
                                                  Zápisnica
z     ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v   Byšte   konaného  

dňa 25. novembra 2022

Prítomní :    podľa prezenčnej listiny,ktorá tvorí prílohu zápisnice
 -poslanci OZ prítomní: Katarína Vašková, Martin Tökeli, Mgr. Vladimír Fedor,Ing. Lucia 
Račeková
poslanci OZ neprítomní: Ing.Martin Kandráč
-novozvolení  poslanci OZ prítomní: Peter Bodis ,Marianna Ceperková, Slavomír Maťaš, 
Ing. Lucia Račeková, Ing. Michal Raček
- starosta obce: Radoslav Palinský
- hlavná kontrolórka: Ing. Ingrid Grimlingová
- pracovníčka OcÚ:Monika Kišová
- Prítomná verejnosť: Podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou č.1 zápisnice 

Program   :    

1. Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia.
b) Určenie zapisovateľa
c)  Oznámenie výsledkov do orgánov samosprávy obce a  odovzdanie osvedčení  o zvolení
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
d)  Zloženie  sľubu  novozvoleného  starostu  obce,  prevzatie  insígnií  a  prevzatie  vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
f) Vystúpenie novozvoleného starostu obce
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia a overovateľov zápisnice
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
    zasadnutia obecného zastupiteľstva
4.Zriadenie  komisie  na  ochranu  verejného  záujmu  ,určenie  náplne  jej  práce,  voľba

jej predsedu  a členov
5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu.
6. Určenie platu starostu obce – prerokovanie 
7. Rôzne.
8. Záver.

 

 
K     bodu 1/     

a/ Otvorenie zasadnutia
 Ustanovujúce  zasadnutie obecného  zastupiteľstva   podľa  §  12  ods.  1  zákona  SNR  č.
369/1990  Z.z.  o obecnom  zriadení  otvoril  Radoslav  Palinský  ,  starosta  obce  a privítal
všetkých prítomných .  

              



b  /    Určenie zapisovateľa  
                      Za zapisovateľa  bola určená:

     Monika Kišová   

c/     Oznámenie  výsledkov  volieb  do  orgánov  samosprávy  a     odovzdanie  osvedčení  
o     zvolení novozvolenému starostovi a     poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva  
Starosta  obce  požiadal  predsedníčku  miestnej  volebnej  komisie  p.  Oľgu  Lajčiakovú  aby
predniesla správu  o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Byšta,
konaných  dňa  29.  októbra  2022  predsedníčka   miestnej  volebnej   komisie  predniesla
prítomným výsledky volieb.

  Správa je prílohou zápisnice.               
                                                       
d/    Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a     prevzatie vedenia  
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

Novozvolený starosta obce Radoslav Palinský po prečítaní znenia sľubu, zložil sľub, prevzal
osvedčenie  starostu  obce  a ujal  sa  vedenia  ustanovujúceho  zasadnutia  obecného
zastupiteľstva.
Sľub je prílohou zápisnice.

e/      Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

Novozvolený starosta  obce prečítal  sľub novozvoleným poslancom a títo svojím podpisom
potvrdili sľub a prevzali  osvedčenie o zvolení za poslanca obce. Sľub poslanca je prílohou
zápisnice.
1.Peter Bodis
2.Marianna Ceperková
3.Slavomír Maťaš
4.Ing. Michal Raček
5.Ing. Lucia Račeková 

f  / Vystúpenie novozvoleného starostu obce  
Novozvolený starosta  obce p.  Radoslav Palinský sa prihovoril prítomným ,kde poďakoval
končiacim  poslancom  za  vykonanú  prácu  pre  obec,privítal  novozvolených  poslancov  a
predniesol plány , ktoré by chcel uskutočniť v následujúcom období.
Uznesenie č. 1/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
A. berie na vedomie
     1. výsledky volieb  starostu obce  a volieb do obecného zastupiteľstva
     2. vystúpenie novozvoleného starostu obce

B. konštatuje, že
    1. novozvolený starosta obce Radoslav Palinský zložil zákonom predpísaný           
        sľub starostu obce.
    2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca   
        obecného zastupiteľstva



1.Peter Bodis
2.Marianna Ceperková
3.Slavomír Maťaš
4.Ing. Michal Raček
5.Ing. Lucia Račeková   

