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

 
                                               Obce  Báčsky  Petrovec 
 

 

Číslo: 5                                                Báčsky Petrovec                               

Ročník: LVIII                                                 3. marca 2022                                 

 

 

 

O    B    S  A   H 
 

 

I. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 

  9. -  Rozhodnutie o zmene Rozhodnutia o vymenovaní členov Rady pre 

 bezpečnosť cestnej premávky na území obce Báčsky Petrovec,  
 

10. - Rozhodnutie o poskytnutí na užívanie, číslo 016-4/172-7-2022,  

 

11. -  Rozhodnutie o utvorení Rady pre migrácie obce Báčsky Petrovec, 

 

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

 4/173-6-2022,  

 

13. -  Rozhodnutie o zmene  apropriácie, číslo  016-4/173-7-2022, 

 

14. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo  016-4/173-8-2022, 

 

15. -  Program  používania prostriedkov  rozpočtového  fondu  pre ochranu 

 životného prostredia  obce  Báčsky Petrovec  na rok 2022, 

 

16. -  Program monitoringu hluku na území obce Báčsky Petrovec v rokoch 2022-

 2023,  

 

17. -  Program sledovania  kvality  povrchových  vôd  na  území obce Báčsky 

 Petrovec v rokoch 2022-2023, 

 

18. -  Pravidlá o druhých zmenách Pravidiel o povolení, financovaní 

 a spolufinancovaní programov,  ktorými sa  uskutočňuje všeobecný  záujem 

 v oblasti športu  v obci Báčsky Petrovec, 

 

19. -  Pravidlá  o spolufinancovaní opatrení  energetickej sanácie obytných  budov, 

 rodinných domov a bytov.  
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  9. 

 Podľa článku 8 odsek 2 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 a 23/2019) 
a  článku  62 odsek 1 bod 32  Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník  obce Báčsky 
Petrovec, č. 3/2019), Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na svojom 57. zasadnutí, ktoré sa 
konalo 11.02.2022,  vyniesla  
 
 

R  O  Z  H  O  D  N  U T  I E 
O ZMENE  ROZHODNUTIA  O  VYMENOVANÍ  ČLENOV  RADY  PRE BEZPEČNOSŤ CESTNEJ  

PREMÁVKY NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 

Článok 1 
 

 Týmto  rozhodnutím  mení sa Rozhodnutie o  vymenovaní členov Rady pre 
bezpečnosť cestnej premávky na území obce Báčsky Petrovec, číslo 016-4/167-2020  
z 27.10.2020  (v ďalšom texte: rozhodnutie). 
 

Článok 2 
 

 V článku 2 odsek 2 rozhodnutia   mení sa bod 5 a znie: 
 
 „Ivan  Radosavljević, veliteľ policajnej pobočky v Báčskom Petrovci – člen;“. 
 

Článok 3 
 

 V ostatných častiach rozhodnutie zostáva nezmenené.  
 

Článok 4 
 

 Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom vynesenia a uverejní sa v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec.  

 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ  RADA 

 
 

Číslo: 016-4/172-2022 
Dňa: 10. 02. 2022 
Báčsky Petrovec          PREDSEDNÍČKA  OBECNEJ RADY 
                                       Jasna Šproh, v.r. 
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  10. 

 Podľa článku 19  odsek 1 bod 3 a článku Zákona o verejnom vlastníctve (Úradný 
vestník RS, č. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – iný zákon, 108/2016, 113/2017, 
95/2019 a 153/2020)  a článku 5 odsek 4 bod 3  Uznesenia o obstaraní, užívaní, spravovaní 
a nakladaní s vecami vo  vlastníctve obce  Báčsky Petrovec  (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, číslo  12/2012), Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na svojom 57 zasadnutí, ktoré 
sa konalo 10.02.2022, vyniesla 
 

R  O  Z  H  O  D  N  U T  I E 
o poskytnutí na užívanie 

 
Článok  1 

 
 Obec Báčsky Petrovec poskytuje na  užívanie mobilné klzisko na otvorenom  
priestranstve na námestí v Báčskom Petrovci plochy 200 m2, celkovej kapacity 60 osôb, 
v prospech VKP Komunalac, Báčsky Petrovec, Ul.  národnej revolúcie číslo 5, DIČ 101271496,  
matričné číslo (IČO) 08213232  (v ďalšom texte: užívateľ) za  účelom jeho ďalšieho 
nehateného fungovania.  

Článok 2 
 

 Základné komponenty mobilného klziska, ktoré sú predmet tohto rozhodnutia sú:   
chladiaca systém klziska, ohrada klziska, spojovacie prvky, zariadenia a nástroje na údržbu 
ľadu, dodatočné zariadenia,  chladiaca kvapalina – glikol, spojovacie príslušenstvo, 
vzduchom chladený vodný chladič.  
 Užívateľ je povinný podniknúť všetky  práce  nevyhnutné pre údržbu  mobilného 
klziska, a tak  umožniť jeho nehatenú používanie.  
 

Článok 3 
 

 Medzi  obcou Báčsky Petrovec a užívateľom  sa uzavrie zmluva o poskytnutí na 
užívanie predmetného klziska, ktorým sa bližšie  regulujú  vzájomné vzťahy.  

 
Článok 4 

 
 Toto rozhodnutie je konečné a nadobúda  platnosť dňom vynesenia.  
 

Článok 5 
 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ  RADA 

 
Číslo: 016-4/172-7-2022 
Dňa: 10. 02. 2022       PREDSEDNÍČKA  OBECNEJ RADY 
Báčsky Petrovec                                    Jasna Šproh, v.r. 
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 11. 

 Podľa článku 12 Zákona o riadení migrácií (Úradný vestník RS, č. 107/2012)  a článku 
62 odsek 1  bod 14 Štatútu  obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 
3/2019), Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na svojom  57. zasadnutí,  ktoré sa konalo 
11.02. 2022, vyniesla 
 

R  O Z  H  O D  N  U T  I E 
O UTVORENÍ RADY PRE  MIGRÁCIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
Článok 1 

 
 Utvára sa Rada pre migrácie obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: rada) kvôli 
vykonávaniu poradenských prác v súvislosti s riadením  migrácií na území obce  Báčsky 
Petrovec v nasledujúcom zložení:  
 

1. Jasna Šproh,  predsedníčka Obce Báčsky Petrovec – predsedníčka, 
2. Biljana Drakulić, riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec – 

členka, 
3. Vukašin Ivanišević, náčelník  Policajnej stanice v Báčskom Petrovci – člen, 
4. Mirjana Vidaković, predstaviteľka Národnej služby pre zamestnávanie – členka 
5. Dr. Ján Šuľan, predstaviteľ Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia  Báčsky Petrovec – 

člen, 
6. Dušan Rašeta, a predstaviteľ Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec – člen, 
7. Rastislav Labát,  poverenec pre  utečencov a migrácie – člen. 

 
Článok 2 

 
 Týmto rozhodnutím strácajú  platnosť rozhodnutia  Obecnej rady Obce Báčsky 
Petrovec, č. 016-04/383-2016 z 30.11.2016 a 016-4/50-2017  z  22.02.2017. 

 
Článok 4 

 
 Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom vynesenia a uverejní sa v Úradnom 
vestníku  Obce Báčsky Petrovec.  
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ  RADA 

 
 

Číslo: 016-4/172-2022 
Dňa: 10. 02. 2022       PREDSEDNÍČKA  OBECNEJ RADY 
Báčsky Petrovec                                    Jasna Šproh, v.r. 
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  12. 

 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, 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 58. 
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 23.02.2022,  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 1.400.000,00 dinárov 
na otvorenie a zvýšenie pozície  118/1,   program 2 – Komunálne činnosti, programová 
aktivita: 1102 - 0001 – Spravovanie/údržba  verejného  osvetlenia, funkcia 640,  ekonomická 
klasifikácia 511 –  budovy a stavebné objekty (5113 -  kapitálová údržba budov a objektov) 
o sumu 1.400.000,00 dinárov kvôli zabezpečeniu prostriedkov na  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: 016-4/173-6-2022 
Dátum: 23. 02. 2022 
Báčsky Petrovec     PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
                                   Jasna Šproh,  v.r. 
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  13. 

