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 169. 

 Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec podľa  článku 42 a 22 Rokovacieho poriadku 
Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec  (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec,  č. 5/2019) na 
XV. zasadnutí, ktoré sa konalo 22.11.2021,  vynieslo 
 
 

 R  O  Z  H  O D  N  U T  I E 
o utvorení Komisie pre uskutočnenie a ustálenie výsledkov  

tajného hlasovania na voľbu  člena Obecnej rady  Obce Báčsky Petrovec 
 
 

 I. 
 

 Utvára  sa Komisie pre uskutočnenie a ustálenie výsledkov  tajného hlasovania na 
voľbu člena Obecnej rady Obce  Báčsky  Petrovec v nasledujúcom zložení: 
 

1. Lazar Popadić  (SPS), 
2. Tatiana Nosáľová  (SSS), 
3. Ondrej Fekete (samostatný výborník). 

 
II. 
 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
ZHROMAŽDENIE OBCE 

 
 

Číslo:  011-87/2021-02 
Dňa:  22.11.2021 
Báčsky Petrovec         
                  P R E D S E D A 
           ZHROMAŽDENIA  OBCE 
            Dr. Ján Jovankovič, v.r. 
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 170. 

 Podľa  článkov 6, 6a a 7a Zákona o daniach z majetku (Úradný vestník RS, č. 26/2001, 
Úradný vestník ZRJ , č. 42/2002 – uznesenie  ZÚS a Úradný vestník RS, č. 80/2002, 80/2002 – 
iný zákon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – uznesenie 
ÚS, 47/2013, 68/2014 – iný zákon, 95/2018, 99/2018 – uznesenie ÚS, 86/2019 a 144/2020) 
a článku 62 bod 32  Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
3/2019), Obecná  rada  Obce Báčsky Petrovec  na svojom 29. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 
29.11.2021,  vyniesla 
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
 

О URČENÍ PRIEMERNÝCH CIEN  ŠTVORCOVÉHO METRA ZODPOVEDAJÚCICH 
NEHNUTEĽNOSTÍ PRE  STANOVENIE DANE  Z  MAJETKU  

NA ROK 2022 NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 

Článok 1 
 

 Týmto rozhodnutím  určujú sa  priemerné ceny  štvorcového  metra zodpovedajúcich  
nehnuteľností  pre  stanovenie  dane z majetku  na   rok 2022 na území obce Báčsky 
Petrovec.  
 

Článok 2 
 

 Na území  obce Báčsky Petrovec určené  sú 2 zóny  pre stanovenie   dane z majetku 
v závislosti od komunálneho vybavenia a vybavenia  verejnými  objektmi, dopravného 
spojenia s centrálnymi časťami  obce Báčsky Petrovec, resp. s pracovnými zónami a inými 
obsahmi v osade, a to: 
 
 prvá zóna – katastrálna obec  Báčsky Petrovec; 
 druhá zóna – katastrálne obce Kulpín, Hložany a Maglić. 
 
 Prvá zóna – katastrálna obec  Báčsky Petrovec je najvybavenejšia zóna v obci  Báčsky 
Petrovec podľa kritérií z odseku 1 tohto článku.  
 
 Priemerné ceny  štvorcového metra nehnuteľností pre stanovenie dane  z majetku na 
rok 2022 na území obce Báčsky Petrovec  v prvej zóne sú pre:  
 

1) stavebný pozemok  ............................................................................ 352,00 dinárov 
2) poľnohospodársky pozemok .............................................................. 161,84 dinárov 
3) lesný pozemok  .............................................................................................. dinárov 
4) iný pozemok .................................................................................................. dinárov 
5) byty ............................................................................................... 37.546,37 dinárov 
6) dom na bývanie ...........................................................................  27.269,51 dinárov 
7) podnikateľské budovy a iné (nadzemné a podzemné) stavebné objekty, ktoré slúžia  

pre  vykonávanie činnosti ............................................................. 42.791,50 dinárov 
8) garáže a pomocné objekty ............................................................. 6.509,93 dinárov.  
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Priemerné ceny  štvorcového metra nehnuteľností pre stanovenie dane  z majetku na 
rok 2022 na území obce Báčsky Petrovec  v druhej zóne sú pre:  
 

