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6.

Podľa článku 35 a 36 odsek 1 Pokrajinského parlamentného uznese-
nia o Pokrajinskej vláde (Úradný vestník APV číslo 37/14), a v súvis-
losti so zákonom o elektronickej fakturácii (Úradný vestník RS číslo 
44/21 a 129/21), ako aj článku 16 Vyhlášky o rozpočtovom účtovníctve 
(vestník Službeni glasnik RS číslo 125/03, 12/06 a 27/20), Pokrajinská 
vláda na zasadnutí 5. januára 2022 vyniesla

POKRAJINSKÚ VYHLÁŠKU 
O ZMENE POKRAJINSKEJ VYHLÁŠKY

O SPÔSOBE NAKLADANIA 
S ELEKTRONICKÝMI FAKTÚRAMI  

Článok 1

V Pokrajinskej vyhláške o spôsobe nakladania s elektronickými 
faktúrami (Úradný vestník APV číslo  49/21) v článku 10 slová „1. 
јanuára 2022“ sa nahrádzajú slovami: „1. mája roku 2022“. 

Článok 2

Táto pokrajinská vyhláška nadobúda účinnosť nasledujúceho dňa 
odo dňa zverejnenia v Úradnom vestníku APV. 

POKRAJINSKÁ VLÁDA

127 Číslo: 031-341/2021-1
Nový Sad 5. januára 2022

PREDSEDA
Pokrajinskej vlády

Igor Mirović

7.

Podľa článku 24 odsek 1 bod 17 Pokrajinského parlamentného uznese-
nia o Verejnom vodohospodárskom podniku Vode Vojvodine Nový Sad 
(Úradný vestník AP Vojvodiny č. 53/2016 a 8/2019) a článku 28 odsek 1 
bod 17 Štatútu Verejného vodohospodárskeho podniku Vode Vojvodine 
Nový Sad a v súlade s článkom 107 odsek 2  zákona o úhradách za po-
užívanie verejných statkov (vestník Službeni glasnik RS číslo 95/2018, 
49/2019, 86/2019 – zosúladené din. sum., 156/2020 – zosúladené din. 
sum. a 15/2021 - dop. zosúladených din. sum.) a článkom 10 Uznese-
nia o ochrane prírodného parku Jegrička (Úradný vestník Obce Žabalj 
č. 11/2005, Úradný vestník Obce Vrbas č. 7/2006, Úradný vestník Obce 

Temerin č. 10/2005 a Úradný vestník Obce Báčska Palanka č. 13/2006), 
Dozorná rada Verejného vodohospodárskeho podniku Vode Vojvodine 
Nový Sad na svojom 43. zasadnutí dňa 28. decembra 2021 vyniesla 

ROZHODNUTIE 
O ÚHRADÁCH NA POUŽÍVANIE

CHRÁNENEJ OBLASTI 
PRÍRODNÉHO PARKU JEGRIČKA

V ROKU 2022 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Týmto rozhodnutím sa určuje výška úhrad na používanie chránenej 
oblasti Prírodného parku Jegrička (ďalej v texte:  chránená oblasť) v 
roku 2022, v súlade so zákonom o úhradách na používanie verejných 
statkov (ďalej v texte:  zákon).

Článok 2

Na užívanie chránenej oblasti, obchodné spoločnosti a iné právnické 
osoby, podnikatelia a občania (ďalej v texte:  užívatelia), ktorí užívajú 
výhody tejto chránenej oblasti a jej hodnoty, ktorí vykonávajú činnosť 
v chránenej oblasti alebo disponujú nehnuteľnosťami alebo inými veca-
mi v chránenej oblasti, navštevujú chránenú oblasť za účelom oddychu, 
športu, rekreácie a podobných potrieb a inak využívajú chránenú oblasť, 
platia úhradu Verejnému vodohospodárskemu podniku Vode Vojvodine 
Nový Sad, ako správcovi chránenej oblasti (ďalej len: správca), a to na:

1. vykonávanie činnosti v chránenej oblasti; 
2. stavanie chát a iných nekomerčných rekreačných zariadení v 

chránenej oblasti;
3. športové a rekreačné aktivity, organizovanie podujatí;
4. používanie mena a označenia chránenej oblasti;
5. návštevu chránenej oblasti, jej častí a objektov,
6. využitie priestoru na základe obsadenia objektov, ktoré svojím 

vzhľadom porušujú vlastnosti chránenej oblasti.

