
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

Uznesenia 

č. 207 - 230/2022

z 32. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Byšta

                                         zo dňa 19.05.2022 

                                 Uznesenie č.   207/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta  

                                                 schvaľuje

zmeniť body programu z dôvodu prítomnej verejnosti a vymeniť bod 10 za bod 6, bod 11 za
bod 7 bod, bod 15 za bod 8, bod 16 za bod 9 a starosta navrhol doplniť navyše 2 body 19 bod:
Zmluva  o  príspevku  na  rekonštrukciu  vojnových  hrobov  zo  ŠR  SR   20  bod:  Použitie
prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie, pôvodný bod 19 až 22 sa prečíslovali na body
21 až 24. 

Hlasovanie:

za 4
Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing. Lucia Račeková, 
Katarína  Vašková

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč

                                                                                                            

   V Byšte dňa: 27.05.2022  

 podpísané starostom obce

……………………………….
                        Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta
     



       Uznesenie č.  208/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta  

                                                 schvaľuje

Program rokovania 32. zasadnutia obecného zastupiteľstva po zmenách

     1.Otvorenie
   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
   3.Hlasovanie o bodoch programu rokovania
   4.Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva
   5.Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

    6.P  redaj   majetku     obce     :      
       nehnuteľný majetok:
    Časť pozemku vo vlastníctve obce Byšta K.ú.Byšta LV 368 p.č. CKN 266/1 zastavaná 
plocha a ná             dvorie, s tým že v zmluve bude uvedené že berú na vedomie, že pozemok
je po súčasný plot
a na základe geometrického plánu, ktorý predložili na obec za cenu 7eur na 1m² ktorý oddelil 
z parcely 266/1 parcelu č. CKN 266/6 zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve obce Byšta 

o výmere 209 m2 cena 7 € za 1m2 spolu za výmeru 1463 €

Pre žiadateľov: Simoneta Šalgová, Okružná 80/60 ,076 13 Byšta, Jaroslav Šalga , 
Okružná 80/60, 076 13 Byšta.

z dôvodu hodného osobitného zreteľa :
Simoneta Šalgová, Okružná 80/60 ,076 Byšta a Jaroslav Šalga , Okružná 80/60, 076 13 Byšta
požiadali o odkúpenie časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlast-
níctve obce Byšta K.ú.Byšta LV 368 p.č. CKN 266/1 zastavaná plocha a nádvorie, my ho uží-
va- me , vzhľadom na skutočnosť ,že sa na ňom nachádza zariadenie na meranie plynu k môj-
mu domu. K žiadosti prikladáme geometrický plán, ktorý oddelil z parcely 266/1 parcelu č. 
CKN 266/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 209 m2 o ktorú máme záujem .Predmetnú 
parcelu sme vyčistili a dlhodobo ju používame a udržiavame, čo prispelo aj k lepšiemu 
vzhľadu okolia celej cesty v obci Byšta
Žiadatelia znášajú všetky náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy a návrhu na vklad
do katastra ako aj prípadné ďalšie náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností (overenie lis-
tín a podpisov a pod.). - prerokovanie
7. P  redaj   majetku     obce     :      
nehnuteľný majetok:
Pozemok vo vlastníctve obce Byšta K.ú.Byšta LV 368 p.č. CKN 266/1 zastavaná plocha a
ná- dvorie, s tým že v zmluve bude uvedené že berie na vedomie, že pozemok je po súčas-
ný plot a na základe geometrického plánu, ktorý predložil na obec za cenu 7eur na 1m² 
ktorý oddelil z parcely 266/1 parcelu č. CKN 266/5 zastavaná plocha a nádvorie vo vlast-

níctve obce Byšta o výmere 96 m2 cena 7 € za 1m2 spolu za výmeru 672 €

Pre žiadateľa: RNDr. Peter Makara, Kráľovce č. 186 , 044 44

z dôvodu hodného osobitného zreteľa :

