
a článku 32  bod 17 Štatútu Obce  Báčsky Petrovec (Úradný vetník Obce Báčsky Petrovec, č. 
3/2019)  Zhromaždenie obce  Báčsky  Petrovec na svojom XIV.  zasadnutí,  ktoré  sa konalo  
29. 09. 2021,   v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E  
O ZÁNIKU  FUNKCIE RIADITEĽA VEREJNÉHO   

KOMUNÁLNEHO PODNIKU KOMUNALAC, BÁČSKY  PETROVEC 
 
 

I. 
 
 

 DUŠKOVI  ILIĆOVI  z   Maglića,   dipl. ekonómovi,  Ulica    29.  novembra  číslo 17,  
z a n i k á  funkcia  riaditeľa Verejného  komunálneho  podniku  Komunalac, Báčsky Petrovec 
v dôsledku uplynutia mandátu, na ktorý bol vymenovaný. 
 

 
II. 
 
 

Toto  rozhodnutie  sa  uverejní  v  Úradnom  vestníku  Obce  Báčsky Petrovec.  
 

 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 
Číslo: 011-63/2021-02 
Dňa:  29. 09. 2021 
Báčsky Petrovec          P R E D S E D A 
                 ZHROMAŽDENIA OBCE 
                  Dr. Ján Jovankovič, v.r. 
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 139. 
 

Podľa článku  52 Zákona  o verejných podnikoch (Úradný vestník Republiky Srbsko, č. 
15/2016 a 88/2019), článku  32 bod 9 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník 
Republiky Srbsko, č.  129/2007, 83/2014 – iný zákon, 101/2016 – iný zákon a 47/2018)  
a článku 32  bod 17 Štatútu Obce  Báčsky Petrovec (Úradný vetník Obce Báčsky Petrovec, č. 
3/2019)  Zhromaždenie obce  Báčsky  Petrovec na svojom XIV.  zasadnutí,  ktoré  sa konalo  
29. 09. 2021,   v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E  
O VYMENOVANÍ  ÚRADUJÚCEHO RIADITEĽA VEREJNÉHO   

KOMUNÁLNEHO PODNIKU KOMUNALAC, BÁČSKY  PETROVEC 
 
 

I. 
 
 

 DUŠKO   ILIĆ  z  Maglića,  dipl. ekonóm,  Ul. 29. novembra č. 17,  v y m e n ú v a   s a  
za  úradujúceho  riaditeľa  Verejného   komunálneho  podniku  Komunalac,  Báčsky Petrovec  
na  obdobie  šesť  mesiacov  odo  dňa  vynesenia  tohto  rozhodnutia.  
 

 
II. 
 
 

Toto  rozhodnutie  sa  uverejní  v  Úradnom  vestníku  Obce  Báčsky Petrovec.  
 

 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 
Číslo: 011-64/2021-02 
Dňa:  29. 09. 2021 
Báčsky Petrovec         P R E D S E D A 
                ZHROMAŽDENIA OBCE 
                  Dr. Ján Jovankovič, v.r. 
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   140. 
 
 Podľa článku 116 odsek 5 Zákona  o základoch systému vzdelávania a výchovy (Úradný 
vestník RS, číslo  88/2017, 27/2018 – iný zákon, 10/2019, 27/2018 – iný zákon a 6/2020)  
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XIV. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  29.09.2021,  v y 
n i e s l o  

 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E 
O ODVOLANÍ   ČLENA  ŠKOLSKÉHO  VÝBORU   

ZÁKLADEJ  ŠKOLY JÁNA AMOSA KOMENSKÉHO V KULPÍNE 
 
 

I. 
 
     
    ODVOLÁVA SA  člen  Školského  výboru  Základnej  školy  Jána Amosa  Komenského  
v Kulpíne,  v dôsledku zániku podkladu, na základe ktorého bol  vymenovaný, a to: 
 

  -    TODOR  RADANOV, profesor dejepisu z Kulpína, Republiková 3 -   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: 011-65/2021-02 
Dňa:  29. 09. 2021                                                P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec            ZHROMAŽDENIA OBCE 
                                                                                                                        Dr. Ján Jovankovič, v.r. 
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  141.  
 
 Podľa článku 116 odsek 5 Zákona  o základoch systému vzdelávania a výchovy (Úradný 
vestník RS, číslo  88/2017, 27/2018 – iný zákon, 10/2019, 27/2018 – iný zákon a 6/2020)  
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XIV. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa  29.09.2021,  v y 
n i e s l o  

 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E 
O  VYMENOVANÍ  NOVÉHO  ČLENA  ŠKOLSKÉHO  VÝBORU   
ZÁKLADEJ  ŠKOLY JÁNA AMOSA KOMENSKÉHO V KULPÍNE 

 
 

I. 
 
