
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

Uznesenia 

z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Byšta

zo dňa 08.09.2019

                             Uznesenie č.28/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

  s c h v a ľ u j e

Presunúť bod  programu rokovania č.14 Schválenie realizácie štúdie o dodávke pitnej vody z
vodovodu Obce Byšta pre Obec Kazimír.  na bod programu rokovania č.4 

Hlasovanie:

za 5 Ing. Martin Kandráč, Ing. Lucia Račeková, Martin Tőkeli, 
Katarína Vašková, Marianna Bačová

proti 0

zdržal sa 0

neprítomný 0

      Podpísané starostom obce
V Byšte      dňa : 18.09.2019                                        ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta

           



                                            Uznesenie č.29/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

s c h v a ľ u j e   

Doplniť bod programu rokovania č.5 Nepodpísané uznesenia z predchádzajúceho 

zasadnutia OZ

Hlasovanie:

za 3 Ing. Martin Kandráč, , Martin Tőkeli, Katarína Vašková, 

proti 0

zdržal sa 2 Ing. Lucia Račeková  , Marianna Bačová

neprítomný 0

      Nepodpísané starostom obce
V Byšte      dňa :  18.09.2019                                        ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta

           



                                            Uznesenie č.30/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

s c h v a ľ u j e   

Vypustiť z programu  rokovania body č.7 až č.11 

Hlasovanie:

za 3 Ing. Martin Kandráč,  Martin Tőkeli, Katarína Vašková, 

proti 2   Ing. Lucia Račeková  , Marianna Bačová

zdržal sa 0

neprítomný 0

      Nepodpísané starostom obce
V Byšte      dňa :  18.09.2019                                        ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta

           



                                 Uznesenie č.31/2019

     Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

s c h v a ľ u j e   

Doplnený a zmenený program rokovania Obecného zastupiteľstva .

Hlasovanie:

za 3 Ing. Martin Kandráč,  Martin Tőkeli, Katarína Vašková, 

proti 0  

zdržal sa 2   Ing. Lucia Račeková  , Marianna Bačová

neprítomný 0

       Nepodpísané starostom obce
V Byšte      dňa :  18.09.2019                                        ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta

           



                                   Uznesenie č.32/2019

    Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

  n e s c h v a ľ u j e 

Realizáciu štúdie o dodávke pitnej vody z vodovodu Obce Byšta pre Obec Kazimír

Hlasovanie:

za 2   Ing. Lucia Račeková  , Marianna Bačová

proti 1  Ing. Martin Kandráč,

zdržal sa 2 Martin Tőkeli, Katarína Vašková 

neprítomný 0

       Nepodpísané starostom obce
V Byšte      dňa : 18.09.2019                                        ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta

           



Uznesenie č.   14/  2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

s c h v a ľ u j e  

že pozvánky na rokovanie obecného zastupiteľstva obce Byšta budú poslancom obecného
zastupiteľstva obce Byšta prípadne iným osobám doručované buď osobne, alebo emailom.
Poslanci obecného zastupiteľstva obce Byšta si určia doručovanie samostatne.

Hlasovanie:

za 5 Ing. Martin Kandráč, Ing. Lucia Račeková, Martin Tőkeli, 
Katarína Vašková,Marianna Bačová

proti 0

zdržal sa 0

neprítomný 0

uznesenie potvrdené trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov v
zmysle § 13 ods. 4 písm. 8) zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení
nepodpísaného starostom obce  v lehote podľa § 12 ods. 10 zákona NR SR
č. 369/1990 