 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 zmene apropriácie,  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 58. zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 23. 02. 2022,  vyniesla   
 

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

 
 

 Z prostriedkov  zabezpečených  Uznesením o  rozpočte Obce  Báčsky Petrovec na rok 
2022, oddiel 5,  kapitola 0 –  Obecná správa,  program 15 – Všeobecné služby lokálnej 
samosprávy, zdroj financovania 13 – nerozvrhnutý zvyšok  príjmov  z minulých rokov,  mení 
sa na  nasledujúci spôsob:   

 
- znižuje sa  pozícia 53,  ekonomická klasifikácia 485 – úhrada škody za úrazy alebo 

škody spôsobenej štátnymi orgánmi,  programová aktivita: 0602 – 0001 – fungovanie  
lokálnej samosprávy a mestských obcí  o sumu 7.000.000,00 dinárov, zdroj 13 – 
nerozvrhnutý zvyšok príjmov z minulých rokov, 

 
- otvára a zvyšuje sa  pozícia 118/1, program: 2 – komunálne činnosti, programová 

aktivita 1102-0001 – Spravovanie/údržba  verejného  osvetlenia, funkcia 640,  ekonomická 
klasifikácia 511 –  budovy a stavebné objekty (5113 -  kapitálová údržba budov a objektov) 
o sumu 7.000.000,00 dinárov, zdroj 13 – nerozvrhnutý zvyšok príjmov z minulých rokov, 
kvôli zabezpečeniu prostriedkov na  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: 016-4/173-7-2022 
Dňa: 23.02.2022        
Báčsky Petrovec                   PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
                       Jasna Šproh, v.r. 
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  14. 

 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 zmene apropriácie,  Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 58. zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 23. 02. 2022,  vyniesla   
 

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

 
 

1. Na základe Zmluvy o udelení nenávratných  prostriedkov  Obci Báčsky Petrovec pre 
manifestáciu pod názvom Klobásafest, Báčsky Petrovec, podpísanej medzi  Pokrajinským 
sekretariátom pre regionálny rozvoj, medzinárodnú  spoluprácu a lokálnu samosprávu 
a Obcou Báčsky Petrovec dňa 14. 02. 2022,  otvára  sa zdroj financovania: 07 – Transfery 
z iných úrovní moci,  program 13 – Rozvoj kultúry a informovania, programová aktivita: 
1201-0002 – Silnenie kultúrnej produkcie a umeleckej tvorby a zvyšuje sa pozícia: 126,  
ekonomická klasifikácia 424 – špecializované služby (4242 – služby vzdelávania, kultúry 
a športu) o sumu  2.000.000,00 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: 016-4/173-8-2022 
Dňa: 23.02.2022        
Báčsky Petrovec                   PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
                       Jasna Šproh, v.r. 
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  15. 

 Podľa článku 100 odsek 3 Zákona  ochrane životného prostredia (Úradný  vestník RS, 
č. 135/04, 36/09, 36/09 - iný  zákon, 72/09, 43/11 – uznesenie ÚS, 14/16, 76/18, 95/18 - iný 
zákon), článkov 64-67 Zákona o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, č. 54/09, 73/10. 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - oprava, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18 a 31/19), článku 62 Štatútu obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, číslo 3/2019), Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na svojom  57. zasadnutí, 
ktoré sa  konalo  11. 02. 2022,  vyniesla 
 

P    R   O  G   R   A   M  
 

POUŽÍVANIA PROSTRIEDKOV  ROZPOČTOVÉHO  FONDU  PRE OCHRANU ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA  OBCE  BÁČSKY PETROVEC  NA ROK 2022 

 
1. 
 

 1. Týmto programom   určujú sa  plánované  príjmy a účel používania prostriedkov za 
aktivity, ktoré sa počas roka 2022  plánujú v oblasti ochrany a zlepšenia životného 
prostredia. 
 
  Za realizáciu  programu  plánujú sa  prostriedky z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na  
rok  2022, a to z:  
 

- príjmov z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec .........................  5.500.000,00 dinárov 
               __________________ 
               ÚHRNNE:       5.500.000,00 dinárov 

 
 2. Prostriedky z bodu 1 tohto  programu sa použijú pre:  
 

l.   Podnetné,  prevenčné a sanačné programy a projekty, ktoré  
     prispievajú  k značnému  zníženiu  znečistenia životného prostredia:  
 
     (Programová aktivita 0001 – Riadenie životného prostredia) 
              3.980.000,00  dinárov 

 
- ozeleňovanie obce a údržbu divokej flóry a fauny    (ozeleňovanie  hlavných ulíc 

a námestí v osadách  Báčsky Petrovec,  Kulpín, Hložany, Maglić a obstaranie 
sadeníc pre komunálne  podniky) (konto 4261)  ........................... 800.000,00 din. 
 

- ničenie  burinatej rastliny ambrózie (konto 4246)  ........................ 400.000,00 din. 
 

- obstaranie odpadkových košov a kontajnerov (konto 5124) ......... 880.000,00 din. 
 

- obstaranie kompostérov pre domové kompostovanie .................. 400.000,00 din. 
 

- odstránenie divokých skládok odpadov (konto 4246)  .................. 500.000,00 din. 
 

- podnet pre  obstaranie ekologicky  prijateľných prepravných 
prostriedkov –  bicyklov ...............................(konto 4651) ......... 1.000.000,00 din. 
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II. Program  kontroly kvality, analýza a sledovanie stavu životného prostredia  
     v obci (monitoring)  
    

      (Programová aktivita 0002 – Sledovanie  kvality prvkov životného 
      prostredia)  (konto 4249)                                                                            1.400.000,00 dinárov 
              

 
 Za realizáciu  uvedeného sledovania  sa podpíšu  zmluvy s oprávnenými odbornými 
a vedeckými organizáciami a ustanovizňami, v súlade s predpismi. 
 

- sledovanie kvality vzduchu v obci Báčsky Petrovec 

- systematické meranie hluku v životnom prostredí v obci Báčsky Petrovec 

- sledovanie  kvality povrchových vôd na území obce Báčsky Petrovec 

- merania  pre osobitné účely (kontrolné merania) 

 

III.  Vzdelávacie aktivity a upevňovanie povedomia o potrebe ochrany životného        
        prostredia                  
 

      (Programová aktivita 0001 – Riadenie životného prostredia) 
      (konto 4246)                                                                                                     50.000,00 dinárov 
             

 
 S cieľom  zvýšiť vzdelanostnú úroveň, upevniť povedomie a popularizáciu ochrany 
životného prostredia, Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové 
a inšpekčné úkony  Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec samostatne alebo v spolupráci 
s inými subjektmi bude organizovať alebo sa zúčastní v prednáškach,  seminároch, 
tribúnach, zhromaždeniach, manifestáciách z oblasti ochrany  a zlepšenia   životného 
prostredia a v zaznamenávaní významných dátumov a udalostí: 
 

- veľtrhy s tematikou  ochrany životného prostredia  

- Hodina pre našu planétu 

- Svetová deň vody 

- Deň lesov 

- Svetový deň ochrany životného prostredia 

- Deň  planéty Zeme 

- Dni Dunaja a iné ekologické sviatky 

 
 

  IV.  Informovanie a uverejňovanie údajov o stave a kvalite  
         životného prostredia 

            (Programová aktivita 0001 – Riadenie životného prostredia) 
            (konto 4234)                                                                                              70.000,00 dinárov 

          

 S cieľom pravidelného,  včasného, úplného a objektívneho  informovania verejnosti 
o stave životného  prostredia,  verejnosti práce a upevňovania povedomia o význame 
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ochrany životného prostredia, začne sa vydávať Ekobulletin  a   sústavne sa bude inovovať 
webová stránka obce, časť vzťahujúca sa na ochranu životného prostredia.  Paralelne sa 
bude informovať verejnosť o stave životného  prostredia  prostredníctvom verejných  
oznamovacích prostriedkov.  
 

3. 
 
 Financovanie, resp.  spolufinancovanie aktivít z tohto programu sa bude konať 
v závislosti od prostriedkov  v rozpočte Obce Báčsky Petrovec.  
 

4. 
 

 Keď sa príjmy  neuskutočňujú v plánovanej sume, Obecná rada Obce Báčsky Petrovec 
určuje prioritné aktivity. 

5. 
 

 Uskutočnenie programu a dozor nad realizáciou zmluvných záväzkov a realizáciu 
jednotlivých  programov a projektov  koná Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, 
komunálno-bytové a inšpekčné úkony so súhlasom  náčelníčky Obecnej správy  a verejné 
komunálne podniky na území obce Báčsky Petrovec, každý zo svojej príslušnosti. 
 

6. 
 

 Tento program sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY  PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 

Číslo: 016-4/172-1-2022 
Dňa:  11. 02. 2022                                   P R E D S E D N Í Č K A  
Báčsky Petrovec                  OBCE  BÁČSKY PETROVEC 
                  Jasna Šproh, v.r. 
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   16. 

