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O    B    S    A  H 
 

 

I.    OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 

 

22. - Uznesenie o pristúpení k realizácii  rekonštrukcie príslušenstva pre 

dezinfekciu  pitnej vody v Maglići, 

 

23. -  Uznesenie o pristúpení k realizácii  prác úpravy kanálovej siete vo funkcii 

odvodňovania poľnohospodárskeho pozemku  v  roku 2021, 

 

24. -  Uznesenie o pristúpení k realizácii  vypracovania projektovo-technickej 

dokumentácie pre  rekonštrukciu vodovodnej siete v osadách Báčsky 

Petrovec a Kulpín,  

 

25. - Rozhodnutie o  zaobstaraní do nájmu podnikateľských miestností, 

 

26. -  Rozhodnutie o poskytnutí na používanie  nehnuteľnosti,  

 

27. -  Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/14-2021, 

 

28. -  Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/32-2021, 

 

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

 4/31-2021. 

 

30. -  Program  monitoringu hluku na území obce Báčsky Petrovec na obdobie 

rokov 2021-2022, 

 

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

Petrovec na obdobie rokov 2021-2022. 
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  22. 
 

 Podľa článku 52 Rokovacieho  poriadku Obecnej rady (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, číslo 1/2009, 9/2010 а 8/2011) posudzujúc podmienky účasti vo verejnom  súbehu 
na udelenie  prostriedkov pre spolufinancovanie výstavby,  prístavby, sanácie, rekonštrukcie 
a vypracovania technickej dokumentácie vodných objektov vo verejnom vlastníctve 
a objektov  fekálnej  kanalizácie  na  území  AP Vojvodiny  v  roku 2021, ktorý vypísal 
Pokrajinský  sekretariát pre  poľnohospodárstvo,  vodohospodárstvo a lesníctvo,  Obecná 
rada Obce  Báčsky Petrovec na svojom 22. zasadnutí, ktoré sa konalo 02.03.2021, vyniesla 
 
 

U Z N  E  S  E  N  I E 
 

I.  
 

 Obec Báčsky Petrovec pristupuje k realizácii  rekonštrukcie príslušenstva pre 
dezinfekciu  pitnej vody v Maglići v súlade s podmienkami  verejného súbehu, ktorý  vypísal  
Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo,  vodohospodárstvo a lesníctvo. 
 

II. 
 

 Určujú sa nevyhnutné prostriedky pre vlastnú účasť Obce Báčsky Petrovec v realizácii 
tohto  projektu v sume 4.792.249,00 dinárov,  čo je 20% z celkovej hodnoty projektu.  

 
III. 

 
 Toto uznesenie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 
Číslo: 016-4/24-2021-1 
Dátum: 02. 03. 2021 
Báčsky Petrovec     PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
                                   Jasna Šproh,  v.r. 
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  23.  
 

 Podľa článku 52 Rokovacieho  poriadku Obecnej rady (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, číslo 1/2009, 9/2010 а 8/2011) posudzujúc podmienky účasti vo verejnom  súbehu 
na udelenie podnetných prostriedkov na realizáciu prác  úpravy kanálovej siete vo funkcii 
odvodňovania poľnohospodárskeho pozemku  na  území  AP Vojvodiny  v  roku 2021, ktorý 
vypísal Pokrajinský  sekretariát pre  poľnohospodárstvo,  vodohospodárstvo a lesníctvo,  
Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec na svojom 22. zasadnutí, ktoré sa konalo 02.03.2021, 
vyniesla 
 

U Z N  E  S  E  N  I E 
 

I.  
 

 Obec Báčsky Petrovec pristupuje k realizácii prác úpravy kanálovej siete vo funkcii 
odvodňovania poľnohospodárskeho pozemku  v  roku 2021 s cieľom pozdvihnúť funkčnosť  
kanálovej siete v súlade s podmienkami verejného súbehu na udelenie podnetných 
prostriedkov na realizáciu prác  úpravy kanálovej siete vo funkcii odvodňovania 
poľnohospodárskeho pozemku  na  území  AP Vojvodiny  v  roku 2021,  ktorý vypísal 
Pokrajinský  sekretariát pre  poľnohospodárstvo,  vodohospodárstvo a lesníctvo,   
  

II. 
 