1) stavebný pozemok  ............................................................................ 352,00 dinárov 
2) poľnohospodársky pozemok ............................................................. 161,84 dinárov 
3) lesný pozemok  .............................................................................................. dinárov 
4) iný pozemok .................................................................................................. dinárov 
5) byty ............................................................................................... 36.517,34 dinárov 
6) dom na bývanie ............................................................................. 25.643,12 dinárov 
7) podnikateľské budovy a iné (nadzemné a podzemné) stavebné objekty, ktoré slúžia  

pre  vykonávanie činnosti ............................................................. 42.791,50 dinárov 
8) garáže a pomocné objekty .............................................................. 5.918,12 dinárov.  

 
Článok 3 

 
 Toto rozhodnutie sa  uverejní v Úradnom vestníku Obce  Báčsky Petrovec a na  
webovej stránke  www.backipetrovac.rs . 
 

Článok 4 
 

 Toto rozhodnutie nadobúda platnosť ôsmym dňom  po uverejnení v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec a bude sa uplatňovať od 01. januára 2022. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 

Číslo: 016-4/162-3-2021 
Dátum: 29.11.2021       PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
Báčsky Petrovec       Jasna Šproh, v.r. 
                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.backipetrovac.rs/
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  171. 

 Podľa článku 69 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - 
iný zákon, 103/2015, 99/2016,  113/2017, 95/2018, 31/2019 a 72/2019)  a  článku 12 
Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2021 (Úradný vestník Obce  Báčsky 
Petrovec, č. 35a/2020) po posúdení návrhu Rozhodnutia o použití prostriedkov bežnej 
rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 49. zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 29.11.2021,  vyniesla   

 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
O POUŽITÍ  PROSTRIEDKOV BEŽNEJ ROZPOČTOVEJ  REZERVY 

 
 
 1.  Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o  rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na 
rok 2021,   oddiel 5,  kapitola 00 - Obecná správa,  program 15 -  programová   aktivita  0602-
0009 – Bežná rozpočtová rezerva,   pozícia 39/0,   ekonomická  klasifikácia  499000 – Bežná 
rozpočtová rezerva,   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  v sume 500.000,00 dinárov 
na zvýšenie pozície  120/1, program 12 – Zdravotná ochrana, projekt 1801-5001 – 
Obstaranie automatizovaného prístroja na diagnostiku a analýzu moču pre potreby 
primárnej  zdravotnej ochrany,  ekonomická klasifikácia 512 – stroje a vybavenia (5125 – 
medicínske a laboratórne  vybavenie)  o  sumu 500.000,00 dinárov na zabezpečenie 
prostriedkov na realizáciu projektu.  
 
   2. Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 
Číslo: 016-4/162-4--2021 
Dátum: 29. 11. 2021 
Báčsky Petrovec     PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
                                   Jasna Šproh,  v.r. 
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172. 

  Podľa článku 19 odsek 2 Zákona o bezpečnosti cestnej premávky (Úradný vestník RS, 
č. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – uznesenie ÚS, 55/2015 – iný zákon, 9/2016 – 
uznesenie ÚS, 24/2018, 41/2018, 41/2017 – iný zákon, 87/2018,  23/2019 a 128/2020 – iný 
zákon), na návrh Rady pre bezpečnosť cestnej premávky na území obce Báčsky Petrovec, 
Obecná rada  Obce Báčsky Petrovec na 47. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 15.11.2021, 
vyniesla 
 

P  R  O G  R  A M 
pre  prácu  Rady  pre  bezpečnosť cestnej premávky  

na území obce Báčsky Petrovec na rok 2022 
 

 
I   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 1 

 
 Program pre  prácu  Rady  pre  bezpečnosť cestnej premávky na území obce Báčsky 
Petrovec na rok 2022 (v ďalšom texte: program) určuje ciele, opatrenia a aktivity v rámci 
kľúčových oblastí práce, lehoty, finančné prostriedky a zodpovedné subjekty na ich 
uskutočnenie, predvídané  zákonnými a podzákonnými predpismi o bezpečnosti cestnej 
premávky s cieľom  zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky. 
 