 Podľa článku  24 Zákona o ochrane pred hlukom  v životnom  prostredí (Úradný 
vestník RS, č. 96/2021),  článkov 69  a 70 Zákona o ochrane životného prostredia (Úradný 
vestník RS, č. 135/04, 36/2009, 72/2009 – iný zákon, 43/2011 – uznesenie ÚS, 14/2016, 
76/2018 a 95/2018 – iný zákon), článku 62 odsek 1 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 3/2019), Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na zasadnutí, 
ktoré sa konalo 23.02.2022, vyniesla 
 

P  R  O G  R  A M 
MONITORINGU HLUKU NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC 

V ROKOCH 2022-2023 
 
 

 Základy programu 
 
 Základný cieľ merania a sledovanie hluku v životnom prostredí je ochrana zdravia ľudí 
a zachovanie a zlepšenie podmienok životného prostredia. Sledovanie a meranie hlukovej  
hladiny sa bude realizovať  na základe  Zákona o ochrane životného prostredia (Úradný 
vestník RS, č. 135/04, 36/2009, 72/2009 – iný zákon, 43/2011 – uznesenie ÚS, 14/2016, 
76/2018  a 95/2018 – iný zákon) za účelom  zistenia stavu životného prostredia 
a pravidelného výberu prevenčných opatrení a aktivít,  ktoré sa podnikajú s cieľom  zníženia  
negatívnych vplyvov hluku a zvýšenia úrovne  kvality životného prostredia.  
  

Obec Báčsky Petrovec ako  jednotka lokálnej samosprávy je subjekt systému ochrany 
životného prostredia a v rámci svojej  príslušnosti, určenej zákonom,  zabezpečuje  stálu 
kontrolu a monitoring stavu hluku v životnom prostredí.  
 
 Monitoring  hluku sa koná systematickým meraním,  skúmaním a hodnotením  
indikátorov  hluku, fyzických veľkostí, ktorými  sa opisuje hluk v životnom prostredí a ktoré 
súvisia s nepriaznivým účinkom hluku.  Monitoring hluku sa koná od roku 2017.  
 

I. Obsah  monitoringu stavu hlukovej hladiny v životnom prostredí 
 
Merné lokality 
 
 Pre potreby realizácie Programu monitoringu stavu  hlukovej hladiny  na území obce 
Báčsky Petrovec v rokoch 2022/2023  a  s  cieľom  zónovania územia obce Báčsky Petrovec, 
plánovania  zvukovej ochrany a zhodnotenia  škodlivého  účinku hluku v osadách, potrebné 
je kontinuálne  meranie hladiny  zvukového tlaku  a definovanie  jeho  časovej závislosti na  
10 merných lokalitách, ktoré kryjú územie obce. V rámci merných lokalít voľba merných  
bodov sa bude konať v súlade s nasledujúcim: 
- územia pre oddych a rekreáciu, nemocničné pásma a zotavovne, kultúrno-dejinné 

lokality, parky, 
- turistické územia, kempingy a zóny škôl, 

- výlučne obytné územia, 

- podnikateľsko-obytné územia, obchodno-obytné územia a detské ihriská, 

- mestské centrum, remeselnícka, obchodná, administratívno-správna zóna s bytmi, 
zóny vedľa diaľnic,  magistrálnych a miestnych  komunikácií, 
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- priemyselné, skladovacie a servisné územia a dopravné terminály bez obytných 

budov. 

 
 Program monitoringu stavu hlukovej hladiny na území obce Báčsky Petrovec v rokoch 
2022-2023  zahŕňa  nasledujúce miestne  spoločenstvá, merné lokality a merné body:  
 

 
Osada 

 
Merná 
lokalita 

 

 
MERNÉ   MIESTO 

 
Báčsky 
Petrovec 

 
M1 

 
Centrum Báčskeho Petrovca, Ulica  maršala Tita 6 

 
Báčsky 
Petrovec 

 
M2 

 
Obytná zóna Báčskeho Petrovca, Jarmočná 29 

 
Báčsky 
Petrovec 

 
M3 

 
Centrum Báčskeho Petrovca, 14. VÚSB 7-9 

 
Báčsky 
Petrovec 

 
M4 

 
Koniec obytnej zóny – začiatok priemyselnej zóny Báčsky 
Petrovec, Leninova 114 

 
Maglić 

 
M5 

 
Obytná zóna Maglića,  29. novembra 31 

 
Maglić 

 
M6 

 
Centrum  Maglića, Ulica maršala Tita 46 

 
Kulpín 

 
M7 

 
Obytná zóna   Kulpína, Školská  86 

 
Kulpín 

 
M8 

 
Centrum  Kulpína,  Ulica maršala Tita 105 

 
Hložany 

 
M9 

 
Centrum Hložian,  Ulica maršala Tita 54 

 
Hložany 

 
M10 

 
Obytná zóna  Hložian,  Masarykova 2 

 
 
Dynamika  merania a merné intervaly  

 

 Monitoring  stavu  hlukovej hladiny na území obce  Báčsky Petrovec a určovanie  
hodnoty indikátora celkového  hluku sa bude konať  podľa  predpísanej metodológie 
a v súlade s platnými zákonnými predpismi.  
 

Meranie hlukovej hladiny na stanovených miestach sa bude konať kontinuálne 24 
hodín podľa  poradia, ktoré  určí inšpekcia pre ochranu životného  prostredia, a to najmenej 
dva razy  ročne.  
 
  Merné intervaly sú zvolené tak, že je nimi zahrnutý celý cyklus zmien hladiny 
pozorovaného hluku počas dennej (06.00 h – 18.00 h), večernej (18.00 h – 22.00 h) a nočnej 
(22.00 h – 06.00 h) doby. Meranie sa koná  raz v pätnásťminútovom  intervale  počas dňa, 
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raz v priebehu večera a raz v pätnásťminútovom intervale  počas  noci, v rámci nasledujúcich 
časových intervaloch: 
 

1. deň - 0600 - 1800 

2. večer - 1800 - 2200 

3. noc - 2200 - 0600 

 
 Zmeny vo frekvencii merania  a voľba merných miest môže závisieť od prostriedkov  v 

rozpočte  Obce Báčsky Petrovec.  
 
Parametre monitoringu 
 
 Na všetkých merných miestach procedúra monitoringu stavu hlukovej hladiny má za 
cieľ  určenie:  
 

1. parametrov hluku  (charakter hluku,  ekvivalentná hlukovú hladinu,  percentuálna 
hlukovú hladinu, časová závislosť hlukovej  hladiny); 

2. parametrov dopravy (frekvencia: osobných automobilov, ľahkých a ťažkých 
nákladných vozidiel, autobusov, motocyklov a železničnej dopravy) a 

3. parametrov komunikácií  (typ a šírka komunikácie, výška budovy vedľa komunikácií).  
 

 Výsledky  vymeraných parametrov a  správy sa budú tlmočiť v súlade so Zákonom 
o ochrane pred hlukom  v životnom  prostredí  (Úradný vestník  RS, č.  36/09, 88/10, 
14/2016)  a  Výnosom o indikátoroch  hluku, hraničných hodnotách, metódach pre  
hodnotenia indikátorov  hluku, znepokojovania a škodlivých účinkov hluku v životnom 
prostredí (Úradný vestník RS, č. 75/10).  
 
Ciele  kontinuálneho monitoringu stavu  hluku  v životnom prostredí 
 
 Kontinuálnym monitoringom stavu hlukovej hladiny sa určuje reálny stav hluku 
v životnom prostredí na území obce Báčsky Petrovec v zmysle  utvorenia podmienok, aby sa:  
 

1. zistili a uplatnili opatrenia a podmienky ochrany pred hlukom, resp.  zvukovej 
ochrany na  priestoroch  s nadmernou hlukovou hladinou; 
 

2. vykonalo akustické zónovanie územia obce Báčsky Petrovec, určujúc opatrenia 
zábrany a obmedzenia používania jednotlivých zdrojov hluku; 
 

3. ochránili  „tiché“  zóny; 
 

4. zabezpečilo vypracovanie strategických máp hluku; 
 

5. vyniesol  lokálny akčný  plán ochrany pred hlukom v životnom prostredí; 
 

6. vykonal dozor a kontrola  uplatnenia ochranných opatrení pred hlukom v životnom 
prostredí; 
 

7. problém hluku zhodnotil a vniesol do  plánov pri územnej úprave nových a  
rekonštrukcii jestvujúcich osád a území v súlade so štandardmi (SRPS U.J.6.205); 
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8. pri výstavbe a technickom prijatí obytných, investičných  a priemyselných objektov, 

objektov  malého hospodárstva a mestskej infraštruktúry zabezpečili a dodržali 
ustálené technické  predpisy, ktoré  zaručujú kvalitu zvukovej ochrany (štandardy zo 
skupiny SRPS U J6);  

 
9. vykonala valorizácia priestoru na  bývanie z aspektu vplyvu  faktorov rizika EKO 

indikátorov na podmienky bývania.  
 