 Určujú sa nevyhnutné prostriedky pre vlastnú účasť Obce Báčsky Petrovec v realizácii 
tohto  projektu v sume 16.400.000,00 dinárov,  čo je 20% z celkovej hodnoty projektu 
a prislúchajúca DPH.   

 
III. 

 
 Toto uznesenie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
Číslo: 016-4/24-2021-2 
Dátum: 02. 03. 2021 
Báčsky Petrovec     PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
                                   Jasna Šproh,  v.r. 
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   24. 
 

 Podľa článku 52 Rokovacieho  poriadku Obecnej rady (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, číslo 1/2009, 9/2010 а 8/2011) posudzujúc podmienky účasti vo verejnom  súbehu 
na udelenie  prostriedkov pre spolufinancovanie výstavby,  prístavby, sanácie, rekonštrukcie 
a vypracovania technickej dokumentácie vodných objektov vo verejnom vlastníctve 
a objektov  fekálnej  kanalizácie  na  území  AP Vojvodiny  v  roku 2021, ktorý vypísal 
Pokrajinský sekretariát pre  poľnohospodárstvo,  vodohospodárstvo a lesníctvo,  Obecná 
rada Obce  Báčsky Petrovec na svojom 22. zasadnutí, ktoré sa konalo 02.03.2021, vyniesla 
 
 

U Z N  E  S  E  N  I E 
 

I.  
 

 Obec Báčsky Petrovec pristupuje k realizácii  vypracovania projektovo-technickej 
dokumentácie pre  rekonštrukciu vodovodnej siete v osadách Báčsky Petrovec a Kulpín 
v súlade s podmienkami  verejného súbehu, ktorý vypísal Pokrajinský sekretariát pre 
poľnohospodárstvo,  vodohospodárstvo a lesníctvo. 
 

II. 
 

 Určujú sa nevyhnutné prostriedky pre vlastnú účasť Obce Báčsky Petrovec v realizácii 
tohto  projektu v sume 2.024.000,00 dinárov,  čo je 20% z celkovej hodnoty projektu.  

 
III. 

 
 Toto uznesenie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
 
Číslo: 016-4/24-2021-3 
Dátum: 02. 03. 2021 
Báčsky Petrovec     PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
                                   Jasna Šproh,  v.r. 
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  25. 
 
 Podľa článku 28 Výnosu o podmienkach zaobstarania  a scudzenia  priamou dohodou 
a prenajímania vecí vo verejnom vlastníctve, resp. zaobstarania a prenechania využitia iných 
majetkových práv, ako i  postupov verejnej dražby a zaobstarania písomných ponúk (Úradný 
vestník RS, číslo 16/2018)  a  článku  2 Uznesenia o podmienkach a postupe  uskutočnenia  
zaobstarania  a scudzenia  priamou dohodou, ako i prenajímania,  zaobstarania a scudzenia  
nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce  Báčsky Petrovec prostredníctvom  verejnej 
dražby a zozbieraním písomných ponúk (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, číslo 4/2014) 
Obecná rada Obce  Báčsky Petrovec na svojom 22. zasadnutí, ktoré sa konalo 02.03.2021, 
vynieslo 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E 
o zaobstaraní do nájmu podnikateľských miestností 

 
 

Článok 1 
 

 Obec Báčsky Petrovec zaobstará do  nájmu podnikateľské  miestnosti, ktoré sa 
nachádzajú na  parcelách číslo 51/1 a 51/2, a to: dom číslo 1121 a dvor na dedine, zapísané 
v pozemkovo-knižnej vložke číslo 10314 k.o. Báčsky Petrovec, úhrnnej plochy  06 árov 56 m2, 
ktoré sú vo  vlastníctve Slovenského  evanjelického  a.v. cirkevného zboru v Báčskom 
Petrovci.  
 