Článok 2 
 

 V súlade s článkami 17, 18 a 19 Zákona o bezpečnosti cestnej premávky (Úradný 
vestník RS, č.  41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – uznesenie ÚS, 55/2014, 96/2015 – 
iný zákon, 9/2016 – uznesenie ÚS, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – iný zákon, 87/2018, 
23/2019 a 128/2020 – iný zákon) prostriedky na realizáciu programu sú plánované 
v Uznesení o rozpočte obce Báčsky Petrovec na rok 2022 v sume  6.000.000,00 dinárov, 
z čoho   6.000.000,00 dinárov zo zaplatených peňažných trestov za priestupky a hospodárske 
delikty stanovené  predpismi o bezpečnosti cestnej premávky a budú usmernené na  
uskutočnenie opatrení a aktivít v rámci kľúčových oblastí práce, ktoré predstavujú súčasť 
tohto programu.  
 

Článok 3 
 

 Používanie uvedených  prostriedkov z článku 2 tohto programu bude založené na 
princípe financovania  programových úloh z reálnych zdrojov a v dynamike, ktorá 
zabezpečuje realizáciu výdavkov po určených prioritách Rady  pre  bezpečnosť cestnej 
premávky na území obce Báčsky Petrovec po úroveň realizovaných príjmov. 
 

Článok 4 
 

 Ak sa  príjmy  neuskutočnia v plánovanej sume, plánované aktivity sa realizujú podľa 
stupňa  priority, ktorú určí Rady  pre  bezpečnosť cestnej premávky na území obce Báčsky 
Petrovec. 
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Článok 5 

 
 V súlade s článkom  9 odsek 2 bod 15 Zákona o bezpečnosti cestnej premávky 
a článkom  30 Pravidiel  o práci  Rady pre koordináciu prác  bezpečnosti cestnej premávky 
(Úradný vestník RS, č. 8/2020) koordinátor doručuje program agentúre  na poskytnutie 
súhlasu prostredníctvom ISA aplikácie (ak Agentúra pre  bezpečnosť  cestnej premávky nedá 
iné inštrukcie).  
 

II.  REALIZÁCIA OPATRENÍ A ROZDELENIE PROSTRIEDKOV 
 

Článok 6 
 

 Prostriedky na realizáciu definované v článku 2 programu v súlade s ustanoveniami 
Zákona o bezpečnosti cestnej premávky (Úradný vestník RS, číslo 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 32/2013 – uznesenie ÚS, 55/2015 – iný zákon, 9/2016 – uznesenie ÚS, 24/2018, 
41/2018, 41/2017 – iný zákon, 87/2018,  23/2019 a 128/2020 – iný zákon) a Pravidiel o práci 
Rady pre koordináciu prác  bezpečnosti cestnej premávky (Úradný vestník RS, č. 8/2020) sa 
použijú na opatrenia a aktivity opísané v tabuľkách.  
 

Článok 7 
 

 Tento program nadobúda platnosť dňom vynesenia a uverejní sa v Úradnom vestníku 
Obce Báčsky Petrovec.  
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 

Číslo: 016-4/158-5-2021 
Dňa: 15.11.2021        
Báčsky Petrovec                   PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
                       Jasna Šproh, v.r. 
 

 

 
 

 



Oblasť práce: Zlepšenie dopravnej infraštruktúry 

 

P.č. Opatrenie Aktivita Lehoty 
Finančné 

prostriedky 

Zdroje 
financovania 

(*) 

Zodpovedné 
subjekty 

1.  
Vypracovanie a upravenie katastra 

dopravnej signalizácie (I. fáza) 
Vypracovaný kataster  dopravnej signalizácie 

s 20-25% cestnej a uličnej siete 
septemb.-
november 

550.000,00 PT 

Spravovateľ 
ciest obce 

Báčsky Petrovec, 
Rada pre 

bezpečnosť 
cestnej 

premávky 

2.  
Obstaranie a inštalovanie LED smart  

priechodov pre chodcov v osade 
 Báčsky Petrovec 

Prípravné práce a inštalovanie 
 

apríl - máj 900.000,00 PT 

Spravovateľ 
ciest obce 

Báčsky Petrovec, 
Rada pre 

bezpečnosť 
cestnej 

premávky 

3.  
Výstavba chodníkov a prístupových ciest 

k priechodom pre chodcov na území obce 
Báčsky Petrovec v zóne škôl 

Obstaranie  materiálu. 
Výstavba chodníkov a prístupov. 

apríl-máj 800.000,00 PT 

Spravovateľ 
ciest obce 

Báčsky Petrovec, 
Rada pre 

bezpečnosť 
cestnej 

premávky 

4.  

