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                                               Obce  Báčsky  Petrovec 
 

 

Číslo: 14                                                 Báčsky Petrovec                               

Ročník: LVIII                                           30. augusta 2022                                 

 

 

 

O    B    S  A   H 
 

 

I. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 

 

100. - Rozhodnutie o  utvorení Pracovného telesa pre podporu povzbudivého 

 rodičovstva a vývinu detí, 

  

101. -  Rozhodnutie o vymenovaní členov Pracovného telesa pre podporu 

 povzbudivého rodičovstva a vývinu detí, 

 

102. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016-

 4/195-1-2022, 

 

103. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016-

 4/167-3-2022, 

 

104. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016-

 4/197-4-2022, 

 

105. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016-

 4/198-4-2022, 

 

106. -  Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016-

 4/198-5-2022, 

 

107. -  Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/196-6-2022, 

 

108. -  Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/198-7-2022. 
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 100. 
 

 Podľa článku 20 odsek 1 bod 10 a článku 78 odsek 1 Zákona o lokálnej samospráve 
(Úradný vetník Republiky Srbsko, číslo  129/2007, 83/2014 – iný zákon, 101/2016 – iný 
zákon, 47/2018), článku 62 bod 14 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č. 3/2019), Obecná  rada Obce Báčsky Petrovec na svojom  76. zasadnutí, 
ktoré sa konalo 10.08.2022,  vyniesla 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I E 
O UTVORENÍ PRACOVNÉHO TELESA PRE PODPORU POVZBUDIVÉHO 

 RODIČOVSTVA A VÝVINU DETÍ 
 

Predmet rozhodnutia 
 

Článok 1 
 

 Utvára sa Pracovné teleso pre podporu povzbudivého rodičovstva a vývinu detí (v 
ďalšom texte: pracovné teleso) ako viacúsekové teleso s cieľom zlepšiť jestvujúce 
a definovať nové opatrenia verejnej politiky usmernenej  na  podporu  povzbudivého  
rodičovstva a vývinu detí na území obce Báčsky Petrovec. 
 
 Pracovné teleso sa utvára ako  stále  odborné poradenské pracovné teleso rady obce.  
 
 Toto rozhodnutie určuje zloženie, úlohy, spôsob fungovania a prostriedky pre prácu 
pracovného telesa.   
 

Zloženie pracovného telesa 
 

Článok 2 
 

 Pracovné teleso tvoria po jeden člen a zástupca člena z nasledujúcich orgánov, 
ustanovizní a organizácií: 

 orgánu správy, ktorému sú poverené úkony detskej ochrany, 

 Predškolskej ustanovizne Včielka, 

 domu zdravia, 

 strediska pre sociálnu prácu 

 YMCA Serbia, Báčsky Petrovec.  
 
Predseda obce je predseda pracovného telesa z funkcie.  
 

Úlohy pracovného telesa 
 

Článok 3 
 

 Úlohy pracovného telesa sú plánovať a dozerať na realizáciu opatrení verejnej 
politiky z rôznych oblastí, ktoré sú  usmernené na  podporu povzbudivého rodičovstva 
a vývinu  detí, a najmä:  
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 analyzovať jestvujúci stav v lokálnom spoločenstve a opatrenia, ktoré realizuje  
a financuje lokálna samospráva a definovať kľúčové priority pre pôsobenie 
v lokálnom  spoločenstve v oblasti povzbudivého rodičovstva a vývinu detí; 
 