Chaty a iné nekomerčné zariadenia v zmysle odseku 1 bod 2 tohto 
článku sa považujú za zariadenia, ktoré slúžia na príležitostný pobyt 
osôb a ktorých užívanie užívateľovi negeneruje príjmy.

Článok 3

Základ a výška poplatkov za užívanie chránenej oblasti sú určené v 
súlade s článkom 107 zákona a prílohou 5 zákona.
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II. VÝŠKA ÚHRAD NA POUŽÍVANIE CHRÁNENEJ OBLASTI 

Článok 4

Výška úhrady na používanie chránenej oblasti v roku 2022 sa určuje pre:   

Tabuľka 1: Výška úhrady na používanie chránenej oblasti na vykonávanie činností alebo iné používanie chránenej oblasti

Por. č. Predmet úhrady Základ Suma v RSD

Jednotka miery Zúčtovacie 
obdobie

1.
Vykonávanie činnosti cestovných agentúr, poskytovatelia 

nauticko-turistických, poľovnícko-turistických a leteckých slu-
žieb

1.1. Katamarany a motorové člny a iné plavidlá do 9 m pre vlastnú 
potrebu plavidlo ročná úhrada 20.000,00

2. Inštalácia stravovacích zariadení pre ubytovacie, stravovacie 
a nápojové služby

2.1. Hotely a iné stravovacie zariadenia, vedecko-vzdelávacie a rekre-
ačné strediská –reprezentačné zariadenia m² ročná úhrada 400,00

2.2. kempy m² ročná úhrada 22,00

2.3

Trvalé a stacionárne zariadenia na poskytovanie stravovacích 
a nápojových služieb (reštaurácia, taverna, bar, bufet, zariadenie 
rýchleho občerstvenia, gril, atď.) vrátane plochy príslušnej terasy 
alebo záhrady

m² ročná úhrada 500,00

3. Zriaďovanie objektov na vykonávanie obchodu, remesiel, slu-
žieb a priemyslu

3.1

Inštalácia objektov na obrat potravín a iných výrobkov (textílie, 
kozmetika, sanitárne a chemické výrobky pre domácnosť a poľno-
hospodárstvo, lieky, semená, atď.) a trhový predaj potravinárskych 
výrobkov,  suvenírov a iného tovaru

