Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
Uznesenia
č.187 - 206/2021

z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Byšta
zo dňa 17.12.2021
Uznesenie č. 187/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
schvaľuje
Doplnenie bodu č 16. prerokovanie uznesenia č. 4/2019 značenie v obci Byšta

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa
neprítomný

3 Ing. Martin Kandráč, Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli
0
1 Ing. Lucia Račeková
1 Katarína Vašková

V Byšte dňa: 27.12.2021

podpísané starostom obce
……………………………….
Radoslav Palinský
starosta obce Byšta

Uznesenie č.188/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
schvaľuje
Program rokovania 26. 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. Rozpočtové opatrenia č.8/2021 a č. 9/2021 – prerokovanie
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 2022-2024-prerokovanie
8. Návrh rozpočtu obce na roky 2022-2024 – prerokovanie
9. Presun rozpočtovaných prostriedkov starostom obce v rámci schváleného rozpočtu k
31.12.2021 -prerokovanie
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2022 - prerokovanie
11. Žiadosť 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 a
pozemku tiež z LV 368 p.č. CKN 370/1 vo výmere 69 m2 -zastavaná plocha a nádvorie,
nakoľko v prípade odpredaja inej osobe ,mi bude znemožnený prístup k rekreačnému
objektu. Johana Jacková,Letná 1675/2 , 075 01 Trebišov - prerokovanie
12. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok
vo vlastníctve obce Byšta K.ú.Byšta LV 368 p.č. CKN 266/1 zastavaná plocha a nádvorie,
my ho užívame , vzhľadom na skutočnosť ,že sa na ňom nachádza zariadenie na meranie
plynu k môjmu 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 . Simoneta Šalgová, Okružná 80/60 ,076
Byšta, Jaroslav Šalga , Okružná 80/60, 076 13 Byšta. - prerokovanie
13. Žiadosť o 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 .Geometrický plán som dal vyhotoviť na vlastné náklady.
Danú, novovzniknutú parcelu dlhodobo užívam, 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, RNDr. Peter Makara, Kráľovce č. 186 , 044 44 - prerokovanie
14. 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, Pavol Onder ,Bauerova 21, 040 23 Košice –
prerokovanie
15. Žiadosť o odkúpenie pozemkov na rekreačné účely vo vlastníctve obce Byšta k.ú.Byšta
LV 368 p.č. CKN 397/21 vo výmere 29 m2 ostatná plocha a pozemok z LV 368 p.č. CKN
390vo výmere 629 m2 -zastavaná plocha a nádvorie, Jaroslav Ramšák , Milhostov č.47 , 075
01 .

16. Prerokovanie uznesenia č. 4/2019 značenie v obci Byšta
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Návrh na uznesenie
20. Záver
Hlasovanie:
Ing. Martin Kandráč, Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing.
Lucia Račeková

za

4

proti
zdržal sa
neprítomný

0
0
1 Katarína Vašková

V Byšte dňa : 27.12.2021
podpísané starostom obce
................................................
Radoslav Palinský
starosta obce Byšta

Uznesenie č.189/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa
neprítomný

3
0
1
1

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

V Byšte dňa : 27.12.2021
podpísané starostom obce
................................................
Radoslav Palinský
starosta obce Byšta

Uznesenie č. 190/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 8/2021 ,ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice

Hlasovanie:
za

4

proti
zdržal sa
neprítomný

0
0
1

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

V Byšte dňa : 27.12.2021

podpísané starostom obce
................................................
Radoslav Palinský
starosta obce Byšta

Uznesenie č.191/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 9/2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice
Hlasovanie:
za

4

proti
zdržal sa
neprítomný

0
0
1

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

V Byšte dňa : 27.12.2021

podpísané starostom obce
................................................
Radoslav Palinský
starosta obce Byšta

Uznesenie č.192/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 2022-2024

Hlasovanie:
za

4

proti
zdržal sa
neprítomný

0
0
1

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

V Byšte dňa : 27.12.2021
podpísané starostom obce
................................................
Radoslav Palinský
starosta obce Byšta

Uznesenie č.193/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
schvaľuje
Návrh rozpočtu na rok 2022

Hlasovanie:
Ing. Martin Kandráč, Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing.
Lucia Račeková

za

4

proti
zdržal sa
neprítomný

0
0
1 Katarína Vašková

V Byšte dňa : 27.12.2021
podpísané starostom obce
................................................
Radoslav Palinský
starosta obce Byšta

Uznesenie č.194/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
berie na vedomie

Návrh rozpočtu na rok 2023-2024

Hlasovanie:
Ing. Martin Kandráč, Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing.
Lucia Račeková

za

4

proti
zdržal sa
neprítomný

0
0
1 Katarína Vašková

V Byšte dňa : 27.12.2021

podpísané starostom obce
................................................
Radoslav Palinský
starosta obce Byšta

Uznesenie č.195/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

schvaľuje

presun rozpočtovaných prostriedkov starostom obce k 31.12.2021 v rámci
schváleného rozpočtu v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtovým pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.,
pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.
Hlasovanie:
Ing. Martin Kandráč, Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing.
Lucia Račeková

za

4

proti
zdržal sa
neprítomný

0
0
1 Katarína Vašková

V Byšte dňa : 27.12.2021

podpísané starostom obce
................................................
Radoslav Palinský
starosta obce Byšta

Uznesenie č.196/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
berie na vedomie

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2022

Hlasovanie:
Ing. Martin Kandráč, Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing.
Lucia Račeková

za

4

proti
zdržal sa
neprítomný

0
0
1 Katarína Vašková

V Byšte dňa : 27.12.2021

podpísané starostom obce
................................................
Radoslav Palinský
starosta obce Byšta