      
V Byšte  dňa :  18.09.2019                                            ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.   15/2  019  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

  n e s c h v a ľ u j e 

že všetky písomnosti a podklady, ktoré budú predmetom rokovania obecného zastupiteľstva
obce  Byšta  podľa  pozvánky  na  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  obce  Byšta   budú
poslancom obecného  zastupiteľstva  obce  Byšta  doručené  najneskôr  7  dní  pred  začiatkom
obecného  zastupiteľstva,  pričom  pred  schválením  rozpočtu,  pri  jeho  zmene,  alebo  pri
rozpočtovom opatrení obec Byšta v rovnakej lehote doručí  poslancom aj dôvodovú správu,
teda odôvodnenie položiek.  Obec Byšta doručí všetkým poslancom obecného zastupiteľstva
písomnosti na každú novú vyhlásenú výzvu na zapojenie sa do projektov vyhlásených úradmi
Slovenskej republiky, alebo Európskou úniou so spolufinancovaním projektu obcou do 10%,
ktorých podmienky na zapojenie sa do projektu obec Byšta spĺňa. Po písomnom odsúhlasení
projektu  minimálne  3  poslancami  obecného  zastupiteľstva  obce  Byšta  sa  obec  Byšta  do
projektu  zapojí.  Za  účelom tohto  písomného  súhlasu  nie  je  potrebné  zvolávať  rokovanie
obecného zastupiteľstva obce Byšta.  Doručovanie písomnosti, podkladov a dôvodovej správy
si určia poslanci obecného zastupiteľstva obce Byšta samostatne.

Hlasovanie:

za 2 Ing. Martin Kandráč, Martin Tőkeli, 

proti 2   Ing. Lucia Račeková  , Marianna Bačová

zdržal sa 1 Katarína Vašková

neprítomný 0

uznesenie potvrdené trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov v
zmysle § 13 ods. 4 písm. 8) zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení
nepodpísaného starostom obce  v lehote podľa § 12 ods. 10 zákona NR SR
č. 369/1990 

     
V Byšte dňa :  18.09.2019                                           ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.   16  /2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

s c h v a ľ u j e   

že  za  overovateľov  zápisnice  z rokovania  obecného  zastupiteľstva  obce  Byšta  (ďalej  len
„zápisnice“)  budú určení  vždy  minimálne  3  poslanci  obecného zastupiteľstva  obce  Byšta
(ďalej  len  „poslanci  OZ“).  Zapisovateľom rokovania  obecného  zastupiteľstva  obce  Byšta
bude vždy pracovník obecného úradu, alebo osoba, ktorú určí starosta  obce a ktorá nie je
poslancom  OZ.  Zápisnice  budú  zapisovateľom  spracované  podrobne  bez  cenzúry  a tieto
zápisnice  budú  na  overenie  predložené  overovateľom  zápisnice  do  6  dní  od  rokovania
obecného zastupiteľstva obce Byšta.  Následne po overení zápisnice overovateľmi zápisníc
budú  nezmenené  platné  kópie  originálov  zápisníc  do  12  dní  od  rokovania  obecného
zastupiteľstva  obce  Byšta  doručené  všetkým  poslancom.  Doručovanie  si  určia  poslanci
samostatne. Kópie originálov zápisníc budú taktiež v lehote do 12 dní od rokovania obecného
zastupiteľstva  obce  Byšta  bez  akýchkoľvek  zmien  a zásahov  v zápisnici  a  v nezmenenej
podobe  zverejnené  na  verejnej  tabuli  obce  Byšta  minimálne  po  dobu  1  mesiaca  a bez
časového obmedzenia na webovom sídle obce Byšta.  

Kópie  originálov  všetkých  zápisníc  od  roku  2005  budú  v lehote  od  1.10.2019  bez
akýchkoľvek zmien a zásahov v zápisnici a v nezmenenej podobe podľa rokov zverejnené bez
časového obmedzenia na webovom sídle obce Byšta.