Článok 2 
 

 Podnikateľské miestnosti uvedené v článku 1 tohto rozhodnutia sa zaobstarajú do 
nájmu pre potreby vykonávania činnosti Turistickej organizácie obce Báčsky Petrovec.  

 
 

Článok 3 
 

 Medzi Obcou Báčsky Petrovec a Slovenskou evanjelickou  a.v. cirkvou  v Srbsku, 
Cirkevným zborom  v Báčskom Petrovci, Ulica Svätoplukova 3,  sa uzavrie zmluva o 
nájme predmetných podnikateľských  miestností,  ktorou sa bližšie upravia vzájomné vzťahy.  
 
 

Článok 4 
 

 Zmluva z článku 3  tohto rozhodnutia je podklad pre zapísanie  poznámky jestvovania  
Zmluvy o nájme vo  verejných evidenciách skutočných práv k nehnuteľnostiam. 
 
 

Článok 5 
 

 Toto rozhodnutie je konečné a nadobúda platnosť dňom vynesenia.  
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Článok 6 

 
 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 

 
Republika Srbsko 

Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 

Číslo:  016-4/27-2021 
Dňa: 02.03.2021 
Báčsky Petrovec     PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
            Jasna Šproh, v.r. 
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   26. 
 
 Podľa  článku 18 odsek 5 a článku 27 odsek 10  Zákona o verejnom vlastníctve 
(Úradný vestník RS, č.  72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – iný zákon a 108/2016) a 
článku 3 odsek 1 bod 1 Uznesenia o zaobstaraní, 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 22. zasadnutí, ktoré sa konalo 02.03.2021, 
vyniesla 
 

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

 
 

Článok 1 
 
 Obec Báčsky Petrovec poskytuje na používanie nehnuteľnosť vybudovanú na parcele 
č. 482 k.o. Kulpín na Ulici maršala Tita číslo 90 v prospech VKP Komunalac, Báčsky Petrovec 
pre potreby vykonávania  komunálnej činnosti, resp.  pre umiestnenie pracovných strojov 
a iných  pracovných prostriedkov, ktoré používa podnik  vo vykonávaní svojej činnosti. 
 
 

Článok 2 
 

 VKP Komunalac, Báčsky Petrovec je povinný viesť evidenciu o nehnuteľnostiach vo 
verejnom  vlastníctve, ktoré používa a tie údaje poskytuje  majetkovo-právnej službe Obce  
Báčsky Petrovec v súlade so Zákonom  o verejnom vlastníctve a Výnosom o evidencii 
nehnuteľností vo verejnom vlastníctve. 
 

Článok 3 
 

 Medzi Obcou Báčsky Petrovec  a  VKP Komunalac, Báčsky Petrovec  sa uzavrie  
zmluva o poskytnutí na používanie predmetnej nehnuteľnosti, ktorou sa bližšie upravia 
vzájomné vzťahy.  
 

Článok 4 
 

 Zmluva z článku 3  tohto rozhodnutia je podklad pre  zaknihovanie  užívacieho práva 
k predmetnej  nehnuteľnosti v orgáne  príslušnom  pre vedenie  evidencie  nehnuteľnosti 
a práva k nim.  
 

Článok 5 
 

 Toto rozhodnutie je konečné a nadobúda platnosť dňom vynesenia. 
 
 

Článok 6 
 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
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Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
Číslo:  016-4/28-2021 
Dňa: 02.03.2021 
Báčsky Petrovec     PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
            Jasna Šproh, v.r. 
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   27. 
 