Uznesenie č.197/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
schvaľuje
zámer predaja 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 11eur 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:
Ing. Martin Kandráč, Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing.
Lucia Račeková

za

4

proti
zdržal sa
neprítomný

0
0
1 Katarína Vašková

V Byšte dňa : 27.12.2021

podpísané starostom obce
................................................
Radoslav Palinský
starosta obce Byšta

Uznesenie č. 198/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
neschvaľuje
zámer predaja 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 .
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 z LV 368 p.č. CKN 370/1 vo výmere 69 m2 -zastavaná plocha a nádvorie .
nakoľko v prípade odpredaja inej osobe ,mi bude znemožnený prístup k rekreačnému
objektu
Hlasovanie:
Ing. Martin Kandráč, Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing.
Lucia Račeková

za

4

proti
zdržal sa
neprítomný

0
0
1 Katarína Vašková

V Byšte dňa : 27.12.2021
podpísané starostom obce
..............................................
Radoslav Palinský
starosta obce

Uznesenie č. 199/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
schvaľuje
zámer predaja 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 formou vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže za cenu min. 15 €
za m² podmienky verejnej obchodnej súťaže tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice a budú
zverejnené na webovom sídle obce Byšta.www.bysta.sk
Hlasovanie:
Ing. Martin Kandráč, Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing.
Lucia Račeková

za

4

proti
zdržal sa
neprítomný

0
0
1 Katarína Vašková

V Byšte dňa : 27.12.2021
podpísané starostom obce
..............................................
Radoslav Palinský
starosta obce

Uznesenie č. 200/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
schvaľuje
Zámer predaja majetku obce :
nehnuteľný majetok:
Časť pozemku 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 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 vlastníctve obce Byšta K.ú.Byšta LV 368 p.č. CKN 266/1 zastavaná
plocha a nádvorie, my ho užívame , vzhľadom na skutočnosť ,že sa na ňom nachádza
zariadenie na meranie plynu k môjmu 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
proti
zdržal sa
neprítomný

3 Ing. Lucia Račeková ,Martin Tökeli, Mgr Vladimír Fedor
0
1 Ing. Martin Kandráč,
1 Katarína Vašková

V Byšte dňa : 27.12.2021
podpísané starostom obce
..............................................
Radoslav Palinský
starosta obce

Uznesenie č. 201/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
schvaľuje

Zámer predaja 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 266/5 parcelu č. CKN 266/6 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
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 .Geometrický plán
som dal vyhotoviť na vlastné náklady. Danú, novovzniknutú parcelu dlhodobo užívam,
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 jejpremiestnenie.
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
proti
zdržal sa
neprítomný

3 Ing. Lucia Račeková ,Martin Tökeli, Mgr Vladimír Fedor
0
1 Ing. Martin Kandráč,
1 Katarína Vašková

V Byšte dňa : 27.12.2021
podpísané starostom obce
..............................................
Radoslav Palinský
starosta obce

Uznesenie č. 202/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
schvaľuje
zámer predaja 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
parcela 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
proti
zdržal sa
neprítomný

3 Ing. Lucia Račeková ,Martin Tökeli, Mgr Vladimír Fedor
0
1 Ing. Martin Kandráč,
1 Katarína Vašková

V Byšte dňa : 27.12.2021
podpísané starostom obce
..............................................
Radoslav Palinský
starosta obce

Uznesenie č. 203/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
schvaľuje

zámer predaja majetku obce:
Pozemky vo vlastníctve obce Byšta k.ú.ByštaLV 368 p.č. CKN 397/21 vo výmere 29 m2 ostatná plocha a pozemok z LV 368 p.č. CKN 390vo výmere 629 m2 -zastavaná plocha a nádvorie. formou vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže za cenu min. 15 eur za m² , podmienky
verejnej obchodnej súťaže tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice a budú zverejnené na webovom sídle obce Byšta. www.bysta.sk.

Hlasovanie:
Ing. Martin Kandráč, Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing.
Lucia Račeková

za

4

proti
zdržal sa
neprítomný

0
0
1 Katarína Vašková

V Byšte dňa : 27.12.2021
podpísané starostom obce
..............................................
Radoslav Palinský
starosta obce

Uznesenie č. 204/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
schvaľuje
zrušenie uznesenia č. 168/2021 zo dňa 11.06.2021 ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice

Hlasovanie:
Ing. Martin Kandráč, Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing.
Lucia Račeková

za

4

proti
zdržal sa
neprítomný

0
0
1 Katarína Vašková

V Byšte dňa : 27.12.2021
podpísané starostom obce
..............................................
Radoslav Palinský
starosta obce

Uznesenie č. 205/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
schvaľuje

zrušenie uznesenia č. 4/2019 zo dňa 10.02.2019 ,ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice

Hlasovanie:
Ing. Martin Kandráč, Mgr Vladimír Fedor, Martin Tökeli, Ing.
Lucia Račeková

za

4

proti
zdržal sa
neprítomný

0
0
1 Katarína Vašková

V Byšte dňa : 27.12.2021
podpísané starostom obce
..............................................
Radoslav Palinský
starosta obce

Uznesenie č. 206/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
schvaľuje
prenájom pozemkov od SPF na dobu neurčitú pozemky registra KN C
par.č. 102/1,102/2,100/2,100/3 katastrálne územie Byšta

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa
neprítomný

3 Ing. Martin Kandráč, Mgr Vladimír Fedor, Ing. Lucia Račeková
0
0
1 Katarína Vašková, Martin Tökeli

V Byšte dňa : 27.12.2021
podpísané starostom obce
..............................................
Radoslav Palinský
starosta obce