 účinkovať vo vypracovaní a implementácii lokálnych opatrení na zveľadenie podpory 
povzbudivého rodičovstva a vývinu detí a navrhovať obecnej rade zmeny a doplnky 
relevantných jestvujúcich strategických a programových dokumentov, resp.  
vyhotovenie nových dokumentov, verejných politík, ktorými by sa  plánovali osobitné 
opatrenia na podporu povzbudivého rodičovstva a vývinu detí; 
 

 poskytnúť podporu obecnej  správe a obecnej rade  v procese prípravy návrhu 
rozpočtu obce a dávať návrhy na určenie  finančných  prostriedkov na financovanie 
programov a servisov na podporu povzbudivého rodičovstva a vývinu detí v rámci 
strategickej orientácie a verejných politík; 
 

 koordinovať výmenu informácií a údajov medzi  ustanovizňami, inštitúciami 
a organizáciami, ktoré sú v lokálnom spoločenstve poverené  pre osobitné  otázky 
podpory rodičovstvu a vývinu detí a posudzovať a definovať opatrenia spoločného, 
resp. integrovaného viacúsekového pôsobenia v uskutočnení verejných služieb 
a opatrení podpory v týchto oblastiach; 
 

 účinkovať v procese definovania tém a spôsobov komunikácií lokálnych orgánov 
s rodičmi a budúcimi  rodičmi v súvislosti s otázkami podpory  rodičovstvu a vývinu 
detí a podľa potreby navrhovať  obecnej rade osobitnú lokálnu stratégiu 
komunikácie v súvislosti s týmito témami; 
 

 organizovať  spoluprácu s organizáciami  civilnej spoločnosti, medzinárodnými 
a domácimi  rozvojovými  partnermi, ktorí poskytujú podporu  rodičovstvu a vývinu 
detí, priprávať  idey a návrhy na uskutočnenie lokálnych programov, projektov 
a/alebo služieb v tej oblasti a účinkovať vo vypracovaní a realizácii  projektov 
a programov pre podporu rodičovstva a vývinu deti,  ktorých je obec nositeľ alebo 
partner; 

 

 podnikať aj iné aktivity nevyhnutné pre  uskutočnenie uvedených úloh, ktoré mu určí 
obecná rada.  
 

Fungovanie pracovného telesa 
 

Článok 4 
 

 Predseda pracovného telesa zvoláva pracovné teleso a predsedá  jednotkám 
pracovného telesa.  
 
 Pracovné teleso zasadá najmenej  raz za dva mesiace. Odbornú a administratívno- 
technickú podporu pracovného telesa poskytuje obecná správa.  
 
 Na zasadnutia pracovného  telesa  možno povolať odborníkov a predstaviteľov iných 
orgánov, ustanovizní alebo organizácií, ktoré nemajú svojich predstaviteľov v pracovnom 
telese, ak je to potrebné kvôli informovania členov pracovného telesa o určitej otázke.  
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 Pracovné teleso vynáša rokovací poriadok, ktorým sa podrobnejšie určuje spôsob 
práce.  
 
 Pracovné teleso podáva  ročné správy o svojej práci obecnej rade.  
 

Prostriedky pre prácu 
 

Článok 5 
 

 Prostriedky pre prácu pracovného telesa zabezpečuje obec. 
 
 Členovia pracovného telesa neprijímajú osobitnú odmenu za prácu v pracovnom 
telese.  
 

Vymenovanie členov 
 

Článok 6 
 

 Obecná rada vynesie rozhodnutie o vymenovaní členov pracovného telesa v lehote  
osem dní odo dňa vynesenia tohto rozhodnutia. 
 

Zverejnenie 
 

Článok 7 
 

 Toto rozhodnutie sa zverejní v Úradnom  vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 

 
Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 

Číslo:  016-4/198-1-2022 
Dňa: 10.08.2022                   PREDSEDNÍČKA  OBCE 
Báčsky Petrovec              Jasna Šproh, v.r. 
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   101. 
 