Vypracovanie  referenčného systému 
lokálnych ciest obce Báčsky Petrovec 

a digitalizáca cestnej siete obce  
pre GIS softvér 

 

Príprava a vypracovanie  referenčného 
systému lokálnych ciest 

septemb.-
november 

500.000,00 PT 

Spravovateľ 
ciest obce 

Báčsky Petrovec, 
Rada pre 

bezpečnosť 
cestnej 

premávky  
 



5.  
Údržba jestvujúcej LED dopravnej 

signalizácie v zónach škôl na území  
obce Báčsky Petrovec 

Údržba a odstránenie porúch, resp. iných  
nedostatkov 

V 
priebehu 

roka 
100.000,00 PT 

Spravovateľ 
ciest obce 

Báčsky Petrovec, 
Rada pre 

bezpečnosť 
cestnej 

premávky  
 

6.  
Nezávislé hodnotenie vplyvu cesty na 

vznik dopravných nehôd so smrteľnými 
následkami na lokálnych cestách obce 

Prípravné a terénne práce; vypracovanie 
nezávislej štúdie 

marec 150.000,00 PT 

Spravovateľ 
ciest obce 

Báčsky Petrovec, 
Rada pre 

bezpečnosť 
cestnej 

premávky  
 

*používať skratky: pre realizované peňažné tresty za priestupky - PT, z rozpočtu jednotky lokálnej samosprávy – RJLS, dary alebo prílohy podporovateľa -DPP, iné   
príjmy - IP 

 

 

Oblasť práce:  Práca rady 

P.č. Opatrenie Aktivita Lehoty 
Finančné 

prostriedky 

Zdroje 
financovania 

(*) 

Zodpovedné 
subjekty 

1.  
Úhrady  členom  rady za príchod a prácu 
na zasadnutiach – zamestnanci v správe 

Uskutočnené zasadnutie rady 
V 

priebehu 
roka 

80.000,00 PT 

Rada pre 
bezpečnosť 

cestnej 
premávky 

2.  
Úhrady  členom  rady za príchod a prácu 

na zasadnutiach - ostatní 
Uskutočnené zasadnutie rady 

V 
priebehu 

roka 
80.000,00 PT 

Rada pre 
bezpečnosť 

cestnej 
premávky 



3.  

Odborné zdokonaľovanie  kádrov 
zamestnaných v oblasti  bezpečnosti 
dopravy a edukácia členov Rady pre 

bezpečnosť cestnej premávky 

Prítomnosť na  odborných stretnutiach, 
konferenciách, seminároch  

(kotizácia,  ubytovanie  a pod.) 

apríl - 
október 

220.000,00 PT 

Rada pre 
bezpečnosť 

cestnej 
premávky 

4.  Cestovné náklady členov Rady  
Realizácia  ciest na odborné semináre,  

stretnutia a pod. 
apríl  

október 
20.000,00 PT 

Rada pre 
bezpečnosť 

cestnej 
premávky 

*používať skratky: pre realizované peňažné tresty za priestupky - PT, z rozpočtu jednotky lokálnej samosprávy – RJLS, dary alebo prílohy podporovateľa -DPP, iné   
príjmy – IP 

 
 
 

Oblasť práce: Zlepšenie dopravnej výchovy a vzdelávania 

R.č. Opatrenie Aktivita Lehoty 
Finančné 

prostriedky 

Zdroje 
financovania 

(*) 

Zodpovedné 
subjekty 

1.  
Realizácia projektu Pažljivkova prehliadka 

na území obce Báčsky Petrovec –  
školská a obecná prehliadka 

Tlačenie testov pre realizáciu školskej 
prehliadky; 

Obstaranie prepravy detí na obecnú 
a regionálnu prehliadku; 

Obstaranie odmien, diplomov, pohárov 
a medailí  pre obecnú prehliadku; 

Organizácia a realizácia obecnej prehliadky 

 
február - 

máj 

140.000,00 PT 

Rada pre 
bezpečnosť 

cestnej 
premávky,  
výchovno-

vzdelávacie 
ustanovizne 

2.  