Hlasovanie:

za 3
Ing. Martin Kandráč, Martin Tőkeli, Katarína Vašková,

 

proti 1 Marianna Bačová,

zdržal sa 1 Ing. Lucia Račeková,

neprítomný 0

uznesenie potvrdené trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov v
zmysle § 13 ods. 4 písm. 8) zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení
nepodpísaného starostom obce  v lehote podľa § 12 ods. 10 zákona NR SR
č. 369/1990 

                 
V Byšte  dňa :  18.09..2019                                         ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č. 17/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

  n e s c h v a ľ u j e 

zverejniť všetky prijaté uznesenia obecného zastupiteľstva obce Byšta v zákonnej lehote na
verejnej tabuli  obce Byšta minimálne po dobu 2 mesiacov a bez časového obmedzenia na
webovom sídle  obce Byšta  rozdelené  do kategórií  „UZNESENIA PLATNÉ -  podpísané
starostom  obce  alebo  poslancami  potvrdené  uznesenia,  ktorých  výkon  bol  pozastavený
starostom“ a „UZNESENIA NEPLATNÉ  - nepodpísané starostom obce alebo poslancami
nepotvrdené  uznesenia,  ktorých  výkon  bol  pozastavený  starostom“.   Platné  uznesenia
podpísané starostom obce Byšta budú zverejnené s vlastnoručným podpisom starostu obce
Byšta. 

Kópie originálov všetkých uznesení obecného zastupiteľstva obce Byšta od roku 2005 budú
v lehote od 1.10.2019 bez akýchkoľvek zmien a zásahov v uznesení a v nezmenenej podobe
podľa rokov zverejnené bez časového obmedzenia na webovom sídle obce Byšta.

Hlasovanie:

za 1 Ing. Martin Kandráč, 

proti 1
Marianna Bačová,

zdržal sa 3  Ing. Lucia Račeková, Martin Tőkeli, Katarína Vašková, 

neprítomný 0

uznesenie potvrdené trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov v
zmysle § 13 ods. 4 písm. 8) zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení
nepodpísaného starostom obce  v lehote podľa § 12 ods. 10 zákona NR SR
č. 369/1990 

     
V Byšte  dňa :  18.09.2019                                          ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č. 18/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

  n e s c h v a ľ u j e 

že  ak  starosta  pozastavil  výkon  uznesenia  obecného  zastupiteľstva  obce  Byšta,  ak  sa
domnieval,  že  odporuje  zákonu,  alebo  je  pre  obec  zjavne  nevýhodné  a  nepodpísal  ho  v
zákonnej  lehote,  tak  starosta  obce  Byšta  odôvodní  v  samostatnej  písomnosti,  prečo  sa
domnieva, že uznesenie je pre obec zjavne nevýhodné, alebo odporuje zákonu s poukázaním
na konkrétny zákon a túto písomnosť pripojí k pozastavenému uzneseniu, pričom s týmto do 5
dní od pozastavenia výkonu uznesenia oboznámi všetkých poslancov obecného zastupiteľstva
obce Byšta.  

Hlasovanie:

za 2 Ing. Martin Kandráč, Martin Tőkeli

proti 0

zdržal sa 3
Marianna Bačová,Ing. Lucia Račeková, Katarína Vašková, 

neprítomný 0

uznesenie potvrdené trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov v
zmysle § 13 ods. 4 písm. 8) zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení
nepodpísaného starostom obce  v lehote podľa § 12 ods. 10 zákona NR SR
č. 369/1990 

            
                                                                        
V Byšte dňa :18.09.2019                                            ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č. 19/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

s c h v a ľ u j e  

že  poslanci  obecného  zastupiteľstva  obce  Byšta  budú  na  každom  rokovaní  obecného
zastupiteľstva starostom obce Byšta stručne oboznámení s činnosťou starostu obce Byšta od
posledného rokovania obecného zastupiteľstva obce Byšta a taktiež budú oboznámení aj so
všetkou došlou písomnou a elektronickou poštou adresovanou obci Byšta mimo reklamných
ponúk.