RNDr. Peter Makara, Kráľovce č. 186 , 044 44 požiadal odkúpenie pozemku z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve obce Byšta K.ú.Byšta LV 368 . K 
žiadosti prikladám geometrický plán, ktorý oddelil z pôvodnej parcely 266/1 zastavaná 
plocha a nádvorie parcelu č. CKN 266/5 o výmere 96 m2 o ktorú mám záujem .Geometric-
ký plán som dal vyhotoviť na vlastné náklady. Danú, novovzniknutú parcelu dlhodobo uží-
vam, udržiavam a je na nej vybudované oplotenie k nehnuteľnosti, ktorej som vlastníkom. 



Nakoľko oplotenie bolo vybudované popri stavbe žumpa,ktorá bola vybudovaná pôvodným
majiteľom, je súčasťou nehnuteľnosti a nie je možné jej premiestnenie.

Žiadateľ znáša všetky náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy a návrhu na 
vklad do katastra ako aj prípadné ďalšie náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností 
(overenie listín a podpisov a pod.).- prerokovanie

8. Žiadosť o odkúpenie pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo
vlastníctve obce Byšta K.ú.Byšta LV 368 . Jedná sa o novovytvorenú parcelu č.397/26 os-

tatná plocha o výmere 63 m2 , vytvorenú oddelením z parcely č. 397/1 vedenej na LV č.
368, k.ú Byšta Geometrickým plánom č. 36210579-119/2021 zo dňa 21.10.2021. Dôvodom 
je hlavne to, že pozemok p.č. 397/1, z ktorej je odčlenená novovytvorená parcela, ktorú toho 
času užívame a ktorú by sme radi majetkoprávne vysporiadali, je jedinou prístupovou cestou 
k našej rekreačnej chate a v prípade odpredaje tohto pozemku obcou pre inú osobu , by sa 
nám znemožnil prístup k našej nehnuteľnosti, ktorý je už tohto času dosť obmedzený. 
Geometrickým plánom, ktorý sme dali vyhotoviť, sme zabrali len minimálne nevyhnutnú 
výmeru tak, aby nebol obmedzený prístup k ďalším nehnuteľnostiam. Ing. Vladislav 
Prokopovič a manž. JUDr. Eleonóra Prokopovičová, Stredná 2421/9 , 075 01 Trebišov.- 
prerokovanie
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlast-

níctve obce Byšta KNC p.č. 372 k.ú.Byšta zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 141 m2 ,
ktorý je zapísaný na LV 368 , k.ú Byšta. O odkúpenie pozemku žiadam do výlučného vlat-
níctva za cenu v mieste obvyklú. Ing.Štefan Toma, Hroncova 21/21, 070 01 Košice – prero-
kovanie
10.Rozpočtové opatrenie č.10/2021 – prerokovanie
11.Plnenie rozpočtu k 31.12.2021 - prerokovanie
12.Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021 -prerokovanie
13.Predaj  majetku obce

    nehnuteľný majetok:

  1.pozemok vo vlastníctve obce Byšta K.ú. Byšta LV 368 p.č. CKN 368 vo výmere 

100 m2 ostatná plocha za cenu 11 eur za 1m² cena spolu za výmeru je 1 100 €

Pre žiadateľa: Johana Jacková, Letná 1675/2 , 075 01 Trebišov

z dôvodu hodného osobitného zreteľa :

Johana Jacková, Letná 1675/2 , 075 01 Trebišov požiadala Obec Byšta o odkúpenie pozemku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve obce Byšta k.ú.Byšta LV 368 
p.č. CKN 368 vo výmere 100 m2 ostatná plocha nakoľko v prípade odpredaja inej osobe ,mi 
bude znemožnený prístup k rekreačnému objektu

Žiadateľ znáša všetky náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy a návrhu na vklad do 
katastra ako aj prípadné ďalšie náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností (overenie listín a 
podpisov a pod. -prerokovanie
14.   P  redaj   majetku     obce     :      

nehnuteľný majetok:

Časť pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve obce Byšta LV 
č.368 ,p.č.C KN 401/1 o výmere 1136 m2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie k.ú 
Byšta ,Geometrickým plánom, ktorý som dali vyhotoviť na vlastné náklady bola oddelená 

par- cela 401/4 o výmere 1 m2 cena 11 € za 1m2 spolu za výmeru 11 €

Pre žiadateľa: Pavol Onder ,Bauerova 21, 040 23 Košice

z dôvodu hodného osobitného zreteľa :



Pavol Onder ,Bauerova 21, 040 23 Košice požiadal o odkúpenie časti pozemku z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve obce Byšta LV č.368 ,p.č.C KN 401/1 o 
výmere 1136 m2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie k.ú Byšta ,Geometrickým 
plánom, ktorý som dali vyhotoviť na vlastné náklady bola oddelená parcela 401/4 o výmere 1 
m2 o ktorú žiadam . Na uvedenej parcele je postavená budova pre rekreačné účely.

Žiadateľ znáša všetky náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy a návrhu na vklad do 
katastra ako aj prípadné ďalšie náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností (overenie listín a 
podpisov a pod.).- prerokovanie

15.Obchodná verejná súťaž „A“ -vyhodnotenie

16.Obchodná verejná súťaž „B“ -vyhodnotenie

17.Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a      
požiarnej ochrany - prerokovanie

18.Zmluva o poskytovaní právnych služieb – prerokovanie
19. Príspevok na vojnové hroby zo ŠR SR
20.Použitie prostriedkov rezervného fondu - prerokovanie
21. Rôzne
22. Diskusia
23. Návrh na uznesenie
24. Záver

Hlasovanie:

za 4
Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing. Lucia Račeková, 
Katarína  Vašková

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč
              

  
V Byšte   dňa : 27.05.2022    

      podpísané starostom obce
                                                                                      ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta                                   



                Uznesenie č.  209/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

         

                                     berie na vedomie

Kontrolu plnenia  uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

Hlasovanie:

za 4
Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing. Lucia Račeková, 
Katarína  Vašková

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč

  
V Byšte   dňa : 27.05.2022 

      podpísané starostom obce
                                                                                      ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta                                   



                        Uznesenie č.   210/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                        

                                              schvaľuje

P  redaj   majetku     obce     :      

nehnuteľný majetok:
Časť pozemku vo vlastníctve obce Byšta K.ú.Byšta LV 368 p.č. CKN 266/1 zastavaná plocha
a nádvorie, na základe geometrického plánu, ktorý predložili na obec za cenu 7eur na 1m² 
ktorý oddelil z parcely 266/1 parcelu č. CKN 266/6 zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníc-

tve obce Byšta o výmere 209 m2 cena 7 € za 1m2 spolu za výmeru 1463 €
Pre žiadateľov: Simoneta Šalgová, Okružná 80/60 ,076 13 Byšta, Jaroslav Šalga , Okružná 
80/60, 076 13 Byšta.
z dôvodu hodného osobitného zreteľa :
Simoneta Šalgová, Okružná 80/60 ,076 Byšta a Jaroslav Šalga , Okružná 80/60, 076 13 Byšta 
požiadali o odkúpenie časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlast-
níctve obce Byšta K.ú.Byšta LV 368 p.č. CKN 266/1 zastavaná plocha a nádvorie, my ho uží-
vame , vzhľadom na skutočnosť ,že sa na ňom nachádza zariadenie na meranie plynu k môj-
mu domu. K žiadosti prikladáme geometrický plán, ktorý oddelil z parcely 266/1 parcelu č. 
CKN 266/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 209 m2 o ktorú máme záujem .Predmetnú 
parcelu sme vyčistili a dlhodobo ju používame a udržiavame, čo prispelo aj k lepšiemu 
vzhľadu okolia celej cesty v obci Byšta
Žiadatelia znášajú všetky náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy a návrhu na vklad
do katastra  ako  aj  prípadné  ďalšie  náklady súvisiace  s prevodom nehnuteľností  (overenie
listín a podpisov a pod.).