  Podľa článku 62 bod 14 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, č. 3/2019) a článku 6 Rozhodnutia o utvorení Pracovného telesa pre podporu 
povzbudivého rodičovstva  a vývinu detí  Obecná rada  Obce Báčsky Petrovec na svojom 76. 
zasadnutí, ktoré sa konalo 10.08.2022, vyniesla 
 
 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  I  E 
 
 

 VYMENÚVAJÚ  SA  členovia  Pracovného telesa pre podporu povzbudivého 
rodičovstva a vývinu detí (v ďalšom texte: členovia) ako viacúsekové teleso s cieľom zlepšiť 
jestvujúce a definovať nové opatrenia verejnej politiky usmernenej na podporu  
povzbudivého  rodičovstva a vývinu detí na území obce Báčsky Petrovec v zložení:  
 

1. Jasna Šprochová, predsedníčka Obce Báčsky Petrovec – predsedníčka pracovného 
telesa, 

2. Michal Hatala, člen  obecnej rady poverený oblasťou spoločenských činností – 
zástupca predsedníčky pracovného telesa, 

3. Karolína  Edediová, spolupracovníčka pre úkony spoločenskej starostlivosti o deti – 
členka pracovného telesa, 

4. Taňa Vargová,  úkony  podateľne, archívu a administratívno-technické úkony- 
zástupkyňa členky pracovného telesa, 

5. Andrijana Struhar Ćirić, odborná spolupracovníčka - pedagogička – členka pracovnej 
skupiny a koordinátorka projektu Hravé rodičovstvo, 

6. Irana Čakarević, vychovávateľka v Predškolskej ustanovizni Včielka – zástupkyňa 
členky pracovného telesa, 

7. Tatiana Vujačić, špecialistka pediatrie - členka  pracovného telesa, 
8. Ján Šuľan, špecialista klinickej biochémie - zástupca členky pracovného telesa, 
9. Anna Greksová, zdravotná sestra v ošetrovateľskej službe - členka pracovného 

telesa,  
10. Anna Medovarská, zdravotná sestra v ošetrovateľskej službe - zástupkyňa členky 

pracovného telesa,  
11. Valéria Potfaj, pedagogička – vedúca prípadu – členka pracovného telesa, 
12. Milka Grbić, psychologička – vedúca prípadu – zástupkyňa pracovného telesa, 
13. Kristina Peškir, koordinátorka aktivít a projektov združenia YMCA Serbia, Báčsky 

Petrovec – členka pracovného telesa,  
14. Nataša Kinik, predsedníčka združenia YMCA Serbia, Báčsky Petrovec – zástupkyňa 

členky pracovného telesa. 
 
 Predsedníčka a členovia sa vymenúvajú ako stále odborné poradenské pracovné 
teleso rady Obce Báčsky Petrovec.  
 
 Úlohy pracovného telesa sú plánovať a dozerať na realizáciu opatrení verejnej 
politiky z rôznych oblastí, ktoré sú  usmernené na  podporu povzbudivého rodičovstva 
a vývinu  detí, a najmä:  
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 analyzovať jestvujúci stav v lokálnom spoločenstve a opatrenia, ktoré realizuje  
a financuje lokálna samospráva a definovať kľúčové priority pre pôsobenie 
v lokálnom  spoločenstve v oblasti povzbudivého rodičovstva a vývinu detí; 

 účinkovať vo vypracovaní a implementácii lokálnych opatrení na zveľadenie podpory 
povzbudivého rodičovstva a vývinu detí a navrhovať obecnej rade zmeny a doplnky 
relevantných jestvujúcich strategických a programových dokumentov, resp.  
vyhotovenie nových dokumentov, verejných politík, ktorými by sa  plánovali osobitné 
opatrenia na podporu povzbudivého rodičovstva a vývinu detí; 
 

 poskytnúť podporu obecnej  správe a obecnej rade  v procese prípravy návrhu 
rozpočtu obce a dávať návrhy na určenie  finančných  prostriedkov na financovanie 
programov a servisov na podporu povzbudivého rodičovstva a vývinu detí v rámci 
strategickej orientácie a verejných politík; 
 

 koordinovať výmenu informácií a údajov medzi  ustanovizňami, inštitúciami 
a organizáciami, ktoré sú v lokálnom spoločenstve poverené  pre osobitné  otázky 
podpory rodičovstvu a vývinu detí a posudzovať a definovať opatrenia spoločného, 
resp. integrovaného viacúsekového pôsobenia v uskutočnení verejných služieb 
a opatrení podpory v týchto oblastiach; 
 