K     bodu 2/     Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutie   a overovateľov   
Starosta  obce  skonštatoval,  že  z  novozvolených  5   poslancov  je  prítomných  5 poslancov
a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
Za overovateľov zápisnice starosta určil: p. Petra Bodisa

      p. Mariannu Ceperkovú
      p. Slavomíra Maťaša

Uznesenie č. 2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

schvaľuje 

overovateľov zápisnice      Peter Bodis
       Slavomír Maťaš
       Marianna Ceperková

Hlasovanie: 
Prítomní: 5  
 za:  Peter Bodis, Marianna Ceperková.Slavomír Maťaš .Ing. Michal Raček.Ing. Lucia   

Račeková    
 proti: 0
 zdržali sa: 0
 nehlasoval:0

Starosta obce prečítal program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a vyzval
poslancov na hlasovanie o programe zasadnutia OZ
 program rokovania:         

1. Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia.
b) Určenie zapisovateľa
c)  Oznámenie  výsledkov  do  orgánov  samosprávy  obce  a  odovzdanie  osvedčení  o
zvolení  novozvolenému  starostovi  a  poslancom  novozvoleného  obecného
zastupiteľstva.
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
f) Vystúpenie novozvoleného starostu obce
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia a overovateľov zápisnice
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
    zasadnutia obecného zastupiteľstva



      4.Zriadenie  komisie  na  ochranu  verejného  záujmu ,určenie  náplne  jej  práce,  voľba
jej predsedu  a členov
5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu.
6. Určenie platu starostu obce – prerokovanie 
7. Rôzne.
8. Záver.

Uznesenie č. 3/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

schvaľuje 

program  ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Byšta
1. Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia.
b) Určenie zapisovateľa
c)  Oznámenie výsledkov do orgánov samosprávy obce a  odovzdanie osvedčení  o zvolení
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
d)  Zloženie  sľubu  novozvoleného  starostu  obce,  prevzatie  insígnií  a  prevzatie  vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
f) Vystúpenie novozvoleného starostu obce
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia a overovateľov zápisnice
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
    zasadnutia obecného zastupiteľstva
4.Zriadenie  komisie  na  ochranu  verejného  záujmu  ,určenie  náplne  jej  práce,  voľba

jej predsedu  a členov
5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu.
6. Určenie platu starostu obce – prerokovanie 
7. Rôzne.
8. Záver.

Hlasovanie:
 Prítomní: 5
 za:   Peter Bodis, Marianna Ceperková.Slavomír Maťaš .Ing. Michal Raček.Ing. Lucia   

Račeková  
proti: 0
zdržali sa: 0
 nehlasoval:0

K     bodu 3/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať  
a     viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva   

Starosta  obce  poveril  p.  Mariannu  Ceperkovú zvolávaním  a  vedením zasadnutí  obecného
zastupiteľstva v zmysle § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia
veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov jedného



z poslancov.   ktorý  bude  oprávnený  zvolávať  a viesť  zasadnutia  OZ  v zmysle  vyššie
uvedeného zákona.
Starosta vyzval poslancov na hlasovanie o poverení poslanca ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia OZ v zmysle vyššie uvedeného zákona.

 Uznesenie č. 4/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
schvaľuje
poslanca obecného zastupiteľstva  p. Mariannu Ceperkovú zvolávaním a vedením zasadnutí
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
tretia  veta a  ods.  6  tretia  veta zákona SNR č.  369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení  v znení
neskorších predpisov
Hlasovanie:
Prítomní: 5 
za:  Peter  Bodis,  Marianna  Ceperková.  Slavomír  Maťaš  .Ing.  Michal  Raček.Ing.  Lucia    

Račeková 
proti: 0, 
zdržali sa: 0, 
nehlasoval: 0

K     bodu 4/    Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu ,určenie náplne jej práce,   
voľba  jej predsedu  a členov
Starosta  navrhol  zriadiť  komisiu  na  ochranu  verejného  záujmu.  Členmi uvedenej  komisie
môžu byť len poslanci obecného zastupiteľstvo. Z uvedeného dôvodu navrhujem za členov
všetkých  poslancov  OZ.  Poprosil  kontrolórku  obce  aby  oboznámila  poslancov  s  náplňou
práce  komisie ,ktorá je prílohou zápisnice a následne starosta vyzval poslancov aby si zvolili
predsedu komisie.