3.1.1 Obchody so suvenírmi Plocha predajného 
priestoru v m² ročná úhrada 250,00

3.1.2. Pohyblivé stánky na predaj rôzneho tovaru m² denný poplatok 300,00

4. Vykonávanie činnosti exploatácie nerastných surovín

4.1. Ropovod (ročná úhrada) m ročná úhrada 105,00

5. Využívanie vôd a vodného hospodárstva

5.1. Rybník na kapry, ktorý využíva vodu z chránenej oblasti rozloha rybníka 
v ha ročná úhrada 1 000,00

6. Využitie zariadení na inštalovanie zariadení na vykonávanie 
energetických činností (energetika)

6.1. Prevod a distribúcia elektrickej energie

6.1.1. Nadzemné elektrické vedenie 400 kV, šírka koridoru 25 m (ročná 
úhrada) m² ročná úhrada 40,00

6.1.2. Nadzemné elektrické vedenie 220 kV, šírka koridoru 20 m m² ročná úhrada 40,00

6.1.3. Nadzemné elektrické vedenie 110 kV, šírka koridoru 15 m m² ročná úhrada 45,00

6.1.4. Nadzemné elektrické vedenie 35 kV, šírka koridoru 10 m m² ročná úhrada 40,00

6.1.5. Nadzemné elektrické vedenie 20  alebo 10 kV, šírka koridoru 5 m m² ročná úhrada 40,00

6.1.6. Podzemné elektrické vedenia – káble m ročná úhrada 85,00

6.1.7. Rozvodňa vysokého (vstupného) napätia 35 a 110 kV m² 400,00

6.1.8. MBTS 10 (20)/0,4 kV a stĺpová rozvodňa objekt ročná úhrada 1 400,00

6.1.9. Distribučný závod m² ročná úhrada 240,00

6.2. Potrubná preprava vody a plynu

6.2.1. Primárna sieť plynovodov m ročná úhrada 100,00

6.2.2. Transport vody z a cez chránenú oblasť m ročná úhrada 350,00
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Por. č. Predmet úhrady Základ Suma v RSD

Jednotka miery Zúčtovacie 
obdobie

7. Doprava, preprava, stavebníctvo a telekomunikácie

7.1. Cestná doprava a preprava

7.1.1. Diaľnica km ročná úhrada 75 000,00

7.2.1.  Štátna cesta I. a II. triedy km ročná úhrada 50 000,00

7.3.1. Obecná cesta km ročná úhrada 20 000,00

7.2. Využívanie chráneného priestoru pre elektronické komunikácie

7.2.1. Inštalácia primárnej telefónnej siete nadzemné vedenie m ročná úhrada 100,00

7.2.2. Inštalácia primárnej telefónnej siete podzemné vedenie m ročná úhrada 50,00

7.2.3. Inštalácia elektronického komunikačného zariadenia (ktoré sú v 
stave prenájmu alebo služby)

m2 oblasti pod 
základňovou 

stanicou
ročná úhrada 3 000,00

7.3. Užívanie chránenej oblasti pre rádio a televízne komunikácie

7.3.1. Televízne relé, opakovače, vysielače so zariadeniami a vybave-
ním (ktoré sú v stave prenájmu alebo služby) m² ročná úhrada 4 500,00

7.3.2. Rádiokomunikácia (užívatelia rádiových relé a vysielačov) okrem 
rádioamatérov, MV a vojska (ktorí sú v stave nájmu alebo služby) m² ročná úhrada 600,00

7.3.3. Sieť pre telekomunikácie (optické vedenia) m ročná úhrada 75,00

8. Nahrávanie

8.1.1. Hrané filmy deň 12 000,00

8.2.1. Dokumentárne filmy deň 3 000,00

8.3.1. Reklamné filmy deň 15 000,00

8.4.1. Fotografovanie deň 2 000,00

8.5.1. Nahrávanie zvukových zápisov deň 2 000,00

9. Využívanie flóry a fauny a iné činnosti

9.1. Zber húb, liečivých a jedlých rastlín, iných lesných plodov a živo-
číchov (slimákov a pod.)

9.1.1. Zber v chránenom území fyzickými osobami obdobie používania ročný poplatok za 
zberateľa 1 500,00

9.2.1. Zber v chránenom území fyzickými osobami obdobie používania týždenný poplatok 
za zberateľa 450,00

9.3.1. Zber v chránenom území fyzickými osobami obdobie používania denný poplatok za 
zberateľa 120,00

9.2. Používanie lesov a lúk

9.2.1. Používanie trstiny snop  zmluvne dojednané 
obdobie 10,00

9.3. Lov divej zveri

9.3.1. Lov divej zveri ročne na poľovníka ročná úhrada 2 100,00

9.3.2. Lov divej zveri denne na poľovníka denný poplatok 150,00

10. Využívanie pozemkov mimo verejnej komunikácie na výstav-
bu regulovaných parkovísk (ročná úhrada) m2 ročná úhrada 30,00

11. Umiestnenie reklamy

11.1. Umiestnenie reklamných a informačných štítkov v chránenej ob-
lasti s výnimkou dopravných a turistických signalizácií m² 15 000,00