 účinkovať v procese definovania tém a spôsobov komunikácií lokálnych orgánov 
s rodičmi a budúcimi  rodičmi v súvislosti s otázkami podpory  rodičovstvu a vývinu 
detí a podľa potreby navrhovať  obecnej rade osobitnú lokálnu stratégiu 
komunikácie v súvislosti s týmito témami; 
 

 organizovať  spoluprácu s organizáciami  civilnej spoločnosti, medzinárodnými 
a domácimi  rozvojovými  partnermi, ktorí poskytujú podporu  rodičovstvu a vývinu 
detí, priprávať  idey a návrhy na uskutočnenie lokálnych programov, projektov 
a/alebo služieb v tej oblasti a účinkovať vo vypracovaní a realizácii  projektov 
a programov pre podporu rodičovstva a vývinu deti,  ktorých je obec nositeľ alebo 
partner; 

 

 podnikať aj iné aktivity nevyhnutné pre  uskutočnenie uvedených úloh, ktoré mu určí 
obecná rada.  
 

 Pracovné teleso zasadá najmenej  raz za dva mesiace.  Odbornú a administratívno- 

technickú podporu pracovného  telesa poskytuje obecná správa.  

 
 Pracovné teleso vynáša rokovací poriadok, ktorým sa podrobnejšie určuje  spôsob 
práce.  
 
 Prostriedky  pre prácu  pracovného telesa zabezpečuje  obec.  
 
 Odmena za  prácu členov pracovného telesa sa pripisuje  na úkor rozpočtu obce  
Báčsky Petrovec.  
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 Rozhodnutie nadobúda platnosť dňom vynesenia a uverejní sa v Úradnom vestníku 
Obce Báčky Petrovec.  
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 

Číslo: 016-4/198-2-2022 
Dňa: 10.08.2022        
Báčsky Petrovec                              PREDSEDNÍČKA OBCE 
                             Jasna Šproh, v.r. 
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  102. 
 
 Podľa článku 69 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2010, 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, 72/2019, 149/2020 
a 118/2021) a článku 12 Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2022 (Úradný 
vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 30a/2021) po posúdení návrhu Rozhodnutia o použití 
prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 73 
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 15.07.2022,  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 2022,   oddiel 5,  kapitola 00 – Obecná správa, program 15 – programová   aktivita  0602-
0009 – Bežná rozpočtová rezerva,   pozícia 37/0,   ekonomická  klasifikácia  499000 – Bežná 
rozpočtová rezerva,   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  v sume 2.500.000,00 dinárov 
na zvýšenie pozície  126,  program 13 – Rozvoj kultúry a informovania, programová aktivita: 
1201-0002 – Upevňovanie kultúrnej produkcie a umeleckej tvorby, ekonomická klasifikácia 
424 – špecializované služby (4242 – služby vzdelávania, kultúry a športu) o sumu 
2.500.000,00 dinárov na zabezpečenie prostriedkov pre manifestácie.   
 
   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: 016-4/195-1-2022 
Dátum: 15. 07. 2022 
Báčsky Petrovec      PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
                                                Jasna Šproh,  v.r. 
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  103. 
 
 Podľa článku 69 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2010, 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, 72/2019, 149/2020 
a 118/2021) a článku 12 Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2022 (Úradný 
vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 30a/2021) po posúdení návrhu Rozhodnutia o použití 
prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 75. 
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 28.07.2022,  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 2022,   oddiel 5,  kapitola 00 – Obecná správa, program 15 – programová   aktivita  0602-
0009 – Bežná rozpočtová rezerva,   pozícia 37/0,   ekonomická  klasifikácia  499000 – Bežná 
rozpočtová rezerva,   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  v sume 50.000,00 dinárov na 
zvýšenie pozície  108,  program 1 – Bývanie, urbanizmus a územné plánovanie, programová  
aktivita: 1101-0005 – Dosiahnutie  verejného záujmu v údržbe budov, ekonomická 
klasifikácia 512 – stroje a vybavenia (5122 – administratívne vybavenie) o sumu 50.000,00 
dinárov na zabezpečenie prostriedkov pre obstaranie vybavenia.  
 