Hlasovanie:

za 4
Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing. Lucia Račeková, 
Katarína  Vašková

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč

V Byšte dňa : 27.05.2022
                                                         

  
       podpísané starostom obce
   ................................................

                                                                                                 Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.  211/2022  

                     

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

            schvaľuje

P  redaj   majetku     obce     :      
nehnuteľný majetok:
Pozemok vo vlastníctve obce Byšta K.ú.Byšta LV 368 p.č. CKN 266/1 zastavaná plocha a
nádvorie, s tým že v zmluve bude uvedené že berie na vedomie, že pozemok je po súčasný
plot a na základe geometrického plánu, ktorý predložil na obec za cenu 7eur na 1m² ktorý 
oddelil z parcely 266/1 parcelu č. CKN 266/5 zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve 

obce Byšta o výmere 96 m2 cena 7 € za 1m2 spolu za výmeru 672 €

Pre žiadateľa: RNDr. Peter Makara, Kráľovce č. 186 , 044 44

z dôvodu hodného osobitného zreteľa :

RNDr. Peter Makara, Kráľovce č. 186 , 044 44 požiadal odkúpenie pozemku z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve obce Byšta K.ú.Byšta LV 368 . K žiadosti 
prikladám geometrický plán, ktorý oddelil z pôvodnej parcely 266/1 zastavaná plocha a ná-
dvorie parcelu č. CKN 266/5 o výmere 96 m2 o ktorú mám záujem .Geometrický plán som 
dal vyhotoviť na vlastné náklady. Danú, novovzniknutú parcelu dlhodobo užívam, udr-
žiavam a je na nej vybudované oplotenie k nehnuteľnosti, ktorej som vlastníkom. Nakoľko 
oplotenie bolo vybudované popri stavbe žumpa,ktorá bola vybudovaná pôvodným majite-
ľom, je súčasťou nehnuteľnosti a nie je možné jej premiestnenie.
Žiadateľ znáša všetky náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy a návrhu na vklad do
katastra ako aj prípadné ďalšie náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností (overenie listín a
podpisov a pod.)

Hlasovanie:

za 4
Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing. Lucia Račeková, 
Katarína  Vašková

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč

           

                                          
V Byšte dňa : 27.05.2022                              

  podpísané starostom obce
  ................................................

                                                                                                Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta

 



                                         Uznesenie č.  212/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta                                                                                                

                           neschvaľuje

zámer predaja  majetku obce :

nehnuteľný majetok:

Žiadosť o odkúpenie pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

pozemok vo vlastníctve obce Byšta K.ú.Byšta LV 368 . Jedná sa o novovytvorenú parcelu

č.397/26 ostatná plocha o výmere 63 m2 , vytvorenú oddelením z parcely č. 397/1 ve-
denej na LV č. 368, k.ú  Byšta Geometrickým  plánom č.  36210579-119/2021 zo dňa
21.10.2021. Dôvodom je hlavne to, že pozemok p.č. 397/1, z ktorej je odčlenená novovytvo-
rená parcela, ktorú toho času užívame a ktorú by sme radi majetkoprávne vysporiadali, je
jedinou prístupovou cestou k našej rekreačnej chate a v prípade odpredaje tohto pozemku
obcou pre inú osobu , by sa nám znemožnil prístup k našej nehnuteľnosti, ktorý je už tohto
času dosť obmedzený. Geometrickým plánom, ktorý sme dali vyhotoviť, sme zabrali len
minimálne nevyhnutnú výmeru tak, aby nebol obmedzený prístup k ďalším nehnuteľnos-
tiam. Ing. Vladislav Prokopovič a manž. JUDr. Eleonóra  Prokopovičová, Stredná
2421/9 , 075 01 Trebišov

Hlasovanie:
za 3 Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing. Lucia Račeková,
proti 0
zdržal sa 1 Katarína  Vašková
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč

                                       
V Byšte dňa : 27.05.2022          

   podpísané starostom obce
  ................................................