11.2. Nastavenie billboardu m² 35 000,00
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Tabuľka 2: Užívanie pôdy chránenej oblasti na výstavbu chát a iných nekomerčných rekreačných zariadení v chránenej oblasti

Por. č. Predmet úhrady Základ Suma v RSD

Jednotka miery Zúčtovacie 
obdobie

1. Chaty, vily a iné rodinné rekreačné objekty m² ročná úhrada 100,00

2. Rekreačné domy na vode, na brehoch riek a jazier, plávajúce in-
štalácie bez vlastného pohonu

m² podlahovej 
plochy objektu ročná úhrada 1 000,00

3. Táborníci, karavany objekt ročná úhrada 3 500,00

4. Stany m² plochy stanu denný poplatok 30,00

Tabuľka 3: Využívanie chránenej oblasti pre športové rekreačné aktivity, usporadúvanie podujatí

Por. č. Predmet úhrady Základ Suma v RSD

Jednotka miery Zúčtovacie 
obdobie

1. Využívanie pôdy na šport

1.1. Ihriská, vonkajšie bazény, hipodrómy, tréningové ihriská, pláže 
atď. na m² plochy ročná úhrada 35,00

1.2. Plte, plošiny na m² ročná úhrada 500,00

2. Užívanie pôdy chránenej oblasti na športové, turistické a kultúr-
ne podujatia

2.1.
Na športové, turistické a kultúrne podujatia (zber rastlín a plo-

dov, kosenie, poľovníctvo a rybolov, regaty a iné súťaže na vode, 
kultúrne podujatie, dovolenka)

deň denný poplatok 20 000,00

2.2. Hostitelia, ktorí poskytujú stravovacie a nápojové služby mimo 
stravovacích zariadení, na jarmokoch a iných verejných podujatiach m² denný poplatok 300,00

2.3.
Hostitelia, ktorí poskytujú stravovacie a nápojové služby v do-

časných a mobilných stravovacích zariadeniach vrátane priestoru 
terasy alebo záhrady

m² denný poplatok 500,00

Tabuľka 4: Používanie mena a označenia chránenej oblasti

Por. č. Predmet úhrady Základ Suma v RSD

Jednotka miery Zúčtovacie 
obdobie

1.
Používanie mena a označenia chráneného statku v mene práv-

nickej osoby, obchodných dokumentov, etikiet výrobkov, reklám a 
iného

Podľa 
zmluvy

2.
Používanie mena a označenia chráneného majetku v mene práv-

nickej osoby, obchodných dokumentov, etikiet výrobkov, reklám a 
iných, ak neexistuje súhlas

ročné príjmy 
uskutočnené 
používaním 

mena a označenia 
chráneného územia

1%

Tabuľka 5: Návšteva chráneného územia, jeho častí a objektov

Por. č. Predmet úhrady Základ Suma v RSD

Jednotka miery Zúčtovacie obdobie

1. Návšteva chráneného územia, jeho častí a objektov

1.1. pre dospelých na osobu deň 100,00

1.2. pre deti od 8 do 18 rokov na osobu deň 50,00
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Tabuľka 6: Využitie priestoru na základe obsadenia objektov, ktoré svojím vzhľadom porušujú vlastnosti chráneného územia

Por. č. Predmet úhrady Základ Suma v RSD

Jednotka miery Zúčtovacie obdobie

1. Využitie priestoru na základe obsadenia objektov, ktoré svojím 
vzhľadom porušujú vlastnosti chráneného územia m2 230,00

Článok 5

Na spôsob určenia a platenia poplatkov uvedených v článku 4 tohto 
rozhodnutia, ako aj na všetky ostatné otázky súvisiace s týmito poplat-
kami sa vzťahuje zákon.

Článok 6

Úhrady určené týmto rozhodnutím sú príjmom správcu v súlade so 
zákonom a sú uhrádzané na účet správcu a prostriedky vytvorené z 
poplatkov podľa tohto rozhodnutia slúžia na ochranu, rozvoj a zveľa-
ďovanie chránenej oblasti.