   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: 016-4/167-3-2022 
Dátum: 28. 07. 2022 
Báčsky Petrovec      PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
                                                Jasna Šproh,  v.r. 
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   104. 
 
 Podľa článku 69 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2010, 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, 72/2019, 149/2020 
a 118/2021) a článku 12 Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2022 (Úradný 
vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 30a/2021) po posúdení návrhu Rozhodnutia o použití 
prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 75. 
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 28.07.2022,  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 2022,   oddiel 5,  kapitola 00 – Obecná správa, program 15 – programová   aktivita  0602-
0009 – Bežná rozpočtová rezerva,   pozícia 37/0,   ekonomická  klasifikácia  499000 – Bežná 
rozpočtová rezerva,   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  v sume 700.000,00 dinárov 
na zvýšenie pozície  228, oddiel 06, program 15 – Všeobecné služby lokálnej samosprávy, 
programová  aktivita: 0602-0002 – Fungovanie miestnych spoločenstiev, ekonomická 
klasifikácia 424 – špecializované služby (4242 – služby vzdelávania, kultúry a športu) o sumu 
700.000,00 dinárov na zabezpečenie prostriedkov pre manifestácie pre MS Báčsky Petrovec. 
 
   2. Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 
Číslo: 016-4/197-4-2022 
Dátum: 28. 07. 2022 
Báčsky Petrovec      PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
                                                Jasna Šproh,  v.r. 
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  105. 
 
 Podľa článku 69 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2010, 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, 72/2019, 149/2020 
a 118/2021) a článku 12 Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2022 (Úradný 
vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 30a/2021) po posúdení návrhu Rozhodnutia o použití 
prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 76. 
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 10.8.2022,  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 2022,   oddiel 5,  kapitola 00 – Obecná správa, program 15 – programová   aktivita  0602-
0009 – Bežná rozpočtová rezerva,   pozícia 37/0,   ekonomická  klasifikácia  499000 – Bežná 
rozpočtová rezerva,   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  v sume 300.000,00 dinárov 
na zvýšenie pozície  118/1, program 2 – Komunálne činnosti, programová  aktivita: 1102-
0001 – Riadenie/údržba verejného osvetlenia, funkcia 640, ekonomická klasifikácia 511 – 
Budovy a stavebné objekty (5114 – projektové plánovanie) o sumu 300.000,00 dinárov na 
zabezpečenie prostriedkov pre financovanie projektov zlepšenia systému  verejného 
osvetlenia na území obce Báčsky Petrovec. 
 
   2. Realizáciu tohto  rozhodnutia  bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.  
 
 3.  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 
Číslo: 016-4/198-4-2022 
Dátum: 10. 08. 2022 
Báčsky Petrovec      PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
                                                Jasna Šproh,  v.r. 
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  106. 
 
 Podľa článku 69 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2010, 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, 72/2019, 149/2020 
a 118/2021) a článku 12 Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2022 (Úradný 
vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 30a/2021) po posúdení návrhu Rozhodnutia o použití 
prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 76. 
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 10.8.2022,  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 2022,   oddiel 5,  kapitola 00 – Obecná správa, program 15 – programová   aktivita  0602-
0009 – Bežná rozpočtová rezerva,   pozícia 37/0,   ekonomická  klasifikácia  499000 – Bežná 
rozpočtová rezerva,   p o v o ľ u j e   s a  použitie  prostriedkov  v sume 600.000,00 dinárov 
na zvýšenie pozície  76, program 5 – poľnohospodárstvo sa rurálny rozvoj, programová  
aktivita: 1101-0001 – Podpora na uskutočnenie poľnohospodárskej politiky v lokálnom 
spoločenstve,  ekonomická klasifikácia 511 – Budovy a stavebné objekty (5112 – výstavba 
budov a  objektov) o sumu 600.000,00 dinárov na zabezpečenie prostriedkov pre 
financovanie 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: 016-4/198-5-2022 
Dátum: 10. 08. 2022 
Báčsky Petrovec      PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
                                                Jasna Šproh,  v.r. 
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  107. 
 