                                                                                                Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.  213/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta       

                         schvaľuje

zámer predaja  majetku obce :

nehnuteľný majetok:

pozemok vo vlastníctve obce Byšta KNC p.č. 372 k.ú.Byšta zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmere 141 m2 cena 11 € za m2 spolu za výmeru  1 551 € , ktorý je zapísaný na LV 368 , k.ú 
Byšta. 

Pre žiadateľa: Ing.Štefan Toma, Hroncova 21/21, 070 01 Košice 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa : 

Ing.Štefan Toma, Hroncova 21/21, 070 01 Košice, požiadal obec o odkúpenie pozemku vo 
vlastníctve obce Byšta KNC p.č. 372 k.ú.Byšta zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 141 
m2 , ktorý je zapísaný na LV 368 , k.ú Byšta. O odkúpenie pozemku žiadam do výlučného 
vlastníctva za cenu v mieste obvyklú.

Žiadateľ znáša všetky náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy a návrhu na vklad do
katastra ako aj prípadné ďalšie náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností (overenie listín a
podpisov a pod.

V Byšte dňa : 27.05.2022 
    
   podpísané starostom obce

                                                                                    ................................................
                                                                                               Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.214/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta  

                                         

                                    berie na vedomie

rozpočtové opatrenie č. 10/2021 ,ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice

Hlasovanie:

za 4
Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing. Lucia Račeková, 
Katarína  Vašková

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč

                               

V Byšte dňa : 27.05.2022                    

    
      podpísané starostom obce

                                                                                    ................................................
                                                                                               Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.215/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta   

                               

                                          berie na vedomie

plnenie rozpočtu k 31.12.2021

Hlasovanie:

za 4
Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing. Lucia Račeková, 
Katarína  Vašková

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč

V Byšte dňa : 27.05.2022                    

    
   podpísané starostom obce

                                                                                    ................................................
                                                                                               Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.216/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                             berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021

Hlasovanie:

za 4
Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing. Lucia Račeková, 
Katarína  Vašková

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč

V Byšte dňa : 27.05.2022                   

    
   podpísané starostom obce

                                                                                    ................................................
                                                                                               Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.217/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta     

                  schvaľuje

predaj majetku obce

nehnuteľný majetok:

1. pozemok vo vlastníctve obce Byšta K.ú. Byšta LV 368 p.č. CKN 368 vo výmere 

100 m2 ostatná plocha za cenu 11 eur za 1m² cena spolu za výmeru je 1 100 €

Pre žiadateľa: Johana Jacková, Letná 1675/2 , 075 01 Trebišov

z dôvodu hodného osobitného zreteľa :

Johana Jacková, Letná 1675/2 , 075 01 Trebišov požiadala Obec Byšta o odkúpenie pozemku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve obce Byšta k.ú.Byšta LV 368 
p.č. CKN 368 vo výmere 100 m2 ostatná plocha nakoľko v prípade odpredaja inej osobe ,mi 
bude znemožnený prístup k rekreačnému objektu
Žiadateľ znáša všetky náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy a návrhu na vklad do 
katastra ako aj prípadné ďalšie náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností (overenie listín a 
podpisov a pod.