III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 7

Toto rozhodnutie bude predložené príslušným orgánom ochrany 
životného prostredia Obci Žabalj, Obci Vrbas, Obci Temerin a Obci 
Báčska Palanka ako jednotkám lokálnej samosprávy, ktoré svojimi 
rozhodnutiami vyhlásili chránené územie.  

Článok 8

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť ôsmym dňom po uverejnení v 
Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.  

V Novom Sade
Číslo: V-73/89
Dňa: 28. 12. 2021

PREDSEDA 
DOZORNEJ RADY

Mgr. Laslo Feher,  v. r. 

8.

Podľa článku 24 odsek 1 bod 17 Pokrajinského parlamentného 
uznesenia o Verejnom vodohospodárskom podniku Vode Vojvodine 
Nový Sad (Úradný vestník AP Vojvodiny č. 53/2016 a 8/2019) a člán-
ku 28 odsek 1 bod 17 Štatútu Verejného vodohospodárskeho podniku 
Vode Vojvodine Nový Sad a v súlade s článkom 107 odsek 2 zákona 
o úhradách za používanie verejných statkov (vestník Službeni glasnik 
RS číslo 95/2018, 49/2019, 86/2019 – zosúladené din sum., 156/2020 
– zosúladené din. sum. a 15/2021 .- dop. zosúladených din. sum.) a 

článkom 7 Uznesenia o ochrane Prírodného parku Beljanska bara 
(Úradný vestník Obce Srbobran č. 6/2013 a Úradný vestník Obce Be-
čej (č. 7/2013), Dozorná rada Verejného vodohospodárskeho podniku 
Vode Vojvodine Nový Sad na svojom 43. zasadnutí dňa 28. decembra 
2021 vyniesla

ROZHODNUTIE
O ÚHRADÁCH NA POUŽÍVANIE

CHRÁNENEJ OBLASTI
PRÍRODNÉHO PARKU BELJANSKA BARA 

V ROKU 2022 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Týmto rozhodnutím sa určuje výška úhrad na používanie chráne-
nej oblasti Prírodného parku Beljanska Bara (ďalej v texte: chránená 
oblasť) v roku 2022, v súlade so zákonom o úhradách na používanie 
verejných statkov (ďalej v texte: zákon).

Článok 2

Na užívanie chránenej oblasti, obchodné spoločnosti a iné právnické 
osoby, podnikatelia a občania (ďalej v texte: užívatelia), ktorí užívajú 
výhody tejto chránenej oblasti a jej hodnoty, ktorí vykonávajú činnosť 
v chránenej oblasti alebo disponujú nehnuteľnosťami alebo inými veca-
mi v chránenej oblasti, navštevujú chránenú oblasť za účelom oddychu, 
športu, rekreácie a podobných potrieb a inak využívajú chránenú oblasť, 
platia úhradu Verejnému vodohospodárskemu podniku Vode Vojvodine 
Nový Sad, ako správcovi chránenej oblasti (ďalej len: správca) a to pre:

1. vykonávanie činnosti v chránenej oblasti;
2. stavanie chát a iných nekomerčných rekreačných zariadení v 

chránenej oblasti;
3. športové a rekreačné aktivity, organizovanie podujatí;
4. používanie mena a označenia chránenej oblasti;
5. návšteva chránenej oblasti, jej častí a objektov.

Chaty a iné nekomerčné zariadenia v zmysle odseku 1 bod 2 tohto 
článku sa považujú za zariadenia, ktoré slúžia na príležitostný pobyt 
osôb a ktorých užívanie užívateľovi negeneruje príjmy.

Článok 3

Základ a výška poplatkov za užívanie chránenej oblasti sú určené v 
súlade s článkom 107 zákona a prílohou 5 zákona.
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II. VÝŠKA ÚHRAD NA POUŽÍVANIE CHRÁNENEJ OBLASTI

Článok 4

Výška úhrady na používanie chránenej oblasti v roku 2022 sa určuje pre:  

Tabuľka 1: Výška úhrady na používanie chránenej oblasti na vykonávanie činností alebo iné používanie chránenej oblasti

Por. č. Predmet úhrady Základ Suma v 
RSD

Jednotka miery Zúčtovacie 
obdobie

1. Inštalácia stravovacích zariadení pre ubytovacie, stravovacie 
a nápojové služby

1.1. kempy m² ročná úhrada 22,00

1.2.