 

II.   FÁZY  REALIZÁCIE  PROGRAMU 
 
 Realizácia Programu  monitoringu stavu hladiny  komunálneho hluku na území obce 
Báčsky Petrovec v rokoch 2022 -2023 zahŕňa  tri fázy:  
 

I. fáza – vynesenie  Programu  monitoringu  stavu hladiny  komunálneho hluku na 
 území obce Báčsky Petrovec v  rokoch 2022 - 2023 zo strany Obecnej rady     
       Obce Báčsky Petrovec; 

II. fáza –   voľbu organizácie na realizáciu programu a podpisovanie zmluvy.  
III. fáza – realizáciu programu zo strany  zvolenej oprávnenej odbornej organizácie.  

 
 
       III.    ZDROJE  FINANCOVANIA 
 
 Monitoring  stavu hlukovej hladiny na merných miestach určených  týmto 
programom  sa bude financovať z prostriedkov  predvídaných  Programom používania 
prostriedkov rozpočtového  Fondu na ochranu  životného prostredia obce Báčsky Petrovec, 
ktorý sa vynáša  zvlášť pre každý rok a ktorý sa doručuje  na poskytnutie súhlasu zo strany 
Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec a príslušného ministerstva.  Druhý zdroj financovania 
môže byť z rozpočtu obce alebo z donácií.  
 
 Tento program nadobúda  platnosť ôsmym dňom po uverejnení v Úradnom vestníku 
Obce Báčsky Petrovec.  
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 
Číslo: 016-4/173-1-2022 
Dátum: 23.02.2022        PREDSEDNÍČKA OBCE 
Báčsky Petrovec             Jasna Šproh, v.r. 
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  17. 
Podľa článku  69   Zákona  o  ochrane životného prostredia (Úradný vestník RS, č. 

135/2004, 36/2009, 72/2009 – iný zákon, 43/2011 – uznesenie ÚS, 14/2016,  76/2018 
a 95/2018 – iný zákon)  a  článku  62  Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č. 3/2019), Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na svojom 58. zasadnutí, 
ktoré sa konalo 23.02.2022,  vyniesla 

  
P  R  O G  R  A M 

SLEDOVANIA  KVALITY  POVRCHOVÝCH  VÔD  NA  ÚZEMÍ  
OBCE BÁČSKY PETROVEC V ROKOCH 2022-2023 

 
 
 Zákonom  o ochrane životného  prostredia sú určené smernice o ochrane vôd. Článok 
23 Zákona o ochrane životného prostredia (Úradný vestník RS, č. 135/04, 36/2009, 72/2009 – 
iný zákon, 43/2011 – uznesenie ÚS, 14/2016,  76/2018 a 95/2018 – iný zákon),  definuje, že 
sa ochrana a používanie vôd  realizuje  integrálnym riadením vôd, podnikaním opatrení pre 
ich  zachovanie a ochranu v súlade s osobitným zákonom. 
 
 Integrálne riadenie vôd sa  koná v súlade so Zákonom o vodách (Úradný  vestník RS, č. 
30/10, 93/12, 101/2016, 95/2018 a 95/2018 – iný zákon), ktorým sa do nášho zákonodarstva 
transponovala Direktíva o vodách EÚ (2000/60/EC).  
 
 Článkami 69 a 70 Zákona o ochrane životného prostredia je definované, že jednotky 
lokálnej  samosprávy zabezpečujú  kontinuálnu  kontrolu  a sledovanie stavu životného 
prostredia vynesením a realizáciou programu monitoringu pre svoje územie. Monitoring sa 
koná systematickým  sledovaním  hodnoty indikátorov, ktoré  sú definované Pravidlami 
o národnej listine indikátorov ochrany životného prostredia (Úradný vestník RS, č. 37/11).   
 

V rámci  tohto monitoringu sa vykoná  sledovanie kvality povrchových vôd na týchto 
lokalitách: 
 

lokalita indikátor 
 

Dunaj - Hložany fyzicko-chemický 
mikrobiologický 

Kanál DTD (Nový Sad - Savino Selo) v 
Báčskom Petrovci širina 

fyzicko-chemický 
mikrobiologický 
index saprobity 

Kanál DTD (B. Petrovec - Karavukovo) malý 
vedľa mosta v Báčskom Petrovci 

fyzicko-chemický 
mikrobiologický 
index saprobity 

Vodný tok DTD cez  Báčsky Petrovec tzv. 
Begej na 2 miestach 
 

fyzicko-chemický 
mikrobiologický 
index saprobity 

Kanál DTD (Nový Sad - Savino Selo) prístav 
Kulpín  
 

fyzicko-chemický 
mikrobiologický 
index saprobity 

Jazero Maglić 
 

fyzicko-chemický 
mikrobiologický 
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Indikátory, ktoré sa budú sledovať, sú nasledujúce: 
  
Fyzicko-chemické parametre:  
 
Tabuľka č. 1 

parametar jednotka metóda skúmania 
 

teplota vody  ᵒC SRPS H.Z1106:1970 

pH hodnota - SRPS H.Z1 111:1987 

elektrovodivosť μS/cm EPA Method 120 .1 Príručka metód  R-IV-11 
 

rozpustný kyslík  mg/l SRPS H.Z1 135:1970, Príručka str. 236-249 
Metóda R-IV-12/B 

nasýtenie vody kyslíkom  % SRPS H.Z1 135:1970 

biologická spotreba  
kyslíka BPK-5 

mg/l SRPS ISO 5815:1992 

chemická spotreba kyslíka z 
KMNO₄ 

mg/l SRPS ISO 8467:1994 Príručka str. 134-136 

chemická spotreba kyslíka z 
K₂Cr₂O₇ 

mg/l SRPS ISO 6060:1994 EPA Method 410,2 Príručka 
str. 435-430 

celkový organický uhlík -TOC mg/l SRPS ISO 8245:2007 

amónium (NH₄-N) mg/l SRPS ISO 7150-1:1992, Method 8155 Hach 18 

nitráty (NO2-N) mg/l SRPS ISO 6777:1997, Príručka str. 419-422, 
Method 8507 Hach 18, Method 8171 Hach 18 

nitráty (NO₃-N) mg/l APHA AWWA WEF Method 4500-NO3-B; 
Príručka str. 140-143,Method 8171 Hach18 

celkový dusík (N) mg/l ISO 11261:1995 

ortofosfáty (PO₄-P) mg/l APHA AWWA WEF Method 4500-P (E); Príručka 
str.698-705, Method 8048 Hach18 

celkový rozpustný fosfor (P) 
 

mg/l APHA AWWA WEF Method 4500-P(A,B,D); 
Príručka str.698-705 

sulfáty mg/l APHA AWWA WEF Method 4500-SO-(E); 
Method 8051Hach,  Príručka str.101-102 

chloridy mg/l SRPS ISO 9297:1997 

suspendované častice mg/l SRPS H.Z1.160:1987 

celkové rozpustné soli mg/l APHA AWWA WEF Method 209C;EPA 160.1 

 
Príručka: Štandardné metódy pre skúmanie  chemickej neškodnosti  pitnej vody, 

Zväzový ústav pre ochranu zdravia, Beograd 1990 
 

APHA AWWA WEF; Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th 
Edition, American Public Health Association, Washington DC (1998) 
 
EPA: Methods for chemical Analysis of Water an Wastewater EPA-600/4-79020 Revised 
March83.  
 
 
Mikrobiologické  parametre: 
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Tabuľka č. 2 
 

parameter jednotka metóda  skúmania 
 

celkové koliformy  
(baktérie) 

počet/100ml SRPS EN ISO 9308-1:2010 kvalita vody 

fekálne koliformy   
(baktérie) 

počet /100ml SRPS EN ISO 9308-1:2010 kvalita vody 

fekálne enterokoky  
(baktérie) 

počet /100ml SRPS EN ISO 7899-1:2010 kvalita vody 

pomer oligotrofných a 
heterotrofných baktérií 

počet /100ml SRPS EN ISO 6222:2010 kvalita vody 

počet aerobných 
heterotrofov 

počet /100ml SRPS EN ISO 6222:2010 kvalita vody 
 

 
 Pre vzorkovanie, analýzu a hodnotenie kvality povrchových vôd uplatňujú sa 
štandardy SRPS-ISO a metódy dané v tabuľkách 1 a 2, ako  i zákonný regulatív (Výnos 
o hraničných hodnotách znečisťujúcich  matérií v povrchových a podzemných vodách 
a sedimenty a lehoty na ich dosiahnutie  (Úradný vestník RS, č. 50/12), Pravidlá 
o parametroch ekologického a chemického statusu povrchových vôd a parametroch 
chemického a kvantitatívneho statusu podzemných vôd (Úradný vestník RS, č. 74/11). Index 
saprobity ako biologický indikátor, ktorý sa používa pre hodnotenie  úrovne organického 
znečistenia,  bude sa určovať podľa metódy Pantle & Buck. 
 