Hlasovanie:

za 4
Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing. Lucia Račeková, 
Katarína  Vašková

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč
    

V Byšte dňa : 27.05.2022                

    
   podpísané starostom obce

                                                                                    ................................................
                                                                                               Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta                                        



Uznesenie č. 218/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

schvaľuje

P  redaj   majetku     obce     :      

nehnuteľný majetok:

Časť pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve obce Byšta
LV č.368 ,p.č.C KN 401/1 o výmere 1136 m2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
k.ú Byšta,  Geometrickým plánom, ktorý som dali vyhotoviť na vlastné náklady bola od-

delená par- cela 401/4 o výmere 1 m2 cena 11 € za 1m2 spolu za výmeru 11 €

Pre žiadateľa: Pavol Onder ,Bauerova 21, 040 23 Košice

z dôvodu hodného osobitného zreteľa :

Pavol Onder ,Bauerova 21, 040 23 Košice požiadal o odkúpenie časti pozemku z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve obce Byšta LV č.368 ,p.č.C KN 401/1 o 
výmere 1136 m2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie k.ú Byšta ,Geometrickým 
plánom, ktorý som dali vyhotoviť na vlastné náklady bola oddelená parcela 401/4 o výmere 1 
m2 o ktorú žiadam . Na uvedenej parcele je postavená budova pre rekreačné účely.

Žiadateľ znáša všetky náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy a návrhu na vklad do 
katastra ako aj prípadné ďalšie náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností (overenie listín a 
podpisov a pod.)

Hlasovanie:

za 4
Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing. Lucia Račeková, 
Katarína  Vašková

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč

                    

V Byšte dňa : 27.05.2022                                               
                                                                            

        podpísané starostom obce
     ..............................................

                                                                                                 Radoslav Palinský
                                                                     starosta obce Byšta



Uznesenie č. 219/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                                berie na vedomie

vyhodnotenie ponúk  verejnej obchodnej súťaže  „A“

Hlasovanie:

za 4
Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing. Lucia Račeková, 
Katarína  Vašková

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč

                                              

V Byšte dňa : 27.05.2022                                                   
                                                                            

    podpísané starostom obce
     ..............................................

                                                                                                  Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta

                       



Uznesenie č.220/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

      schvaľuje

Predaj majetku obce

nehnuteľný majetok:

pozemok vo  vlastníctve obce Byšta k.ú.Byšta z LV 368 p.č. CKN 370/1 vo výmere 69 m2
zastavaná plocha a nádvorie cena  20 € za m2 spolu za výmeru  1 380 €

pre p. Johanu  Jackovú, Letná 1675/2 , 075 01 Trebišov 

   Hlasovanie:

za 4
Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing. Lucia Račeková, 
Katarína  Vašková

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč

V Byšte dňa :  27.05.2022                                                      
                                                                            

       podpísané starostom obce
     ..............................................

                                                                                                  Radoslav Palinský
                                                                      starosta obce Byšta



Uznesenie č. 221/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

         

                                     berie na vedomie

vyhodnotenie ponúk verejnej obchodnej  súťaže  „B“

Hlasovanie:

za 4
Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing. Lucia Račeková, 
Katarína  Vašková

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč

V Byšte dňa : 27.05.2022                                                     
                                                                            

     podpísané starostom obce
     ..............................................

                                                                                              Radoslav Palinský
                                                                                 starosta obce Byšta



Uznesenie č.222/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
                    

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                              Schvaľuje

Predaj majetku obce

nehnuteľný majetok:

Pozemky  vo vlastníctve obce Byšta k.ú.ByštaLV 368 p.č. CKN 397/21 vo  výmere 29 m2 os-
tatná plocha a pozemok z LV 368 p.č. CKN 390 vo výmere 629 m2 -zastavaná plocha a ná-
dvorie.

Cena za m2  15 € spolu za výmeru 29 m2 - 435 €

                            spolu za výmeru 629 m2 – 9 435 €

pre p. Jaroslava  Ramšáka , Milhostov č.47 , 075 01

Hlasovanie:

za 4
Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing. Lucia Račeková, 
Katarína  Vašková

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč

V Byšte dňa : 27.05.2022                                                        
                                                                            

        podpísané starostom obce
     ..............................................

