
 Zápisnica

z     21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Byšte, konaného v zasadačke    

Obecného úradu  Byšta dňa 20.05.2021 o     18.00 hod.  

Prítomní na zasadnutí: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice:

-poslanci OZ prítomní: Ing. Martin Kandráč, Mgr.Vladimír Fedor

-poslanci OZ neprítomní:  Ing.Lucia Račeková_ospravedlnená

                                            Katarína Vašková _ ospravedlnená

                   Martin Tökeli _ ospravedlnený

- starosta obce: Radoslav Palinský

- hlavná kontrolórka: Ing. Ingrid Grimlingová - ospravedlnená

- pracovníčka OcÚ: Monika Kišová - ospravedlnená

- prítomná verejnosť: 

Program zasadnutia:  

 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. Stanovisko hlavnej kontrolórky  k Záverečnému účtu Obce Byšta za rok 2020 - prerokovanie 
 7. Návrh Záverečného účtu Obce Byšta za rok 2020 - prerokovanie
 8. Plnenie rozpočtu za I. Q 2021  - prerokovanie

 9. Rozpočtové opatrenia č.1/2021 a  č. 2/2021- prerokovanie

10. Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na  2.polrok 2021 – prerokovanie

11. Žiadosť o odkúpenie pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve 
obce Byšta LV č.368 ,p.č. C KN  339/4 , o výmere 108 m2  druh pozemku ostatná plocha ,k.ú. 
Byšta  a pozemok p.č. C KN 343/1 o výmere 213 m2  druh pozemku ostatná plocha ,k.ú. Byšta , 
Mgr. Mária Cabadová , M.R.Štefánika 2221/174, Trebišov a p.Jozef Kačúr Tušice 197 – 
prerokovanie

12. Žiadosť o odkúpenie  časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo 
vlastníctve obce Byšta LV č.368 ,p.č. C KN  362/3 o výmere 136 m2 druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie, k.ú. Byšta geometrickým plánom,ktorý sme dali vyhotoviť na vlastné náklady  
bola oddelená parcela 362/4 o výmere 12 m2 o ktorú žiadame .Uvedenú parcelu dlhodobo 
udržiavame v súčastnosti slúži ako oporný múr

 Bc. Katarína Kelečajová, Komenského 2137/45 , Trebišov , Marcel Kelečaj, Berehovská 2217/21,
Trebišov -prerokovanie

13. Žiadosť o odkúpenie pozemku v K.ú.Byšta LV 368 parcela č. Registra C 397/21 druh pozemku
ostatná plocha o výmera 29 m2  ,k.ú Byšta a parcelu č. Registra C 390 druh pozemku zastavaná 
plocha o výmere 629m2 ,k.ú. Byšta, GLOBAL SPEED s.r.o. ,Na sídlisku 365/44, 076 14 
Michaľany , konateľ spoločnosti Tomáš Tomaščík – prerokovanie



14. Žiadosť o opravu prístupovej cesty na parcelu C 133 (132),Mgr. Peter Vincej a  Ing. Dušan  
Valášek PaedDr. Eva Valášková Vincejová, PhD -prerokovanie

15. Poistná zmluva na majetok obce – prerokovanie

16. Zmluva Folkiš s.r.o. o umiestnenie telek. rozvodu nad povrchom zeme- prerokovanie

17. Návrh VZN č.1/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a       
drobné stavebné odpady na území obce Byšta – prerokovanie

18. Zmena ceny vodného na rok 2021  podľa Rozhodnutia ÚRSO č.0976/2017/V-PC-

 prerokovanie

19. Rôzne

20. Diskusia

21. Návrh na uznesenie

22. Záver

K bodu 1.  Otvorenie

       Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Byšte ( ďalej len „OZ“) otvoril a viedol starosta obce 
Byšta p. Radoslav Palinský (ďalej len „starosta „), ktorý privítal všetkých zúčastnených a 
skonštatoval, že z celkovo 5 poslancov Obecného zastupiteľstva v Byšte  sú prítomní 2 poslanci a 
rokovanie OZ nie je teda uznášania schopné.

Z dôvodu prítomnosti menej ako nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov starosta 
skonštatoval, že OZ nie je uznášania schopné a následne ukončil rokovanie  21. zasadnutia OZ
obce Byšta .

Následne informoval prítomných ,že ďalšie rokovanie OZ  bude zvolané do 14 dní.

Prítomným sa poďakoval za  účasť a vyhlásil 21. zasadnutie OZ za ukončené.

Ukončenie zasadnutia: 18.20 hod.

 

Zápisnica vyhotovená dňa: 21.05.2021

Zapísal a vypracoval: Radoslav Palinský

Radoslav Palinský

           starosta obce Byšta