 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 a 72/2019)  a  článku 11 
Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2021  (Úradný vestník Obce  Báčsky 
Petrovec, č. 35a/2020) po posúdení návrhu Rozhodnutia o zmene apropriácie,  Obecná rada 
Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 20. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 01. 02. 2021,  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 
2021,   oddiel 5,  kapitola 0 –  Obecná správa  program  14  –  Rozvoj športu a mládeže, zdroj 
financovania 13 – nerozvrhnutý  zvyšok príjmov z minulých rokov  mení  sa nasledovne: 

 
- znižuje sa  pozícia 125,  ekonomická klasifikácia 512 -  stroje a vybavenia, projekt: 

1301 – 5001 – Vybavenie športovej školskej haly v Hložanoch o sumu  1.800.000,00 dinárov,  
zdroj 13 -  nerozvrhnutý zvyšok príjmov z minulých rokov, takže namiesto  2.632.000,00 
dinárov teraz vynáša 832.000,00 dinárov; 

 
- zvyšuje sa  pozícia 38,   program 11 – Sociálna a detská ochrana,  projekt: 0901 – 

5001 -   Adaptácia  miestností pre potreby Strediska pre sociálnu prácu ,  ekonomická 
klasifikácia 511 – Budovy a stavebné objekty  o sumu 1.800.000,00 dinárov (5113 – 
kapitálová údržby budov a objektov v sume 1.750.000,00 dinárov a 5114 – projektové  
plánovanie v sume 50.000,00 dinárov)  kvôli realizácie  projektu, zdroj 13 - nerozvrhnutý 
zvyšok príjmov z minulých rokov.    

 
 

 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: 016-4/14-2021 
Dňa: 01.02.2021        
Báčsky Petrovec                   PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
                       Jasna Šproh, v.r. 
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  28. 

 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 a 72/2019)  a  článku 11 
Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2021  (Úradný vestník Obce  Báčsky 
Petrovec, č. 35a/2020) po posúdení návrhu Rozhodnutia o zmene apropriácie,  Obecná rada 
Obce  Báčsky Petrovec  na svojom 22. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 02. 03. 2021,  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 
2021,   oddiel 5,  kapitola 0 –  Obecná správa  program  14  –  Rozvoj športu a mládeže, zdroj 
financovania 13 – nerozvrhnutý  zvyšok príjmov z minulých rokov  mení  sa nasledovne: 

 
- znižuje sa  pozícia 125,  ekonomická klasifikácia 512 -  stroje a vybavenia, projekt: 

1301 – 5001 – Vybavenie športovej školskej haly v Hložanoch o sumu  800.000,00 dinárov,  
zdroj 13 -  nerozvrhnutý zvyšok príjmov z minulých rokov, takže namiesto  832.000,00 
dinárov teraz vynáša 32.000,00 dinárov; 

 
 - otvára sa  a zvyšuje  pozícia 57/1,   program 15 – Všeobecné služby  lokálnej 
samosprávy,  programová  aktivita  0602-0001 – Fungovanie lokálnej samosprávy 
a mestských obcí, funkcia 160. ekonomická  klasifikácia  421 – Stále náklady o sumu  
800.000,00 dinárov (4212 – energetické služby), zdroj 13 – nerozvrhnutý zvyšok príjmov 
z minulých rokov, kvôli vyrovnaniu záväzkov na meno  spotrebovanej elektrickej energie VKP 
Progres, Báčsky Petrovec  v konkurze a na základe Zmluvy o cesii  a dlhoch voči VP 
Elektroprivreda Srbije, Belehrad.  

 
 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: 016-4/32-2021 
Dňa: 02.03.2021        
Báčsky Petrovec                   PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
                       Jasna Šproh, v.r. 
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  29. 

 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 22. zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 02.03.2021,  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 6.238.000,00 dinárov 
na otvorenie a zvýšenie pozície  57/1,   program 15 – Všeobecné služby lokálnej samosprávy, 
programová aktivita: 0602 - 0001 – Fungovanie lokálnych samospráv a mestských obcí, 
funkcia 160,  ekonomická klasifikácia 421 –  Stále  náklady o sumu 6.238.000,00 dinárov 
(4212-  energetické služby) kvôli vyrovnaniu záväzkov na meno  spotrebovanej elektrickej 
energie VKP Progres, Báčsky Petrovec  v konkurze a na základe Zmluvy o cesii  a dlhoch voči 
VP Elektroprivreda Srbije, Belehrad.  
 