 Sledovanie vopred  uvedených parametrov sa bude konať najmenej dva razy ročne 
a ak bude potreba aj viackrát  na základe  príkazu inšpektora pre ochranu životného 
prostredia (tzv. mimoriadne merania).  
 
 Tento program  nadobúda platnosť ôsmym dňom  po uverejnení v Úradnom vestníku 
Obce Báčsky Petrovec.  
 

 
Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BAČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 
                                                                                                                                                                
Číslo: 016-4/173-2-2022                                                                                 
Dňa: 23.02.2022                     PREDSEDÍČKA OBCE 
Báčsky Petrovec                Jasna Šproh, v.r. 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 



  Strana 17 z 28        3.  marca 2022        ÚRADNÝ   VESTNÍK  OBCE  BÁČSKY   PETROVEC      Číslo  5 

 18. 
 
 Obecná rada  Obce  Báčsky   Petrovec na základe článku 138 odsek 2 Zákona o športe 
(Úradný vestník RS, č. 10/2016) a článku 62 odsek 1 bod 33 Štatútu Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 3/2019)  na svojom  57. zasadnutí, ktoré sa konalo 
dňa 11.02.2022,   vyniesla 
 

P  R  A  V  I D  L  Á 
o druhých zmenách Pravidiel o povolení, financovaní a spolufinancovaní programov,  

ktorými sa  uskutočňuje všeobecný  záujem v oblasti športu 
obci Báčsky Petrovec 

 
Článok 1 

 
 Týmito pravidlami konajú sa  zmeny Pravidiel o povolení, financovaní a  
spolufinancovaní programov,  ktorými sa  uskutočňuje všeobecný  záujem v oblasti športu v 
obci Báčsky Petrovec, č. 016-4/28-2016 z 02.03.2016  a č. 016-4/114-2018 z 24.05.2018 (v 
ďalšom  texte:  pravidlá). 

Článok 2 
 

 V článku 11 odsek 2 pravidiel slová: „Obecnej rade“  nahrádzajú sa  slovami: 
„predsedovi obce Báčsky Petrovec“.  
 V rovnakom článku odsek 3 pravidiel slová:  „Obecná rada  nahrádzajú sa  slovom: 
„predseda“.  
 V texte tlačiva 1 a 3, ktoré  je  súčasťou  pravidiel, v hornom ľavom uhle slová: 
„OBECNÁ RADA“  nahrádzajú sa slovami: „PREDSEDA“. 
 

Článok 3 
 

 V ostatných častiach  pravidlá zostávajú nezmenené.  
 

Článok 4 
 

 Na základe týchto pravidiel tajomník Obecnej rady  Obce Báčsky Petrovec zhotoví 
vyčistený text pravidiel, ktoré sa zverejnia v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
  

Článok 5 
 

 Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom vynesenia. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
Číslo: 016-4/172-6-2022 
Dňa: 11.02.2022        
Báčsky Petrovec                   PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
                       Jasna Šproh, v.r. 
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  19. 

 Podľa   článku 20 odsek 1 bod 8 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník RS, 
číslo 129/07 ... 111/21- iný zákon), článkom  69 a 70 Zákona o energetickej efektívnosti 
a racionálnom  využití  energie (Úradný vestník RS, číslo 40/21), článkov 25 a 40 Zákona 
o rozpočtovom systéme (Úradný vestník RS, číslo 154/09 ... 118/21)  a Uznesenia 
o spolufinancovaní podpory  zlepšenia  energetickej efektívnosti obytných budov, rodinných 
domov a bytov na území obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, číslo 
14/21)  a článkov 62 a 143 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, č. 3/19), Obecná rada Obce Báčsky Petrovec  na 57. zasadnutí, ktoré sa konalo 
11.02.2022 , vyniesla 
 

P R A V I D L Á 
O SPOLUFINANCOVANÍ OPATRENÍ  ENERGETICKEJ SANÁCIE OBYTNÝCH  BUDOV, 

RODINNÝCH DOMOV A BYTOV  
 
 

I.  VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 
 

Článok 1 
 

 Pravidlami o spolufinancovaní opatrení energetickej  sanácie obytných budov, 
rodinných domov a bytov (v ďalšom texte:  pravidlá) sa upravujú: cieľ uskutočnenia  
opatrení; opatrenia, ktoré sa  spolufinancujú a bližšie podmienky rozvrhnutia  a používania 
prostriedkov; účastníci v realizácii opatrení, spôsob ich účasti a úlohy; spôsob zabezpečenia 
finančných prostriedkov, percento spolufinancovania; spôsob a podmienky  prihlášky na 
verejný súbeh a kritériá selekcie  hospodárskych subjektov; spôsob a podmienky  prihlášky 
na verejný súbeh a kritériá selekcie  občanov (domácností); sledovanie realizácie 
a informovania. 
 

Článok 2 
 

 Cieľ uskutočnenia  opatrení  energetickej sanácie obytných budov, rodinných domov 
a bytov je zlepšenie energetickej  efektívnosti v bytovom sektore v domácnostiach na území 
obce Báčsky Petrovec.  
 Opatrenia energetickej sanácie  plánované  týmito pravidlami sa realizujú 
prostredníctvom spolupráce s hospodárskymi subjektmi, ktoré sa  zaoberajú  výrobou,  
službami  a prácami na  energetickej sanácii  obytných budov a koncoví užívatelia 
nenávratných prostriedkov sú domácnosti na území obce Báčsky Petrovec.  
 

 Finančné prostriedky 
 

Článok 3 
 

 Prostriedky za spolufinancovanie  opatrení  energetickej sanácie predurčujú sa  
uznesením o rozpočte Obce Báčsky Petrovec za každý rozpočtový rok v rámci  Programu 17 
Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie, programová aktivita  0501-0001 
Energetický manažment, funkcia 411, ekonomická klasifikácia 472 – úhrady za sociálnu 
ochranu z rozpočtu.  
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Článok 4 
 

 Prostriedky za  spolufinancovanie opatrení z článku 6 týchto pravidiel sa udeľujú na 
základe verejnej výzvy pre domácnosti a bytové spoločenstvá v najvyššej sume do 50% 
z hodnoty celkovej investície s DPH pre jednotlivú prihlášku, pričom maximálna suma 
povolených prostriedkov pre jednotlivú prihlášku bude definovaná v článku 6.  
 

Článok 5 
 

 Uznesenie o udelení prostriedkov občanom/bytovým spoločenstvám vynáša  Obecná 
rada Obce Báčsky Petrovec na návrh Komisie pre  realizáciu opatrení energetickej sanácie.  

 
Článok 6 

 
 Pravidlami sa  predpisujú nasledujúce opatrenia  energetickej  efektívnosti:   
 

1) zlepšenie tepelného obalu: 
(1) výmenou vonkajších okien a dvier a iných  transparentných  prvkov termického 

obalu. Toto  opatrenie  zahŕňa aj sprievodné vybavenie pre okná/dvere, ako sú  
odkvapnice, okenné parapety, rolety, okenice a iné, tiež sprievodné stavebné 
práce demontáže a správnej montáže okien/dvier, ako sú  demontáž starých 
okien/dvier a odvoz na skládku odpadu, správna montáž okien, opracovanie  
vôkol  okien/dvier sadrokartónovými doskami, gletovanie,  opracovanie  hrán a 
maľovanie  vôkol okien/dvier z vnútornej strany steny; 

(2) umiestnením tepelnej izolácie sien, stropov nad otvorených  priechodmi, stien, 
podláh na zemi a iných  častí termického  obalu smerom do nevykurovaného 
priestoru; 

(3) umiestnením  tepelnej  izolácie pod strešnú krytinu. Toto  opatrenie môže  
zahrnúť, v prípade, že je  poškodená strešná krytina a hydroizolačný strešný 
systém, stavebné práce   týkajúce sa  hydroizolácie a iných vrstiev strešnej 
krytiny, tiež  klampiarske práce, ale nie aj práce výmeny  konštrukčných  prvkov 
strechy; 

2) zlepšenie tepelno-technických systémov budovy výmenou systému alebo časti 
systému účinnejším systémom:  
(1) výmenou jestvujúceho ohrievača miestnosti (kotol alebo pec) účinnejším, 
(2) výmenou jestvujúcej alebo  inštaláciou novej potrubnej siete, ohrievačov  - 

radiátorov a príslušenstva, 
(3) montáž tepelných čerpadiel (ohrievač priestoru alebo  kombinovaný ohrievač), 
(4) montáž  elektronicky regulovaných  cirkulačných čerpadiel, 
(5) vybavením  vykurovacích systémov zariadeniami pre reguláciu a meranie  

množstva  teploty objektu (kalorimetre, výmenníky tepla, balans  ventily); 
3) montáž solárnych kolektorov do inštalácie  centrálnej prípravy úžitkovej teplej 

vody;   
4) montáž solárnych panelov a sprievodnej inštalácie na  výrobu elektriny pre vlastné 

potreby, montáž obojsmerného  meracieho zariadenia pre  meranie odovzdanej 
a prijatej elektriny a vyhotovenie nevyhnutnej technickej dokumentácie a správy 
 vykonávateľa prác pri montáži solárnych panelov a potrebnej  inštalácie na  výrobu 
elektriny, ktoré sú v súlade so zákonom nevyhnutné pri pripojení na distribučný 
systém.  
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Akceptované náklady 
 

Článok 7 
 

 Akceptované  investičné náklady sú výdavky so započítaným DPH.  
 