Hlasovanie:

za 3  Ing. Martin Kandráč,  Martin Tőkeli, Katarína Vašková, 

proti 0

zdržal sa 2 Marianna Bačová, Ing. Lucia Račeková, 

neprítomný 0

uznesenie potvrdené trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov v
zmysle § 13 ods. 4 písm. 8) zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení
nepodpísaného starostom obce  v lehote podľa § 12 ods. 10 zákona NR SR
č. 369/1990 

V Byšte  dňa : 18.09.2019                                        ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č. 20/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

s c h v a ľ u j e  

že akékoľvek pôžičky,  dohody, zmluvy a ich zmeny, predĺženia a dodatky, podpisované so
štátnymi, neštátnymi, verejnými, neverejnými  úradmi, organizáciami, spolkami, s fyzickými
osobami,  právnickými  osobami,   alebo  zamestnancami  obce  Byšta  resp.  budúcimi
zamestnancami obce Byšta  je možné podpisovať len s písomným súhlasom minimálne 3
poslancov obecného zastupiteľstva obce Byšta. Za účelom písomného súhlasu nie je potrebné
zvolávať  rokovanie  obecného  zastupiteľstva  obce  Byšta.  V  prípade  potreby  uvedeného
písomného súhlasu obec predloží všetkým poslancom obecného zastupiteľstva obce Byšta s
predstihom 5  pracovných  dní  písomné  podklady  a  formálnu  žiadosť  starostu  obce  Byšta
s odôvodnením.

Hlasovanie:

za 3 Ing. Martin Kandráč, Martin Tőkeli, Katarína Vašková, 

proti 0

zdržal sa 2 Ing. Lucia Račeková,Marianna Bačová, 

neprítomný 0

uznesenie potvrdené trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov v
zmysle § 13 ods. 4 písm. 8) zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení
nepodpísaného starostom obce  v lehote podľa § 12 ods. 10 zákona NR SR
č. 369/1990 

V Byšte  dňa :  18.09.2019                                           ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č. 21/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

n e s c h v a ľ u j e 

že všetky zmluvy a iné písomnosti obce Byšta od decembra 2018 podliehajúce zverejneniu v 
zmysle zákonov budú zverejnené s pečiatkami a podpismi osôb, ktoré listiny podpísali. 

Hlasovanie:

za 2 Ing. Martin Kandráč, Martin Tőkeli, 

proti 0

zdržal sa 3
Marianna Bačová, Ing. Lucia Račeková, Katarína Vašková

neprítomný 0

uznesenie potvrdené trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov v
zmysle § 13 ods. 4 písm. 8) zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení
nepodpísaného starostom obce  v lehote podľa § 12 ods. 10 zákona NR SR
č. 369/1990 

      
V Byšte  dňa : 18.09.2019                                       ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č. 22/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

s c h v a ľ u j e  

že bez písomného súhlasu minimálne troch poslancov obecného zastupiteľstva obce Byšta
(ďalej len „poslanci OZ“) sa zakazuje nakladať s nehnuteľným a hnuteľným majetkom obce
Byšta zahŕňajúc aj disponovanie s finančnou hotovosťou okrem platov a zákonného stravného
zamestnancov  obce  Byšta,  okrem  poštových  poplatkov,  okrem  splácania  faktúr  podľa
platných zmlúv a okrem prípadného vzniknutého havarijného stavu.  Zákaz sa vzťahuje aj na
všetky  doplnkové výdavky a  služby nad rámec základu  platných zmlúv.  Za účelom tohto
písomného súhlasu nie je potrebné zvolávať rokovanie obecného zastupiteľstva obce Byšta. V
prípade potreby písomného súhlasu obec predloží s predstihom 5 pracovných dní všetkým
poslancom OZ formálnu žiadosť starostu obce Byšta so zoznamom potrebných nákupov a
výdavkov obce Byšta na písomné schválenie  a to 2x mesačne raz v 1. polovici mesiaca a raz
v druhej polovici mesiaca. Formálna žiadosť bude okrem podpisu starostu a miesta na podpis
poslanca OZ obsahovať pri každej položke v zozname nákupov a výdavkov aj odôvodnenie
každej položky v zozname, pričom na konci každej položky bude slovné spojenie „súhlasím -
nesúhlasím“ aby si poslanci OZ mohli vyškrtať jednotlivé položky zoznamu.