Projekt – vlastný príbeh osoby, ktorá 
utrela úraz v dopravnej nehode  

(tretí a štvrtý ročník strednej školy – 
gymnázia) 

Realizovaný projekt – vlastný príbeh; 
Rozdelenie  edukačného materiálu a flyerov 

november 40.000,00 PT 

Rada pre 
bezpečnosť 

cestnej 
premávky 

3.  
Edukácia  rodičov o význame správneho 
použitia detských ochranných systémov 

vo vozidla – detských sedadiel 

Realizovaná edukácia; 
Rozdelenie edukačného  materiálu a flyerov  

máj - 
november 

60.000,00 PT 

Rada pre 
bezpečnosť 

cestnej 
premávky 

4.  

Edukácia  starších osôb v cestnej 
premávke  „65+bezpečný“ s prihliadnutím 

na nebezpečenstvá pre pešiakov a 
cyklistov  

Realizovaná edukácia  
septemb.-

október 
60.000,00 PT 

Rada pre 
bezpečnosť 

cestnej 
premávky 



* používať skratky: pre realizované peňažné tresty za priestupky - PT, z rozpočtu jednotky lokálnej samosprávy – RJLS, dary alebo prílohy podporovateľa -DPP, iné   
príjmy – IP 

 
 

 

Oblasť práce: Prevenčno-prezentačné aktivity z oblasti bezpečnosti cestnej premávky 

P.č. Opatrenie Aktivita Lehoty 
Finančné 

prostriedky 

Zdroje 
financovania 

(*) 

Zodpovedné 
subjekty 

1.  
Obstaranie  detských autosedačiek 

skupiny kombinovane 1-2-3 

Obstaranie detských autosedačiek; 
Realizované rozdelenie detských 

autosedačiek rodičom, ktorá absolvovali  
edukáciu 

máj - 
november 

640.000,00 PT 

Rada pre 
bezpečnosť 

cestnej 
premávky 

2.  
Obstaranie prezentačného materiálu pre 

edukáciu cyklistov (svetlá, zvončeky, 
odrazové sklá červené, zámky...) 

Obstaranie vybavenia pre cyklistov; 
Realizované rozdelenie cyklistom  

na území obce 

máj - 
september 

150.000,00 

 
 

PT 

Rada pre 
bezpečnosť 

cestnej 
premávky; 
združenia 
občanov 

3.  

Obstaranie promočných materiálov pre 
edukáciu detí v oblasti bezpečnosti 
v cestnej premávke (reflexné vesty 
a pásy, knihy,  medailóny a pod.) 

Obstaranie vybavenia pre  edukáciu detí; 
Úspešné rozdelenie  a prednášky 

v základných školách 

September 
október 

300.000,00 

 
 

PT 

Rada pre 
bezpečnosť 

cestnej 
premávky; 

dopravná polícia 

4.  
Účasť v nacionálnych kampaniach  
Agentúry pre bezpečnosť cestnej 

premávky 

Služby tlačenia a umiestnenia na reklamné  
tabule – bilboardy, 

Tlačenie flyerov 

V priebehu 
roka 

60.000,00 

 
 

PT 

Rada pre 
bezpečnosť 

cestnej 
premávky 

 

5.  
Kampaň usmernená na zlepšenie 

bezpečnosti vodičov dvojkolesových 
vozidiel v cestnej premávke 

Obstaranie vybavenia pre vodičov 
dvojkolesových vozidiel. Realizované 
rozdelenie  vybavenia motocyklistom  

a mopedistom na území obce 

september 
október 

200.000,00 

 
 

PT 

Rada pre 
bezpečnosť 

cestnej 
premávky; 

dopravná polícia 



6.  
Kampaň usmernená na zlepšenie 

bezpečnosti mladých vodičov 
a cestujúcich vo vozidle 

Realizácia edukačných tribún pre mladých; 
Obstaranie flyerov a edukačného materiálu 

marec - 
apríl 

50.000,00 PT 

Rada pre 
bezpečnosť 

cestnej 
premávky 

* používať skratky: pre realizované peňažné tresty za priestupky - PT, z rozpočtu jednotky lokálnej samosprávy – RJLS, dary alebo prílohy podporovateľa -DPP, iné   
príjmy – IP 
 