Článok 8 
 

 Neakceptujú sa   náklady, obstaranie materiálov a príslušenstva, ktoré  vzniknú pred 
prvou obchôdzkou komisie pre prehliadku  a ohodnotenie  podaných  žiadostí na 
spolufinancovanie projektov energetickej efektívnosti. 
 Neakceptované   náklady – náklady, ktoré nebudú  financované na základe verejného 
súbehu z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec, sú:  

1) náklady súvisiace s  obstaraním vybavenia: colné a administratívne náklady, 
2) náklady súvisiace s povolením a realizáciou  úverového zadlženia: náklady povolenia 

úveru, náklady úrokov, náklady  úverovej kancelárie, náklady poistenia úveru a pod., 
3) refundovanie nákladov pre už zaobstarané príslušenstvo a vykonané  služby  

(zaplatené alebo doručené), 
4) obstaranie príslušenstva, ktoré žiadateľ pre nenávratné prostriedky sám vyrába alebo 

za služby, ktoré podávateľ žiadosti sám  vykonáva, 
5) iné  náklady, ktoré nie sú v súlade s opatreniami energetickej sanácie.  

 
 

II.  UŽÍVATELIA PROSTRIEDKOV 
 

Článok 9 
 

 Priami  užívatelia  prostriedkov na realizáciu opatrení energetickej sanácie sú  
hospodárske subjekty.  
 Hospodárske subjekty sú povinné užívateľom  dodať materiály a príslušenstvo 
zodpovedajúcej kvality a poskytnúť služby v súlade s ustanoveniami zmluvy a v dohodnutých 
lehotách.  

Článok 10 
 

 Koncoví užívatelia nenávratných prostriedkov sú domácnosti a bytové spoločenstvá.  
 
 

III.  VYMENOVANIE A PRÍSLUŠNOSTI KOMISIE 
 

Článok 11 
 

 Obecná rada Obce Báčsky Petrovec vynáša Rozhodnutie o utvorení Komisie pre  
realizáciu  opatrení energetickej sanácie (v ďalšom texte: komisia). 
 Verejný súbeh pre spolufinancovanie opatrení energetickej sanácie v mene Obce 
Báčsky Petrovec uskutočňuje komisia, ktorú  Obecná rada Obce Báčsky Petrovec 
vymenovala rozhodnutím o utvorením komisie.  
 Rozhodnutím o utvorení komisie sa určuje: počet členov komisie, základné údaje 
o členoch komisie (meno, priezvisko,  názov pracovného miesta), základné úlohy a iné  
otázky významné pre  prácu komisie. 
 Členovia komisie za svoju prácu v komisii majú  právo na úhradu.  
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Článok 12 
 

 Základné  úlohy komisie sú najmä: 
 Príprava súbehovej  dokumentácie pre hospodárske subjekty a domácnosti  (verejná 
výzva, tlačivo prihlášky a iné). 
 Uverejňovanie verejných súbehov a sprievodnej  dokumentácie  na oznamovacej 
tabuli a na úradnej internetovej stránke Obce Báčsky Petrovec. 
 Prijatie a kontrola  prijatých žiadostí.  
 Určenie poradia  prijatých žiadostí a výber  prihlásených  hospodárskych subjektov 
a domácností.  
 Zverejnenie  predbežnej listiny  vybraných  priamych  užívateľov  a koncových 
užívateľov na oznamovacej tabuli a oficiálnej  webovej stránke Obce Báčsky Petrovec, 
posúdenie  námietok  k predbežnej listine vybraných  hospodárskych subjektov 
a domácnosti a schválenie. Predbežná poradová listina  koncových  užívateľov predstavuje  
podklad pre  terénu obchôdzku  komisie.  
 Zostavenie konečnej listiny zvolených priamych užívateľov a návrhu konečnej listiny 
zvolených  koncových  užívateľov, ktorým bolo uznané právo na nenávratné  prostriedky.  
 Vyhotovenie  návrhu Zmluvy o uskutočnení opatrení energetickej sanácie 
a Rozhodnutia o konečnej listine  priamych  užívateľov na uskutočnenie opatrení 
energetickej sanácie, ktoré sa  financujú z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec.  
 Komisia je  nezávislá vo svojej práci.  Komisia je povinná obecnej rade  doručiť 
zápisnice a správu o práci.  
 Terénna práca komisie spočíva  v tom, že  vykoná najmenej dve obchôdzky, a to: 

- pred prácami  ohľadom hodnotenia prihlášky  kvôli posúdeniu východiskového stavu 
objektu a spoľahlivosti údajov z podanej prihlášky a tiež odôvodnenia navrhovaných 
opatrení energetickej sanácie, 

- po ukončení prác kvôli  zisteniu  skutkového stavu na základe prihlášky o ukončení 
prác. 

 Pri terénnej  obchôdzke komisia  na tvári miesta koná prehliadku podaných žiadostí, 
za prítomnosť  podávateľa  žiadosti, ktorá je záväzná, spisuje  zápisnicu v dvoch 
vyhotoveniach, z čoho  jedno vyhotovenie zostáva  podávateľovi prihlášky a druhé si 
ponecháva komisia. 
 Zápisnica  obsahuje aj technickú  správu o danom stave objektu / po realizovaných 
opatreniach.  
 Komisia  je záväzná počas návštevy zistiť, či existuje indícia  o nezákonných  úkonoch 
alebo  hrubom porušení zmluvných záväzkov a konať v súlade s ustanoveniami zmluvy 
a zákonným rámcom.  
 Komisia sleduje  realizáciu  opatrení a koná kontrolu ich uskutočnenia.  Sledovanie  
realizácie  opatrení zahŕňa: 

- záväzok  priameho/koncového užívateľa  prostriedkov oboznámiť komisiu o realizácii 
opatrení v lehotách určených zmluvou a umožniť komisii vykonať nahliadnutie  do  
relevantnej dokumentácie vzniknutej  počas  realizácie aktivít; 

- zozbieranie  informácií od priameho/koncového užívateľa prostriedkov; 
- iné aktivity stanovené zmluvou; 
- pripráva  správ o pokroku a oboznamovanie príslušných orgánov a verejnosti.  
-  

Článok 13 
 

 Lehoty na realizáciu: 
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- lehota na  prihlásenie na  verejnú výzvu pre  priamych  užívateľov prostriedkov je 15 
dní; 

- evalvácia  prihlášok na verejnú výzvu priamych  užívateľov prostriedkov a vynesenie  
predbežnej poradovej listiny nemôže  trvať dlhšie ako 15 dní; 

- lehota na  prihlásenie koncových užívateľov na verejnú výzvu je najmenej 21 deň; 
- evalvácia  prihlášok koncových užívateľov a vynesenie  predbežnej poradovej listiny 

koncových užívateľov nemôže  trvať dlhšie ako 15 dní; 
- vynesenie  konečnej poradovej listiny priamych/koncových užívateľov nemôže  trvať 

dlhšie ako 15 dní odo dňa podania  poslednej  námietky.  
 