Hlasovanie:

za 3 Ing. Martin Kandráč, Martin Tőkeli, Katarína Vašková, 

proti 0

zdržal sa 2 Marianna Bačová,Ing. Lucia Račeková,

neprítomný 0

uznesenie potvrdené trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov v
zmysle § 13 ods. 4 písm. 8) zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení
nepodpísaného starostom obce  v lehote podľa § 12 ods. 10 zákona NR SR
č. 369/1990 

  
    

V Byšte  dňa :  18.09.2019                                            ................................................
                                                                                                Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č. 23/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

s c h v a ľ u j e  

že obec Byšta bude bezplatne vybavovať všetky žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bez ohľadu na
náklady spojené s prípravou, realizáciou a poskytnutím informácií a preto sa obci zakazuje
vyberať a vyrubovať akékoľvek poplatky spojené s poskytnutím informácií v zmysle zákona
č.  211/2000 Z.  z.  o  slobodnom prístupe k informáciám a  o zmene a  doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších noviel a predpisov.

Hlasovanie:

za 3 Ing. Martin Kandráč, Martin Tőkeli, Katarína Vašková,  

proti 0

zdržal sa 2
Marianna Bačová, Ing. Lucia Račeková, 

neprítomný 0

uznesenie potvrdené trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov v
zmysle § 13 ods. 4 písm. 8) zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení
nepodpísaného starostom obce  v lehote podľa § 12 ods. 10 zákona NR SR
č. 369/1990 

V Byšte  dňa :  18.09.2019                                             ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č. 25/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

s c h v a ľ u j e  

že obec Byšta je povinná do konca roka 2019 pripraviť a začať realizáciu projektu oddychovej
zóny v obci Byšta na pozemkoch pod tkzv. hájenkou, tak aby pozemky prešli do vlastníctva
obce Byšta a suma prípravy a realizácie nepresiahla 5000 eur.

Hlasovanie:

za 3 Ing. Martin Kandráč, Martin Tőkeli, Katarína Vašková, 

proti 0

zdržal sa 2 Ing. Lucia Račeková, Marianna Bačová

neprítomný 0

uznesenie potvrdené trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov v
zmysle § 13 ods. 4 písm. 8) zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení
nepodpísaného starostom obce  v lehote podľa § 12 ods. 10 zákona NR SR
č. 369/1990 

 
V Byšte  dňa :  18.09.2019                                       ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.   26/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

 n e s c h v a ľ u j e 

že obec Byšta je povinná do konca roka 2019 zapojiť sa do výzvy Európskej únie „WiFi4EU“
s dotáciou 15.000 eur pre bezplatný internet na verejných miestach v obci a taktiež je povinná
sa  zapojiť  do  projektu  Úradu  podpredsedu  vlády  Slovenskej  republiky  pre  investície  a
informatizáciu  –  výzva  č.  OPII-2018/7/1-DOP  o  poskytnutie  nenávratného  finančného
príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“. 

Hlasovanie:

za 1 Ing. Martin Kandráč

proti 0

zdržal sa 4 Martin Tőkeli, Katarína Vašková,Ing. Lucia Račeková, 
Marianna Bačová

neprítomný 0

uznesenie potvrdené trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov v
zmysle § 13 ods. 4 písm. 8) zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení
nepodpísaného starostom obce  v lehote podľa § 12 ods. 10 zákona NR SR
č. 369/1990 