 
   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: 016-4/31-2021 
Dátum: 02. 03. 2021 
Báčsky Petrovec     PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
                                   Jasna Šproh,  v.r. 
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  30. 
 

Podľa článku  23 Zákona o ochrane pred hlukom  v životnom  prostredí (Úradný 
vestník RS, č. 36/2009, 88/2010, 14/2016),  článkov 69  a 70 Zákona o ochrane životného 
prostredia (Úradný vestník RS, č. 135/04, 36/2009,  36/2009 -  iný zákon, 72/2009 – iný 
zákon, 43/2011 – uznesenie ÚS, 14/2016, 76/2018 a 95/2018 – iný zákon), článku 6 
Uznesenia o  úhrade za ochranu a zveľadenie životného prostredia na území obce Báčsky 
Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 7/2010)  a  článku  62  Štatútu Obce 
Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 3/2019), Obecná rada Obce 
Báčsky Petrovec na svojom 23. zasadnutí, ktoré sa konalo 17.03.2021,  vyniesla 

  

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

NA OBDOBIE ROKOV 2021-2022 
 
 

 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.    
 
 

I. Obsah  monitoringu stavu hlukovej hladiny v životnom prostredí 
 
Merné lokality 
 
 Pre potreby realizácie Programu monitoringu stavu  hlukovej hladiny  na území obce 
Báčsky Petrovec na rok 2020/2021  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 Uznesením o ochrane životného prostredia pred  hlukom 
a ochranných opatreniach pred hlukom na území obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník 
Obce Báčsky Petrovec, č. 7/2015, prečistený text a 1/2017):  
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- 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, remeselnícke, obchodne, administratívno-správne zóny s bytmi, 
zóny vedľa diaľnic,  magistrálnych a miestnych  komunikácií, 

- priemyselné, skladovacie a servisné územia a dopravné terminály bez obytných 

budov. 

 
 Program monitoringu stavu hlukovej hladiny na území obce Báčsky Petrovec v rokoch 
2021-2022  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 19 

 
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.  
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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, 
raz v priebehu večera a raz v pätnásťminútovom intervale  počas  noci, v rámci nasledujúcich 
časových intervaloch: 

1. 0600 - 1800 

2. 1800 - 2200 

3. 2200 - 0600 

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

ktoré  budú zaplatené do Fondu pre ochranu životného prostredia 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 a 88/10)  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; 
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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); 
 

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 na  obdobie rokov 2021 - 2022 zahŕňa  tri fázy:  
 

I. fáza – vynesenie  Programu  monitoringu  stavu hladiny  komunálneho hluku na 
 území obce Báčsky Petrovec na  obdobie  rokov 2021 - 2022 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: 016-4/41-2021 
Dátum: 17.03.2021 
Báčsky Petrovec              PREDSEDÍČKA OBECNEJ RADY 
                             Jasna Šproh, v.r. 
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     31.      

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, 95/2018 – iný zákon), článku 6 Uznesenia o  úhrade za ochranu a zveľadenie 
životného prostredia na území obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, 
č. 7/2010)  a  článku  62  Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky 
Petrovec, č. 3/2019), Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na svojom 23. zasadnutí, ktoré sa 
konalo 17.03.2021,  vyniesla 

  
P  R  O G  R  A M 

SLEDOVANIA  KVALITY  POVRCHOVÝCH  VÔD  NA  ÚZEMÍ  
OBCE BÁČSKY PETROVEC NA OBDOBIE ROKOV 2021-2022 

 
 
 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 – iné zákony), ktorým sa do nášho 
zákonodarstva transponovala Direktíva o vodách EU (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 
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Jazero Maglić 
 

fyzicko-chemický 
mikrobiologický 

 
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.  
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Mikrobiologické  parametre: 
 
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: 016-4/40-2021                                                                                 
Dňa: 17.03.2021      PREDSEDÍČKA OBECNEJ RADY 
Báčsky Petrovec            Jasna Šproh, v.r. 
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