Za predsedu komisie bola  zvolená  Ing. Lucia Račeková 
Uznesenie č. 5/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
schvaľuje
Komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení:
Predseda:   Ing. Lucia Račeková      
Členovia:  Peter Bodis

      Marianna Ceperková
      Slavomír Maťaš
      Ing. Michal Raček     

Hlasovanie :
Prítomní: 5
 za:  Peter Bodis, Marianna Ceperková. Slavomír Maťaš .Ing. Michal Raček.Ing. Lucia   

Račeková 
 proti: 0
zdržali sa: 0, 
nehlasoval: 0



K     bodu   5  /  Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu  
Starosta obce navrhol  za zástupcu starostu obce poslanca  p. Slavomíra  Maťaša  v zmysle § 
13b ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Starosta
obce vyzval poslancov na hlasovanie o určení zástupcu starostu obce.

Uznesenie č. 6/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta 
berie na vedomie
určenie zástupcu starostu obce p. Slavomíra Maťaša  v zmysle § 13b ods. 1 Zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Hlasovanie
 Prítomní: 5  
za:  Peter  Bodis,  Marianna  Ceperková.  Slavomír  Maťaš .Ing.  Michal  Raček.Ing.  Lucia    

Račeková 
proti: 0, 
zdržali sa: 0
nehlasoval:0   
                                                          
K     bodu  6/  U  rčenie  platu  starostu  obce  v     rozsahu  úväzku  určenom  obecným  
zastupiteľstvom
Starosta poprosil hlavnú kontrolórku aby vysvetlila poslancom  platové podmienky starostu
obce . Kontrolórka vysvetlila,že poslanci majú v zmysle zákona § 11 ods. 4 písm. i) SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určiť plat starostovi obce. Na
účely určenia platu sa starosta obce zaraďuje podľa počtu obyvateľov do deviatich platových
skupín.  Starostovi  patrí  plat,  ktorý  je  súčinom  priemernej  mesačnej  mzdy   zamestnanca
v národnom  hospodárstve  vyčíslenej  na  základe  údajov  Štatistického  úradu  SR  za
predchádzajúci  kalendárny  rok a zákonom určeného násobku,  ktorého  rozpätie  je  dané  na
základe  počtu  obyvateľov  obce,  ktorí  majú  na  území  obce  trvalý  pobyt  .Poslanci  môžu
starostovi obce navýšiť plat až do výšky 60% základného platu. Ing.L.Račeková sa spýtala ,že
či  nato  má  obec  finančné  prostriedky,starosta  odpovedal,že  je  ťažko  predvídať  aká  bude
finančná situácia obce. Kontrolórka dodala,že navýšenie platu môže OZ schváliť kedykoľvek
počas volebného obdobia. Poslanci sa zhodli,že keďže je možné navýšenie počas volebného
obdobia zatiaľ nebudú starostovi navyšovať plat s čím starosta súhlasil,že je to rozumné.  
   
Uznesenie č. 7/2022
Obecné zastupiteľstvo obce  Byšta  v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

určuje 
plat starostovi obce Byšta  Radoslavovi Palinskému   v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov, a to:
ako súčin priemernej mesačnej  mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2021 a násobku podľa § 4 ods.
1. v rozsahu úväzku určeného obecným zastupiteľstvom  s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu
s prihliadnutím na výšku priemernej  mesačnej  mzdy v národnom hospodárstve vyhlásenej
Štatistickým úradom Slovenskej republiky vždy k 1.1. budúceho roka.



Hlasovanie:
 Prítomní: 5 
 za:   Peter Bodis, Marianna Ceperková. Slavomír Maťaš .Ing. Michal Raček.Ing. Lucia   

Račeková  
 proti: 0,
 zdržali sa: 0, 
nehlasoval:0 

K     bodu   7  / Rôzne   
Starosta obce sa opýtal prítomných či má niekto niečo k bodu číslo 7 rôzne.
Nikto s prítomných nemal žiaden príspevok.

K     bodu   8  /  Záver   
Ustanovujúce   zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  ukončil   starosta  obce,  prítomným
novozvoleným poslancom poprial veľa úspechov v ich práci a poďakoval  občanom obce  za
ich účasť na ustanovujúcom zasadnutí.

Zapisovateľ: Monika Kišová    

Radoslav Palinský
                         starosta obce                      

                                                                                   
Overovatelia:  Peter Bodis

Slavomír Maťaš
Marianna Ceperková