                                                                                                 Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.223/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
                                    

                                              schvaľuje

podpísanie zmluvy o  poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
požiarnej ochrany pre Ing. Vladimíra Rotha RV-Systém

Hlasovanie:

za 4
Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing. Lucia Račeková, 
Katarína  Vašková

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč
       

V Byšte dňa :27.05.2022                                                         
                                                                            

     podpísané starostom obce
     ..............................................

                                                                                                 Radoslav Palinský
                                                                                                 starosta obce Byšta



Uznesenie č. 224/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                              schvaľuje

  

  uzatvorenie zmluvy o poskytovaní právnych služieb s Mgr. Bc. Petrom Kubákom

Hlasovanie:
za 3 Martin Tökeli, Ing. Lucia Račeková, Katarína  Vašková
proti 0
zdržal sa 1 Mgr Vladimír Fedor
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč

V Byšte dňa : 27.05.2022                                                        
                                                                            

       podpísané starostom obce
     ..............................................

                                                                                                  Radoslav Palinský
                                                                                                  starosta obce Byšta



Uznesenie č.225/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                          schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o poskytnutí príspevku zo ŠR SR na opravu vojnových hrobov a 
spoluúčasť  obce pri realizácii projektu

Hlasovanie:

za 4
Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing. Lucia Račeková, 
Katarína  Vašková

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč
       

V Byšte dňa : 27.05.2022                                                        
                                                                            

      podpísané starostom obce
     ..............................................

                                                                                                Radoslav Palinský
                                                                                                 starosta obce Byšta



Uznesenie č. 226/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

    schvaľuje

použitie prostriedkov rezervného fondu na spracovanie  projektovej dokumentácie  koreňo-
vej čistiarne odpadových vôd pre obec Byšta  do výšky 8 500,- EUR

Hlasovanie:

za 4
Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing. Lucia Račeková, 
Katarína  Vašková

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč

V Byšte dňa : 27.05.2022                             

       podpísané starostom obce
     ..............................................

                                                                                                  Radoslav Palinský
                                                                                                starosta obce Byšta



Uznesenie č. 227/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

             schvaľuje

použitie prostriedkov rezervného fondu na spoluúčasť obce pri oprave vojnových hrobov do
výšky 920,- EUR pri schválení príspevku zo ŠR

Hlasovanie:

za 4
Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing. Lucia Račeková, 
Katarína  Vašková

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč

V Byšte dňa : 27.05.2022                             

      podpísané starostom obce
     ..............................................

                                                                                                  Radoslav Palinský
                                                                                                 starosta obce Byšta



Uznesenie č. 228/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

          schvaľuje

použitie prostriedkov rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu cesty – odstráne-
nie vzduchovej kapsy do výšky 8 000,- EUR

Hlasovanie:
za 3 Martin Tökeli, Ing. Lucia Račeková, Katarína  Vašková
proti 0
zdržal sa 1 Mgr Vladimír Fedor,
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč

             

V Byšte dňa : 27.05.2022                             

       podpísané starostom obce
     ..............................................

                                                                                                  Radoslav Palinský
                                                                              starosta obce Byšta



Uznesenie č. 229/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                              schvaľuje

použitie prostriedkov rezervného fondu na vypracovanie strategického dokumentu  PHSR
obce do výšky 500,- EUR

Hlasovanie:

za 4
Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing. Lucia Račeková, 
Katarína  Vašková

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč

     

V Byšte dňa : 27.05.2022                             

       podpísané starostom obce
     ..............................................

                                                                                                Radoslav Palinský
   starosta obce Byšta



Uznesenie č. 230/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                                              schvaľuje

podpísanie zmluvy s  Dobraobec s.r.o ako správcu webovej stránky obce Byšta

Hlasovanie:

za 4
Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing. Lucia Račeková, 
Katarína  Vašková

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč

  

V Byšte dňa : 27.05.2022                             

    
  

     ..............................................
                                                                                                Radoslav Palinský

  starosta obce Byšta