 
 

 
Oblasť práca: Vedecko-výskumná práca v oblasti  bezpečnosti  cestnej premávky 

R.č. Opatrenie Aktivita Lehoty 
Finančné 

prostriedky 

Zdroje 
financovania 

(*) 

Zodpovedné 
subjekty 

1.  
Vypracovanie správy o stave bezpečnosti  
cestnej premávky v obci Báčsky Petrovec 

za rok 2021 

Vypracovaný a odovzdaný  návrh o stave 
bezpečnosti  cestnej premávky; 

Schválenie správy zo strany  
zhromaždenia obce 

 

september 
november 

100.000,00 PT 

Rada pre 
bezpečnosť 

cestnej 
premávky 

2.  

Vypracovanie  štúdie:  analýza 
bezpečnosti pešiakov v cestnej premávke  

na území obce Báčsky Petrovec 
s návrhom pôsobenia a uskutočnenia  

navrhnutých opatrení na zlepšenie 
bezpečnosti  cestnej premávky 

Prípravné a výskumné práce na realizáciu 
štúdie; 

Vypracovaná a odovzdaná  štúdia; 
Schválenie a prezentovanie na zasadnutí 

rady 

september 
november 

200.000,00 PT 

Rada pre 
bezpečnosť 

cestnej 
premávky 

* používať skratky: pre realizované peňažné tresty za priestupky - PT, z rozpočtu jednotky lokálnej samosprávy – RJLS, dary alebo prílohy podporovateľa -DPP, iné   
príjmy – IP 

 

Oblasť práce: Vybavenie  jednotiek  dopravnej polície a iných orgánov príslušných pre práce bezpečnosti cestnej premávky 

R.č. Opatrenie Aktivita Lehoty 
Finančné 

prostriedky 

Zdroje 
financovania 

(*) 

Zodpovedné 
subjekty 



1.  
Kalibrovania a ciachovanie alkoholtesteru 

pre potreby dopravnej polície  
Realizované kalibrovania a ciachovanie 

alkoholtesteru 

V 
priebehu 

roka 
50.000,00 PT 

Rada pre 
bezpečnosť 

cestnej 
premávky 

Dopravná polícia 

2.  

Obstaranie vybavenia pre kontrolu 
a regulovanie  premávky pre potreby PS 

Báčsky Petrovec (fotografický aparát, GPS 
zariadenie)ma iného zariadenia  

(počítače, tlačiareň, skener) 

Obstaranie vybavenia pre potreby práce 
dopravnej polície  PS Báčsky Petrovec; 
Odovzdanie  zariadenia na používanie 

november
december 

550.000,00 PT 

Rada pre 
bezpečnosť 

cestnej 
premávky; 

Dopravná polícia 

3.  

Zavedenie pravidelnej kontroly vodičov 
a cestujúcich v osobných  autách 

a vodičov nákladných vozidiel – cieľová 
kontrola (kontrola alkoholu, používanie 

bezpečnostných pásov, zariadenia, 
kontrola tachografov,  meranie zaťaženia 

náprav a pod.) 

Vykonané kontroly 
V 

priebehu 
roka 

0,00 / 

Rada pre 
bezpečnosť 

cestnej 
premávky; 
dopravná 

polícia; 
dopravná 
inšpekcia 

* používať skratky: pre realizované peňažné tresty za priestupky - PT, z rozpočtu jednotky lokálnej samosprávy – RJLS, dary alebo prílohy podporovateľa -DPP, iné   
príjmy – IP 

 

Oblasť práce Finančné 
prostriedky 

Percento po 
oblastiach 

Zlepšenie dopravnej infraštruktúry 3.000.000,00 50,0% 

Práca rady 400.000,00 6,7% 

Zlepšenie dopravnej výchovy a vzdelávania 300.000,00 5,0% 

Prevenčno-prezentačné aktivity z oblasti bezpečnosti cestnej premávky 1.400.000,00 23,3% 

Vedecko-výskumná práca v oblasti  bezpečnosti  cestnej premávky 300.000,00 5,0% 

Vybavenie  jednotiek  dopravnej polície a iných orgánov príslušných pre práce bezpečnosti cestnej premávky 600.000,00 10,0% 

 

SPOLU:   6.000.000,00 100% 
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