IV.  POSTUP UDELENIA PROSTRIEDKOV 
 

Článok 14 
 

 Prostriedky  rozpočtu obce na spolufinancovanie opatrení energetickej sanácie 
obytných budov, rodinných domov a bytov sa udeľujú v súlade s ustanoveniami týchto 
pravidiel.  
 Rozvrhnutie prostriedkov z odseku 1 tohto článku  zahŕňa vypísanie verejnej výzvy 
pre  hospodárske subjekty, zozbieranie a kompletizovanie  prihlášok na verejnú výzvu, 
kontrolu  formálnej správnosti a úplnosti prihlášok,  splnenie podmienok a ohodnotenie 
hospodárskych subjektov kvôli určeniu listiny priamych užívateľov a vynesenie aktu o voľbe  
priamych užívateľov, tiež vypísanie verejnej výzvy pre  občanov/ bytové spoločenstvá, 
zozbieranie a kompletizovanie prihlášok, kontrolu formálnej správnosti a úplnosti prihlášok,  
 ohodnotenie  kvôli zistenia listiny  koncových užívateľov na  základe  kritérií z verejnej výzvy, 
vynesenie aktu o voľbe koncových užívateľov, realizáciu a hlásenie.  
 

Verejná výzva pre  priamych užívateľov ( hospodárske subjekty) 
 

Článok 15 
 

 Uznesenie o vypísaní verejnej výzvy na výber  priamych užívateľov vynáša Obecná 
rada Obce Báčsky Petrovec.  
 Verejnú výzvu na výber priamych užívateľov realizuje komisia.  
 Prihláška obsahuje podanie dokumentácie v lehote, ktorá je  určená  verejnou výzvou 
a podáva sa komisii.  
 Verejná výzva z odseku 1 tohto článku sa záväzne zverejňuje na  internetovej stránke  
obce a vyhlásenie verejnej výzvy aj v lokálnych médiách.  
 

Obsah verejnej výzvy pre priamych  užívateľov (hospodárske  subjekty) 
 

Článok 16 
 

 Verejná výzva obsahuje: 
 

1) právny podklad pre vypísanie verejnej výzvy, 
2) ciele prevzaté z Pravidiel o spolufinancovaní opatrení energetickej sanácie na území 

jednotky lokálnej samosprávy, 
3) finančný rámec, 
4) účel prostriedkov, 
5) podmienky účasti na súbehu, 
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6) dokumentácia, ktorú podávateľ musí podať s prihlasovacím formulárom, 
7) splnenie  podmienok verenej výzvy,  
8) spôsob a lehota  podania prihlášky, 
9) spôsob zverejnenia uznesenia o účasti  hospodárskych subjektov v spolufinancovaní 

opatrení energetickej sanácie  na podklade  verejnej výzvy. 
 

Prihláška na verejnú výzvu pre priamych  užívateľov (hospodárske  subjekty) 
 

Článok 17 
 

 Prihláška, ktorú na  verejnú výzvu podáva hospodársky subjekt, obsahuje prihlasovací 
formulár s priloženou  dokumentáciou.  
 Prihlasovací formulár sa nachádza v prílohe verejnej výzvy a obsahuje:  

1) všeobecné údaje o hospodárskom  subjekte, 
2) údaje o zákonnom zástupcovi, 
3) profil  hospodárskeho  subjektu, 
4) prehľad cien tovaru a služieb. 

 
Kritéria  pre poradie priamych  užívateľov (hospodárskych subjektov) 

 
Článok 18 

 
 Verejnou výzvou sa  určuje  maximálny počet  bodov za každé z kritérium  a  počet 
bodov  za čiastkové kritériá, ak sú  čiastkové kritériá  definované v rámci jednotlivých kritérií.  
 

Vyhodnotenie,  určenie listiny  vybraných priamych užívateľov a uzatváranie zmlúv 
 

Článok 19 
 

 Vyhodnotenie a poradovník prijatých  prihlášok  hospodárskych subjektov sa koná 
uplatnením  kritérií z verejného súbehu. 
 Komisia posudzuje  prihlášky a v súlade s podmienkami verejnej výzvy určuje  
predbežnú listinu  priamych užívateľov.  
 Predbežnú  listinu  priamych  užívateľov  komisia  zverejňuje na  oznamovacej tabuli 
obce a oficiálnej internetovej stránke obce.  
 Účastníci verejného súbehu majú právo  nahliadnuť do podanej  prihlášky 
a priloženej  dokumentácie po určení  predbežnej listiny priamych užívateľov,  a to v lehote 
troch dní odo dňa zverejnenia listiny.  
 Na predbežnú listinu  priamych užívateľov súbehu účastníci súbehu majú právo 
podať námietku komisii v lehote osem dní odo dňa jej  zverejnenia.   
 Komisia je povinná posúdiť  podané námietky proti predbežnej listine priamych 
užívateľov a vyniesť uznesenie o námietke, ktoré musí byť odôvodnené,  v lehote  15 dní odo 
dňa jej  prijatia.  
 O uskutočnenom  postupe komisie sa vedie zápisnica a zhotovuje  návrh konečného 
Uznesenia o výbere priamych  užívateľov v uskutočnení opatrení energetickej sanácie 
a doručuje ich obecnej rade na schválenie.  
 Obecná rada Obce Báčsky Petrovec vynáša Uznesenie o výbere priamych užívateľov 
v uskutočnení  opatrení energetickej sanácie.  
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 Uznesenie Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec  o výbere priamych užívateľov 
v uskutočnení  opatrení energetickej sanácie sa uverejňuje na oznamovacej tabuli obecnej 
správy a na oficiálnej internetovej stránke Obce Báčsky Petrovec.  
 Zmluvu o uskutočnení opatrení energetickej  sanácie sa podpisuje po vynesení 
rozhodnutia o konečnej listine  koncových užívateľov  v uskutočnení  opatrení energetickej 
sanácie. 
 Ak sa na  prvú verejnú výzvu pre  priamych užívateľov nehlási žiadny alebo  
nedostatočný počet  prihlásených subjektov, verejný oznam sa môže zopakovať.  
 

Verejná výzva na udelenie  nenávratných prostriedkov občanom  
a bytovým jednotkám 

 
Článok 20 

 
 Uznesenie o vypísaní verejnej výzvy na udelenie  nenávratných prostriedkov 
občanom a bytovým spoločenstvám pre energetickú sanáciu obytných budov rodinných 
domov a bytov vynáša Obecná rada Obce Báčsky Petrovec.  
 Verejná výzva na udelenie  nenávratných prostriedkov občanov a bytovým 
spoločenstvám uskutočňuje komisia.  
 Občania/bytové spoločenstvá – účastníci súbehu podávajú  prihlášku komisii. 
Prihláška zahŕňa podanie súbehovej dokumentácie v lehote, ktorá je  určená verejnou 
výzvou.  
 Verejná výzva sa  záväzne  zverejňuje na oznamovacej tabuli obecnej správy a na 
oficiálnej internetovej  stránke obce a zahlásenie verejnej  výzvy sa koná aj vo všetkých 
lokálnych médiách.  
 Súbehová komisia obsahuje: 

1) verejnú výzvu, 
2) prihlasovací formulár so zoznamom požadovaných  dokladov. 

 
Obsah verejnej výzvy pre koncových užívateľov (občanov a bytové  spoločenstvá) 

 
Článok 21 

 
 Verejná výzva obsahuje:  

1) právny  podklad  na vypísanie  verejnej výzvy, 
2) ciele  prevzaté z Pravidiel  o spolufinancovaní opatrení energetickej  sanácie na území 

jednotky lokálnej samosprávy, 
3) finančný rámec, 
4) účel prostriedkov, 
5) počet opatrení, o ktoré sa  užívateľ môže uchádzať, 
6) podmienky účasti na súbehu, 
7) listina  priamych užívateľov, prostredníctvom ktorých sa realizujú opatrenia, 
8) dokumentácia, ktorú podávateľ  musí podať s prihlasovacím formulárom,  
9) spôsob, na ktorý Obec Báčsky Petrovec poskytuje dodatočné  informácie a pomoc  

podávateľovi prihlášky v príprave a podaní prihlášky, 
10) spôsob a lehota podania prihlášky, 
11) postup povolenia prostriedkov, 
12) spôsob  zverejnenia  uznesenia o uskutočnení práv na nenávratné  prostriedky  

občanom a bytovým  spoločenstvám na uskutočnenie opatrení energetickej sanácie 
na základe verejnej výzvy. 
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Kritériá výberu  projektov koncových užívateľov (rodinné domy, byty  
a bytové spoločenstvá) 

 
Článok 22 

 
 Kritériá výberu prihlášok  občanov a bytových spoločenstiev sa určujú verejnou 
výzvou.  
 Verejnou výzvou sa  určuje  maximálny počet  bodov za každé z kritérium  a  počet 
bodov  za čiastkové kritériá, ak sú  čiastkové kritériá  definované v rámci jednotlivých kritérií.  
 Spôsob bodovania bude definovaný vo verejnej výzve.  
 