Trvalé a stacionárne zariadenia na poskytovanie stravovacích 
a nápojových služieb (reštaurácia, taverna, bar, bufet, zariadenie 
rýchleho občerstvenia, gril, atď.) vrátane plochy príslušnej terasy 
alebo záhrady

m² ročná úhrada 500,00

2. Zriaďovanie objektov na vykonávanie obchodu, remesiel, slu-
žieb a priemyslu

2.1.

Inštalácia objektov na obrat potravín a iných výrobkov (textílie, 
kozmetika, sanitárne a chemické výrobky pre domácnosť a poľno-
hospodárstvo, lieky, semená, atď.) a trhový predaj potravinárskych 
výrobkov,  suvenírov a iného tovar.

2.1.1. Pohyblivé stánky na predaj rôzneho tovaru m² denný poplatok 300,00

3. Vykonávanie činnosti exploatácie nerastných surovín

3.1. Exploatácia ropy m³ ročná úhrada 15,00

3.2. Ropovod m ročná úhrada 105,00

4. Využitie zariadení na inštalovanie zariadení na vykonávanie 
energetických činností (energetika)

4.1. Prevod a distribúcia elektrickej energie

4.1.1. Nadzemné elektrické vedenie 400 kV, šírka koridoru 25 m m² ročná úhrada 40,00

4.2.1. Nadzemné elektrické vedenie 220 kV, šírka koridoru 20 m m² ročná úhrada 40,00

4.3.1. Nadzemné elektrické vedenie 110 kV, šírka koridoru 15 m m² ročná úhrada 45,00

4.4.1. Nadzemné elektrické vedenie 35 kV, šírka koridoru 10 m m² ročná úhrada 40,00

4.5.1. Nadzemné elektrické vedenie 20  alebo 10 kV, šírka koridoru 5 m m² ročná úhrada 40,00

4.6.1. Podzemné elektrické vedenia – káble m ročná úhrada 85,00

4.7.1. Rozvodňa vysokého (vstupného) napätia 35 a 110 kV m² 400,00

4.8.1. MBTS 10 (20)/0,4 kV a stĺpová rozvodňa objekt ročná úhrada 1400,00

4.9.1. Distribučný závod m² ročná úhrada 240,00

4.2. Potrubná preprava vody a plynu

4.2.1. Primárna sieť plynovodov m ročná úhrada 100,00

4.2.2. Transport vody z a cez chránenú oblasť m ročná úhrada 350,00

5. Doprava, preprava, stavebníctvo a telekomunikácie

5.1. Užívanie chránenej oblasti pre elektronické
komunikácie

5.1.1. Inštalácia primárnej telefónnej siete nadzemné vedenie m ročná úhrada 100,00

5.2.1. Inštalácia primárnej telefónnej siete podzemné vedenie m ročná úhrada 50,00

5.3.1. Inštalácia elektronického komunikačného zariadenia (ktoré sú v 
stave prenájmu alebo služby)

m² oblasti pod 
základňovou 

stanicou
ročná úhrada 3 000,00

5.2. Užívanie chránenej oblasti pre rádio a televízne komunikácie

5.2.1. Televízne relé, opakovače, vysielače so zariadeniami a vybave-
ním (ktoré sú v stave prenájmu alebo služby) m² ročná úhrada 4 500,00

5.2.2. Rádiokomunikácia (užívatelia rádiových relé a vysielačov) okrem 
rádioamatérov, MV a vojska (ktorí sú v stave nájmu alebo služby) m² ročná úhrada 600,00

5.2.3. Sieť pre telekomunikácie (optické vedenia) m ročná úhrada 75,00
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Por. č. Predmet úhrady Základ Suma v 
RSD

