
 Uznesenia
č. 8/2022- 18/2022

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Byšta, ktoré sa konalo dňa
02. decembra 2022

                                                                             

Uznesenie č. 8/2022
z 1. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Byšta

zo dňa 02. decembra 2022

K     bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice  

Obecné  zastupiteľstvo Obce  Byšta
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje 

Overovateľov zápisnice v zložení:Ing.Michal Raček
        Ing.Lucia Račeková
        Slavomír Maťaš

V Byšte : 09.12.2022

                                                                                                    Radoslav Palinský
                                                                                                   starosta obce



Uznesenie č. 9 /2022
z 1. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Byšta

zo dňa 02. decembra 2022

K     bodu 3.   Hlasovanie o bodoch programu rokovania  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Byšta
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

body programu rokovania 

V Byšte:  09.12.2022

                                                                                           
                                                                                                    Radoslav Palinský
                                                                                                   starosta obce



Uznesenie č. 10/2022
z 1. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Byšta

zo dňa 02. decembra  2022

K     bodu  4.   Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Byšta
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

Program rokovania obecného zastupiteľstva 

  1.  Otvorenie
  2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3.  Hlasovanie o bodoch programu rokovania
 4.  Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva
 5.  Žiadosť o odpredaj pozemku parcely registra C KN č.397/20 o výmere 11 m2   v   

kat. Území    Byšta  LV  368 -   Irena  Brezová  ,  ul.Košická  1027/63  ,  075  01  
Trebišov – prerokovanie

6.  Zrušenie uznesení č.14/2019, 15/2019 , 16/2019,  
19/2019 ,20/2019 ,22/2019 ,23/2019 ,25/2019 ,27/2019, 102/2020 ,103/2020 
,206/2021 -  prerokovanie

 7. Schválenie používania súkromného motorového vozidla starostu na služobné 
účely -        prerokovanie

8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I.polrok 2023-prerokovanie
9.     Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce Byšta na roky 2023-2025 -   

prerokovanie
10.      Rozpočet obce Byšta na roky 2023 – 2025 - prerokovanie
11. Rozpočtové opatrenie -prerokovanie
12. Zmeny rozpočtu v kompetencií starostu obce v priebehu roka a na konci roka-

prerokovanie
13. Rôzne
14. Návrh na uznesenie
15. Záver

V Byšte:  09.12.2022

                                                                                           
                                                                                                    Radoslav Palinský
                                                                                                   starosta obce



Uznesenie č. 11/2022
z 1. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Byšta

zo dňa 02.decembra 2022

K     bodu 5.   Žiadosť o odpredaj pozemku parcely registra C KN č.397/20 o výmere 11 m  2  
v kat.      Území   Byšta LV 368 -  Irena Brezová , ul.Košická 1027/63 , 075 01 Trebišov-  
prerokovanie     

Obecné  zastupiteľstvo Obce Byšta
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

neschvaľuje

Žiadosť o odpredaj pozemku parcely registra C KN č.397/20 o výmere 11 m2  v kat. území   
Byšta LV 368 -  Irena Brezová , ul.Košická 1027/63 , 075 01 Trebišov

V Byšte:  09.12.2022

                                                                                           
                                                                                                    Radoslav Palinský
                                                                                                   starosta obce



Uznesenie č. 12/2022
z 1. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Byšta

zo dňa 02.decembra 2022

K     bodu č.6    Zrušenie uznesení č.14/2019,   
15/2019 ,16/2019,19/2019 ,20/2019 ,22/2019 ,23/2019 ,25/2019 ,27/2019,102/2020 ,103/2020
,206/2021-  prerokovanie  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Byšta
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

A/ Zrušenie uznesení č.14/2019, 
15/2019 ,16/2019,19/2019 ,20/2019 ,22/2019 ,23/2019 ,25/2019 ,27/2019,102/2020 ,103/2020
,206/2021

B/ Navrhuje vypracovanie zásad hospodárenia a nakladanie s majetkom Obce Byšta

V Byšte :  09.12.2022 

                                                                                           
                                                                                                    Radoslav Palinský
                                                                                                   starosta obce



    Uznesenie č. 13/2022
z 1. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Byšta

zo dňa 02. decembra 2022

K     bodu č.7   Schválenie používania súkromného motorového vozidla starostu na služobné  
účely -  prerokovanie  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Byšta
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

používanie súkromného motorového vozidla starostu na služobné účely 

V Byšte : 09.12.2022

                                                                                           
                                                                                                    Radoslav Palinský
                                                                                                   starosta obce



Uznesenie č.14/2022
z 1.zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Byšta

zo dňa 02.decembra  2022

K     bodu č.8   Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023-  prerokovanie  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Byšta
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na ved  o  mie  

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. Polrok 2023,ktorý tvorí neoddeliteľnú 
súčasť zápisnice

V Byšte: 09.12.2022  

                                                                                           
                                                                                                    Radoslav Palinský
                                                                                                   starosta obce



Uznesenie č.15/2022
z 1.zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Byšta

zo dňa 02.decembra  2022

K     bodu č.9   Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce Byšta na roky 2023-2025-   
prerokovanie     

Obecné  zastupiteľstvo Obce Byšta
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce Byšta na roky 2023-2025, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú súčasť zápisnice

V Byšte:  09.12.2022   

                                                                                           
                                                                                                    Radoslav Palinský
                                                                                                   starosta obce



Uznesenie č.16/2022
z 1.zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Byšta

zo dňa 02.decembra  2022

K     bodu č.10   Rozpočet obce Byšta na roky 2023 – 2025 – prerokovanie   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Byšta
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

A/   rozpočet obce Byšta na rok 2023, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice

berie na vedomie

B/

Rozpočet obce Byšta na roky 2024-2025, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice

V Byšte : 09.12.2022 

                                                                                           
                                                                                                    Radoslav Palinský
                                                                                                   starosta obce



Uznesenie č.17/2022
z 1.zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Byšta

zo dňa 02.decembra  2022

K     bodu č.11  Rozpočtové opatrenie-prerokovanie  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Byšta

 v  súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje

rozpočtové opatrenie č 5/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice,

V Byšte : 09.12.2022  

                                                                                           
                                                                                                    Radoslav Palinský
                                                                                                   starosta obce



Uznesenie č.18/2022
z 1.zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Byšta

zo dňa 02.decembra  2022

K     bodu č.12    Zmeny rozpočtu v kompetencií starostu obce v priebehu roka a na konci   
roka-prerokovanie

Obecné  zastupiteľstvo Obce Byšta
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

A/   presun,  navýšenie  a zníženie  rozpočtovaných  prostriedkov  starostom  obce  v rámci
schváleného rozpočtu v súlade s § 14 ods. a), b), c)  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov do výšky  1 500,- €
pre volebné obdobie 2022 - 2026

B/   presun  rozpočtovaných  prostriedkov  starostom  obce  v rámci  schváleného  rozpočtu
v súlade s § 14 ods. a), b), c)  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  pričom sa  nemenia  celkové  príjmy
a výdavky rozpočtu k 31.12.2022

V Byšte :  09.12.2022  

                                                                                           
                                                                                                    Radoslav Palinský
                                                                                                   starosta obce