     
    VYMENÚVA  SA  člen  Školského  výboru  Základnej  školy  Jána Amosa  Komenského  
v Kulpíne,  a to  : 
 

  -    RADOSLAV  KOLARSKI, profesor triednej výučby z Kulpína, Maršala Tita 43 -   
predstaviteľ učiteľskej rady. 
 
               II. 
 
 Mandát  novovymenovaného člena trvá do uplynutia mandátu ostatných členov Školského 
výboru Základnej  školy  Jána Amosa  Komenského  v Kulpíne,  ktorí  do tejto funkcii  boli vymenovaní 
rozhodnutím Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, č. 011-40/2018-02  z  12.06.2018 (Úradný vestník 
Obce Báčsky Petrovec, č. 4/2018). 
 
 

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

 
 

 
Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY  PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo: 011-66/2021-02 
Dňa:  29. 09. 2021                                                             P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec                       ZHROMAŽDENIA OBCE 
                                                                                                                                   Dr. Ján Jovankovič, v.r. 
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  142. 
 
 Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec  podľa  článku 41 Zákona o lokálnej samospráve 
(Úradný vestník RS, č. 129/2007, 83/2014 – iný zákon, 101/2016 – iný zákon a 47/2018),  
článku 54 odsek 1 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
3/2019)  a  článku 54  odsek  2 Rokovacieho poriadku Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2019) na svojom XIV. zasadnutí, ktoré sa konalo   
dňa 29.09.2021, v y n i e s l o 
 
 

R  O Z  H  O D  N  U T  I  E 
  O ZÁNIKU  FUNKCIE   TAJOMNÍKA  ZHROMAŽDENIA  

OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 

I. 
 

 Rastislavovi Labátovi,   diplomovanému  právnikovi  z  Báčskeho  Petrovca, 
Chmeľová 24, zaniká funkcia tajomníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec v dôsledku 
podania demisie, záverečne s dňom vynesenia tohto rozhodnutia.  
 

II. 
 

  Odovzdanie a prevzatie funkcie a úradných aktov medzi doterajším 
a novoustanoveným  tajomníkom  Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec sa vykoná na 
spôsob, podľa postupu  a v lehote určenej  ustanoveniami Protokolu o postupe odovzdania 
a prevzatia funkcie a úradných aktov (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 4/2007). 
 

III. 
 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v  Úradnom vestníku obce Báčsky Petrovec.  
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna  pokrajina Vojvodina 

OBEC  BÁČSKY  PETROVEC 
ZHROMAŽDENIE  OBCE  BÁČSKY PETROVEC 

 
 
Číslo: 011-70/2021-02 
Dňa:  29.09.2021         P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec                   ZHROMAŽDENIA OBCE 
                 Dr. Ján Jovankovič,  v.r 
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 143. 
 
 Zhromaždenie obce  Báčsky Petrovec  podľa  článku 40 Zákona o lokálnej samospráve 
(Úradný vestník RS, č. 129/2007, 83/2014 – iný zákon, 101/2016 – iný zákon a 47/2018),  
článku 53 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 3/2019)  
a  článku 35  2 Rokovacieho poriadku Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník 
Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2019) na svojom XIV. zasadnutí, ktoré sa konalo   dňa 
29.09.2021, v y n i e s l o 
 
 

R  O Z  H  O D  N  U T  I  E 
  O USTANOVENÍ    TAJOMNÍKA  ZHROMAŽDENIA  

OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
 

I. 
 

 Pavel   Severíni,  master   právnik   z   Báčskeho  Petrovca,  Ulica  fyzkultúrna č. 20,   
u s t a n o v u j e   s a   za tajomníka  Zhromaždenia  obce  Báčsky  Petrovec  na  obdobie  
štyroch rokov,  počnúc nasledujúcim  dňom odo dňa vynesenia tohto rozhodnutia.   
 

II. 
 

  Odovzdanie a prevzatie funkcie a úradných aktov medzi doterajším 
a novoustanoveným  tajomníkom  Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec sa vykoná na 
spôsob, podľa postupu  a v lehote určenej  ustanoveniami Protokolu o postupe odovzdania 
a prevzatia funkcie a úradných aktov (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 4/2007). 
 

III. 
 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v  Úradnom vestníku obce Báčsky Petrovec.  
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna  pokrajina Vojvodina 

OBEC  BÁČSKY  PETROVEC 
ZHROMAŽDENIE  OBCE  BÁČSKY PETROVEC 

 
 
Číslo: 011-71/2021-02 
Dňa:  29.09.2021         P R E D S E D A 
Báčsky Petrovec                   ZHROMAŽDENIA OBCE 
                 Dr. Ján Jovankovič,  v.r 
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