Jednotka miery Zúčtovacie 
obdobie

6. Nahrávanie

6.1.1. Hrané filmy deň 12 000,00

6.1.2. Dokumentárne filmy deň 3 000,00

6.1.3. Reklamné filmy deň 15 000,00

6.1.4. Fotografovanie deň 2 000,00

6.1.5. Nahrávanie zvukových zápisov deň 2 000,00

7. Využívanie flóry a fauny a iné činnosti

7.1. Zber húb, liečivých a jedlých rastlín, iných lesných plodov a živo-
číchov (slimákov a pod.)

7.1.1. Zber v chránenom území fyzickými osobami obdobie používania ročný poplatok za 
zberateľa 1 500,00

7.2.1. Zber v chránenom území fyzickými osobami obdobie používania týždenný poplatok 
za zberateľa 450,00

7.3.1. Zber v chránenom území fyzickými osobami obdobie používania denný poplatok za 
zberateľa 120,00

7.2. Používanie lesov a lúk

7.2.1. Používanie trstiny snop  zmluvne dojednané 
obdobie 10,00

7.3. Lov divej zveri

7.3.1. Lov divej zveri ročne na poľovníka ročná úhrada 2 100,00

7.3.2. Lov divej zveri denne na poľovníka denný poplatok 150,00

8. Umiestnenie reklamy

8.1. Umiestnenie reklamných a informačných štítkov v chránenej ob-
lasti s výnimkou dopravných a turistických signalizácií m² 15 000,00

8.2. Nastavenie billboardu m² 35 000,00

Tabuľka 2: Užívanie pôdy chránenej oblasti na výstavbu chát a iných nekomerčných rekreačných zariadení v chránenej oblasti

Por. č. Predmet úhrady Základ Suma v RSD

Jednotka miery Zúčtovacie 
obdobie

1. Chaty, vily a iné rodinné rekreačné objekty m² ročná úhrada 100,00

2. Táborníci, karavany objekt ročná úhrada 3 500

3. Stany m² plochy stanu denný poplatok 30

Tabuľka 3: Využívanie chránenej oblasti pre športové rekreačné aktivity, usporadúvanie podujatí

Por. č. Predmet úhrady Základ Suma v RSD

Jednotka miery Zúčtovacie 
obdobie

1. Využívanie pôdy na šport

1.1. Plte, plošiny na m² ročná úhrada 500,00

2. Užívanie pôdy chránenej oblasti na športové, turistické a kultúr-
ne podujatia

2.1.
Na športové, turistické a kultúrne podujatia (zber rastlín a plodov, 

kosenie, poľovníctvo a rybolov, regaty a iné súťaže na vode, kultúr-
ne podujatie, dovolenka)

deň denný poplatok 20 000,00

2.2. Hostitelia, ktorí poskytujú stravovacie a nápojové služby mimo 
stravovacích zariadení, na jarmokoch a iných verejných podujatiach m² denný poplatok 300,00

2.3.
Hostitelia, ktorí poskytujú stravovacie a nápojové služby v do-

časných a mobilných stravovacích zariadeniach vrátane priestoru 
terasy alebo záhrady

m² denný poplatok 500,00
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Tabuľka 4: Používanie mena a označenia chránenej oblasti

Por. č. Predmet úhrady Základ Suma v RSD

Jednotka miery Zúčtovacie 
obdobie

1.
Používanie mena a označenia chráneného statku v mene práv-

nickej osoby, obchodných dokumentov, etikiet výrobkov, reklám a 
iného

Podľa 
zmluvy

2.
Používanie mena a označenia chráneného majetku v mene práv-

nickej osoby, obchodných dokumentov, etikiet výrobkov, reklám a 
iných, ak neexistuje súhlas

ročné príjmy 
uskutočnené 
používaním 

mena a označenia 
chráneného územia

1%

Tabuľka 5: Návšteva chráneného územia, jeho častí a objektov

Por. č. Predmet úhrady Základ Suma v RSD

Jednotka miery Zúčtovacie 
obdobie

1. Návšteva chráneného územia, jeho častí a objektov

1.1. pre dospelých na osobu deň 100,00

1.2. pre deti od 8 do 18 rokov na osobu deň 50,00

Článok 5

Na spôsob určenia a platenia poplatkov uvedených v článku 4 tohto 
rozhodnutia, ako aj na všetky ostatné otázky súvisiace s týmito poplat-
kami sa vzťahuje zákon.