Vyhodnotenie, určenie listiny a výber koncových užívateľov 
 

Článok 23 
 

 Vyhodnotenie a poradovník podaných  prihlášok  občanov a bytových spoločenstiev  
sa koná uplatnením  kritérií z verejného súbehu. 
 Komisia posudzuje  prihlášky a v súlade s podmienkami určuje  predbežnú listinu  
priamych užívateľov pre každé  opatrenie na základe bodov podľa kritérií z verejnej výzvy. 
 Listinu  z odseku 2 tohto článku  komisia  zverejňuje na  oznamovacej tabuli obce 
a oficiálnej internetovej stránke obce. 
 Účastníci verejného súbehu majú právo  nahliadnuť do podanej  prihlášky 
a priloženej  dokumentácie po určení  listiny z odseku 2 tohto článku v lehote troch dní odo 
dňa zverejnenia listiny v súlade s odsekom 3 tohto článku.  
 Na listinu  z odseku 2 tohto článku  podávatelia prihlášok majú právo podať námietku 
komisii v lehote osem dní odo dňa jej  zverejnenia. Námietka sa podáva na podateľni 
jednotky lokálnej samosprávy.  
 Komisia je povinná posúdiť  podané námietky proti listine z odseku 2 tohto článku  
a vyniesť uznesenie o námietke, ktoré musí byť odôvodnené,  v lehote  15 dní odo dňa jej  
prijatia  a na  základe odsúhlasených uznesení  vyniesť revidovanú predbežnú listinu.  
 Na základe listiny z odseku 6 tohto článku komisia koná terénnu obchôdzku kvôli 
zistenia stavu  stavebných objektov z tej listiny záverečne  s poradovým  číslom podávateľa  
prihlášky, po ktoré  sa zabezpečili  celkové prostriedky  pre subvencovanie. 
 Ak komisia   pri terénnej obchôdzke z odseku 7 tohto článku zistí, že podávateľ 
prihlášky uviedol nepravdivé údaje v prihláške, komisia ho eliminuje z revidovanej  
predbežnej listiny a miesto neho  vykoná  terénnu obchôdzku prvého  nasledujúceho 
uchádzača z listiny a u ktorého  nebola vykonaná terénna obchôdzka.  
 Pri terénnej  obchôdzke a záväznej prítomnosti  podávateľa žiadosti komisie 
zhotovuje  zápisnicu v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno zostáva  podávateľovi prihlášky 
a jedno vyhotovenie si ponecháva  komisia. V zápisnici  komisia   potvrdzuje, či sú opatrenia 
uvedené v predmete a v predbežnom účte, ktorý občan podal pri prihlásení na verejnú 
výzvu,  prijateľné.  
 Na základe zápisnice z odseku 9 tohto článku komisia  zhotovuje konečnú listinu  
koncových užívateľov.  
  Listinu  z odseku 10 tohto článku  komisia  zverejňuje na  oznamovacej tabuli obce 
a oficiálnej internetovej stránke obce. 
 Na listinu  z odseku 10 tohto článku  podávatelia prihlášok, u ktorých  bola  vykonaná 
terénna obchôdzka, majú právo podať námietku komisii v lehote osem dní odo dňa jej  
zverejnenia konečnej listiny  koncových užívateľov.  Námietka sa podáva na podateľni 
jednotky lokálnej samosprávy. 
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 Komisia je povinná rozhodnúť o  námietkach z odseku 10 tohto článku  v lehote  15 
dní odo dňa ich prijatia  a po rozhodnutí o všetkých námietkach zhotoviť  konečnú listinu 
koncových užívateľov.  
 Obecná rada Obce Báčsky Petrovec vynáša Uznesenie o udelení nenávratných 
prostriedkov koncovým užívateľom  v uskutočnení  opatrení energetickej sanácie, na základe  
čoho sa uzavierajú zmluvy.  

Článok 24 
 

 Ak obec počas trvania súbehu neprijme dostatočný počet platných  prihlášok za  
niektoré z opatrení predvídaných  súbehom, komisia zväčší počet užívateľov prostriedkov na 
iné opatrenia v závislosti od počtu  prijatých prihlášok.  
 Ak sa nestrovia plánované prostriedky na niektorú z opatrení, prostriedky sa pridelia  
nasledujúcemu užívateľovi, ktorý  splní podmienky podľa listiny užívateľov.  
 

Výplata prostriedkov 
 

Článok 25 
 

 Obec vykoná prevod  prostriedkov výlučne  priamym užívateľom nie koncovým 
užívateľom po tom  ako  jednotlivý konečný užívateľ vykoná platbu celkového svojho 
záväzku priamemu  užívateľovi a po ukončení  realizácie opatrenia.  
 Podmienka na prevod prostriedkov priamemu užívateľovi je potvrdenie komisie, že 
sú práce  vykonané  ako to bolo  predvídané opisom prác a predbežným účtom, ktoré občan 
odovzdal, keď sa  prihlásil  pre opatrenie a v súlade so zápisnicou komisie pri  prvej 
obchôdzke. 
 Koncový užívateľ musí mať  riadnu dokumentáciu (účty a atesty), ktoré doručí 
príslušnej komisii. 
 Užívateľ prostriedkov vykoná  prevod prostriedkov zvoleným hospodárskym 
subjektom v súlade s uzavretou zmluvou. Konečný užívateľ bude znášať  náklady  
vykonaných prác, ktoré budú prevyšovať sumu  subvencie (maximálnej sumy účasti jednotky 
lokálnej samosprávy). 
 Kontrolu  realizácie  dohodnutých záväzkov vykoná  Oddelenie pre  urbanizmus,  
komunálno-bytové a inšpekčné úkony Obce Báčsky Petrovec v spolupráci s komisiou.  
 Ak užívateľ prostriedkov neúčelovo  stroví  dané prostriedky alebo  sa práce 
nevykonajú v súlade s opisom prác a predbežným účtom, ktoré občan odovzdal pri 
prihláške, jednotka lokálnej samosprávy nezaplatí prostriedky  pridelené na základe verenej 
výzvy. 
 Ak z nejakých dôvodov koncový užívateľ nemôže realizovať objednávku od zvoleného 
priameho užívateľa, má právo  vykonať  objednávku od iného priameho  užívatelia z listiny 
a o tom pred vykonaním  objednávky  informovať komisiu a doručiť jej  predbežnú faktúru 
/predbežný účet, pričom  suma nemôže byť vyššia od povolenej.  
 

VI.   SLEDOVANIE REALIZÁCIE OPATRENÍ ENERGETICKEJ SANÁCIE 
 

Realizovanie 
 

Článok 26 
 

 Komisia pripráva  záverečnú správu o uskutočnených opatreniach energetickej 
sanácie a podáva ju Obecnej rade Obce Báčsky Petrovec.  
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 Verejnosť sa informuje o realizácii opatrení energetickej sanácie prostredníctvom 
lokálnych médií a internetovej stránky Obce Báčsky Petrovec.  
 Záverečnú správu o uskutočnených opatreniach energetickej sanácie, ktorá zvlášť 
obsahuje informácie o uskutočnených aktivitách a strovených finančných prostriedkoch, 
zistené nedostatky v implementácii  aktivít i ich  dôvody, údaje o úspore  energie a znížení  a 
zníženia emisií skleníkových plynov, podáva sa  obecnej rade a zverejňuje na  interentovej 
stránke.  
 Priami  užívatelia prostriedkov, ktorí vykonávajú práce energetickej sanácie, sú 
povinní komisii v každej chvíli umožniť kontrolu realizácie aktivít a nahliadnutie do všetkej 
potrebnej dokumentácie.  

Zverejnenie 
 

Článok 27 
 

 Údaje a akty, ktoré komisia  zverejňuje na oficiálnej internetovej stránke Obce Báčsky 
Petrovec,  musia sa zverejniť aj na oznamovacej tabuli Obce Báčsky Petrovec.  
 

Uchovávanie dokumentácie 
 

Článok 28 
 

 Obecná správa  Obce  Báčsky Petrovec má záväzok uchovávať  kompletnú 
dokumentáciu vzniknutú v postupe spolufinancovania opatrení energetickej sanácie  
v súlade s platnými predpismi.  
 

VII.  PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 29 
 

 Tieto pravidlá  nadobúdajú platnosť dňom  vynesenia a uverejnia sa v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 

Článok 30 
 

 Uplatnením týchto pravidiel strácajú platnosť Pravidlá o spolufinancovaní opatrení 
energetickej sanácie obytných budov, rodinných domov a bytov (Úradný vestník Obce 
Báčsky Petrovec, č.  25/2021).  
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 

Číslo:  016-4/172-8-2022 
Dňa:  11. februára 2022      PREDSEDNÍČKA OBCE 
Báčsky Petrovec             Jasna Šproh, v.r. 
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