                    
V Byšte dňa :  18.09.2019                                          ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.   27/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

s c h v a ľ u j e  

že do konca marca roku 2020 obec Byšta vypovie všetkým fyzickým, právnickým osobám a
štátnym podnikom zmluvy o dodávke elektriny a vody týkajúce sa nehnuteľností chatárskej
oblasti  kúpele  Byšta,  ktoré  boli  podpísané  obcou  Byšta.  Následne  obec  Byšta  ešte  pred
ukončením pôvodných zmlúv pripraví  nové zmluvy o ktorých vopred upovedomí zmluvné
strany.  Zmluvy  budú  v súvislosti  s dodávkou  elektriny  a  vody  podpisované  obcou  Byšta
s fyzickými,  právnickými  osobami a štátnymi podnikmi až  po  odstránení  nedostatkov  a  v
súlade so zákonom a v prípade dodávky vody aj v súlade s podmienkami prevádzkovateľa  a
vlastníka vodovodu. Obec Byšta nepodpíše zmluvu o dodávke elektriny, ak sú na predmetnej
nehnuteľnosti nedostatky týkajúce sa dodávky vody a naopak. Obec Byšta zmluvu o dodávke
vody podpíše až po tom ako majiteľ nehnuteľnosti predloží písomné stanovisko o kontrole
odborného zástupcu Aquaspiš- vodné hospodárstvo s. r. o. ( v prípade zmeny jeho nástupcu),
že  daná  nehnuteľnosť  spĺňa  podmienky  na  dodávku  vody  bez  nedostatkov.  V  zmluve  o
dodávke  elektriny  a  vody  bude  zahrnutý  aj  ročný  poplatok  v  prospech  obce  Byšta  na
administratívu,  prevádzku,  obnovu,  údržbu,  opravu  a  odstraňovanie  porúch,  prípadne
pripojovací poplatok, prípadný poplatok za prenájom meradla, teda elektromeru, či vodomeru.
O podmienkach  podpísania  prípadne  znovu podpísania  horeuvedených zmlúv obec  Byšta
písomne upovedomí majiteľa každej  nehnuteľnosti  v chatárskej  oblasti  kúpele Byšta do 1
mesiaca od účinnosti tohto uznesenia.

Hlasovanie:

za 3 Ing. Martin Kandráč, , Martin Tőkeli, Katarína Vašková, 

proti 0

zdržal sa 2 Ing. Lucia Račeková, Marianna Bačová,

neprítomný 0

uznesenie potvrdené trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov v
zmysle § 13 ods. 4 písm. 8) zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení
nepodpísaného starostom obce  v lehote podľa § 12 ods. 10 zákona NR SR
č. 369/1990 

                                         
V Byšte dňa :  18.09.2019                                            ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.   33/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

b e r i e  n a   v e d o m i e   

 

   Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu za rok 2018

Hlasovanie:

za 5
Ing. Martin Kandráč, , Martin Tőkeli, Katarína Vašková, 

Ing. Lucia Račeková, Marianna Bačová,

proti 0

zdržal sa 0

neprítomný 0

                                          Podpísané starostom obce
V Byšte dňa :  18.09.2019                                            ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.34/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

 a) schvaľuje 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad.

b) schvaľuje

zostatok  finančných operácií  podľa §  15 ods.  1  písm.  c)  zákona  č.  583/2004 Z.z.  o rozpočtových
pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších
predpisov v sume 1 911,69 EUR na tvorbu rezervného fondu za rok 2018 

c) potvrdzuje

schodok rozpočtu v sume – 2 413,24 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
č.  583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  niektorých
zákonov v z.n.p. a jeho vysporiadanie zo zostatku finančných operácií vo výške 2 413,24 EUR.

Hlasovanie:

za 5
Ing. Martin Kandráč, , Martin Tőkeli, Katarína Vašková, 

Ing. Lucia Račeková, Marianna Bačová,

proti 0

zdržal sa 0

neprítomný 0

                                           Podpísané starostom obce
V Byšte dňa :  18.09.2019                                            ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č. 35/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

 neschvaľuje

 VZN č. 1/2019 o čistote a verejnom poriadku 

Hlasovanie:

za 1 Ing. Lucia Račeková, 

proti 3 Ing. Martin Kandráč, , Martin Tőkeli, Katarína Vašková,

zdržal sa 1 Marianna Bačová,

neprítomný 0

                                          Nepodpísané starostom obce
V Byšte dňa :  18.09.2019                                              ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta






