Článok 6

Úhrady určené týmto rozhodnutím sú príjmom správcu v súlade so 
zákonom a sú uhrádzané na účet správcu a prostriedky vytvorené z 
poplatkov podľa tohto rozhodnutia slúžia na ochranu, rozvoj a zveľa-
ďovanie chránenej oblasti.

III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 7

Toto rozhodnutie bude predložené príslušným orgánom ochrany 
životného prostredia Obci Srbobran a Obci Bečej ako jednotkám lo-
kálnej samosprávy, ktoré svojimi rozhodnutiami vyhlásili chránené 
územie.  

Článok 8

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť ôsmym dňom po uverejnení v 
Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny. 

V Novom Sade
Číslo: V-73/90
Dňa: 28. 12. 2021

PREDSEDA 
DOZORNEJ RADY

Mgr. Laslo Feher,  v. r.

Poznámka:

Tento Úradný vestník APV sa neuverejňuje v jazykoch národnostných menšín – národnostných spoločenstiev, v súlade s 
článkom 5 odsek 2 Pokrajinského parlamentného uznesenia o uverejňovaní predpisov a iných aktov (Úradný vestník APV 
číslo 54/14 a 29/17).
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VŠEOBECNÁ ČASŤ

POKRAJINSKÁ VLÁDA

6.  Pokrajinská vyhláška o zmene Pokrajinskej vyhlášky o 
spôsobe nakladania s elektronickými faktúrami  

DOZORNÁ RADA VVP VODE VOJVODINE

7.  Rozhodnutie o úhradách za užívanie chránenej oblasti 
Prírodného parku Jegrička v roku 2022; 

8.  Rozhodnutie o úhradách za užívanie chránenej oblasti 
Prírodného parku Beljanska bara v roku 2022;

OSOBITNÁ ČASŤ

POKRAJINSKÁ VLÁDA

9.  Rozhodnutie o udelení súhlasu k Pravidlám o zmenách a 
doplnkoch Pravidiel o organizácii a systematizácii úko-
nov pracovných miest Pokrajinského ústavu sociálnej 
ochrany  

10. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Pravidlám o zmenách 
Pravidiel o vnútornej organizácii a systematizácii pra-
covných miest v Centre pre rodinné ubytovanie a osvoje-
nie Nový Sad 

11. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Uzneseniu o zmene Šta-
tútu Archívu Vojvodiny v Novom Sade 

12. Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k III. zmene a do-
plnku Finančného plánu Fondu pre utečencov, presídlené 
osoby a pre spoluprácu so Srbmi v regióne pre rok 2021 

13. Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k zmenám Programu 
práce Fondu pre utečencov, presídlené osoby a pre spolu-
prácu so Srbmi v regióne pre rok 2021  

14. Rozhodnutie o udelení súhlasu k zmene Finančného plá-
nu Záručného fondu AP Vojvodiny za rok 2021 

15. Rozhodnutie o zániku funkcie úradujúceho podtajomníka 
Pokrajinského sekretariátu financií

16. Rozhodnutie o dosadení úradujúceho podtajomníka Po-
krajinského sekretariátu financií 

17. Rozhodnutie o dosadení úradujúceho podtajomníka Po-
krajinského sekretariátu zdravotníctva  

18. Rozhodnutie o dosadení úradujúceho asistenta pokrajin-
ského tajomníka zdravotníctva

19. Rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu k vypí-
saniu Verejného súbehu na menovanie riaditeľa Národné-
ho divadla, Népszínház, Subotica

29

29

33
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