 Podľa článku 61 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2010, 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, 72/2019, 149/2020 
a 118/2021) a článku 11 Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2022 (Úradný 
vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 30a/2021) po posúdení návrhu Rozhodnutia o zmene 
apropriácie,  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 76. zasadnutí, ktoré sa konalo 
dňa 10.08.2022,  vyniesla   

 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E 
O  ZMENE  APROPRIÁCIE 

 

 1. Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o  rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na 
rok 2022,   oddiel 5,   kapitola 0 – Obecná  správa,  program 2 – Komunálne činnosti, zdroj 
financovania 01 – príjmy z rozpočtu, mení sa na  nasledujúci spôsob:   

 
- znižuje sa  pozícia 115,    program 2 – Komunálne činnosti,  projekt:  1102-5001 – 

Projektovo-technická dokumentácia pre rekonštrukciu studňových šácht  a sprievodného  
vybavenia studní a rekonštrukcia  vodovodnej siete v  Báčskom Petrovci a v Kulpíne, 
ekonomická klasifikácia 511 – budovy a stavebné objekty  o sumu 600.000,00 dinárov, zdroj 
01 – príjmy z rozpočtu; 

 
- zvyšuje sa  pozícia 76, program 5 – Poľnohospodárstvo a rurálny rozvoj,   

programová aktivita:  0101-0001 – Podpora uskutočnenia poľnohospodárskej politiky 
v lokálnom spoločenstve,  ekonomická klasifikácia 511 –  Budovy a stavebné objekty (5112 – 
výstavba budov a objektov) o sumu 600.000,00 dinárov, zdroj 01 – príjmy z rozpočtu kvôli 
zabezpečovania  prostriedkov pre financovanie projektov.  

 
 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: 016-4/196-6-2022 
Dátum: 10.08.2022 
Báčsky Petrovec      PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
                                                Jasna Šproh,  v.r. 
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  108. 
 
 Podľa článku 61 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - 
iný zákon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 
a 118/2021)  a  článku 11 Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2022  
(Úradný vestník Obce  Báčsky Petrovec, č. 30a/2021) po posúdení návrhu Rozhodnutia 
o zvýšení apropriácie,  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 76. zasadnutí, ktoré 
sa konalo dňa 10.08 2022,  vyniesla   
 

R O Z H O D N U T I E  
O  ZVÝŠENÍ  APROPRIÁCIE 

 
 

1. Na základe Zmluvy o udelení nenávratných  prostriedkov  pre spolufinancovanie 
úpravy ciest v chotári,  podpísanej medzi  Pokrajinským sekretariátom pre 
poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo   a  Obcou Báčsky Petrovec dňa 
11.05.2022,  zvyšuje  sa zdroj financovania: 07 – Transfery z iných úrovní moci (733156 – 
Bežné účelové transfery z AP Vojvodiny v prospech úrovne obce), program 5 – 
Poľnohospodárstvo a rurálny rozvoj,  programová aktivita: 0101-0001 – Podpora pre  
uskutočnenie poľnohospodárskej politiky v lokálnom spoločenstve, zvyšuje sa pozícia: 76,  
ekonomická klasifikácia 511 – Budovy a stavebné objekty (5112 – výstavba budov a 
objektov) o sumu  6.550.000,00 dinárov.  

  
 2.  Realizáciu tohto rozhodnutia bude mať na starosti Oddelenie pre rozpočet, 
financie a daňovú administráciu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec. 
 

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

 
Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 
 

Číslo: 016-4/198-7-2022 
Dňa: 10.08.2022        
Báčsky Petrovec                   PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
                       Jasna Šproh, v.r. 
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