Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
Uznesenia
z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Byšta
zo dňa 07.09.2020

Uznesenie č. 104/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

schvaľuje
Nahradenie pôvodného bodu rokovania obecného zastupiteľstva bod č.8 Rokovací poriadok
za Opätovné prerokovanie nepodpísaných uznesení starostom obce z predchádzajúceho
zasadnutia OZ č.102/2020 a 103/2020

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa
neprítomný

3
0
0
2

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

V Byšte dňa : 16.09.2020
Nepodpísané starostom obce
……………………………….
Radoslav Palinský
starosta obce Byšta

Uznesenie č.105/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

schvaľuje
Zmenený program rokovania 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Hlasovanie o bodoch programu rokovania obecného zastupiteľstva
4. Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva
5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
6 .Ponuka zmeny dodávateľa v oblasti nakladania s odpadmi v obci -prerokovanie
7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2020 – prerokovanie
8. Opätovné prerokovanie nepodpísaných uznesení č.102/2020a103/2020 z predchádzajúceho
zasadnutia OZ
9. Rozpočtové opatrenia č.4/2020 a č. 5/2020 - prerokovanie
10. Rozpočtové opatrenia č.6/2020 – prerokovanie
11. Plnenie rozpočtu za 1.polrok 2020 - prerokovanie
12. Predaj majetku obce
nehnuteľný majetok:
1. pozemok p. č. CKN 304/1 ,ostatné plochy v k. ú. Byšta, list vlastníctva č. 368 vo výmere 116m2
vo vlastníctve Obce Byšta. Cena za 1m2 je 11 € cena spolu za výmeru je 1276,00 €
2. pozemok p. č. CKN 296/1, ostatné plochy v k. ú. Byšta, list vlastníctva č. 368 vo
vlastníctve Obce Byšta. Cena za 1m2 je 11 € cena spolu za výmeru je 924,00 €

výmere 84 m2 vo

Pre žiadateľa: Ing. Helena Pavayová, Byštianska 306/17, 076 13 Kazimír
z dôvodu hodného osobitného zreteľa :
a)

Ing. Helena Pavayová, Byštianska 306/17, 076 13 Kazimír požiadala Obec Byšta o odpredaj

pozemku okolo jej rekreačnému objektu , keďže v prípade odpredaja inej osobe jej bude
znemožnený
prístup k rekreačnému objektu . Predmetný pozemok užíva ako svoj dvor v okolí rekreačnému
objektu.
b)

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.). - prerokovanie
13. Predaj majetku obce :
nehnuteľný majetok:
1.
pozemok p. č. CKN 331, ostatné plochy v k. ú. Byšta, list vlastníctva č. 368 vo výmere 255m2
vo vlastníctve Obce Byšta. Cena za 1m2 je 11 € cena spolu za výmeru je 2805,00 €
Pre žiadateľa: Jarmila Pravdová a Miroslav Pravda , Wuppertálska1 ,040 23 Košice

z dôvodu hodného osobitného zreteľa :
a)
p. Jarmila Pravdová a Miroslav Pravda,Wuppertálska 1,040 23 Košice požiadali Obec Byšta o
odpredaj pozemku okolo jeho chaty, keďže k nej nemajú umožnený prístup.
b)

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.). - prerokovanie
14. Žiadosť o odkúpenie pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve
obce Byšta LV č.368 ,p.č. CKN 307/1 , o výmere 269 m2 druh pozemku ostatná plocha ,k.ú. Byšta .p.
JUDr.Ján Klanár,Záhradná 349/11,Humenné, – prerokovanie
15. Žiadosť o odkúpenie pozemku pozemok vo vlastníctve obce Byšta LV č.368 ,p.č. CKN
372 , o
výmere 141 m2 druh zastavané plochy a nádvoria,k.ú. Byšta .p.Ing.Štefan Toma, Hroncová 21/21
Košice - prerokovanie
16. Žiadosť o odkúpenie pozemku pozemok vo vlastníctve obce Byšta LV č.368 ,p.č. CKN
343/1 a
339/4 , o výmere 321 m2 k.ú. Byšta .p. Richard Kolesár , Berzeviczyho 4A ,Košice,- prerokovanie
17. Žiadosť o odkúpenie pozemku pozemok vo vlastníctve obce Byšta LVč.368 ,p.č. 339/4,k.ú.
Byšta . Rastislav Német , Obchodná 371/3 ,Zemplínska Teplica – prerokovanie
18. Žiadosť o odkúpenie pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve obce
Byšta LV č.368 ,p.č. CKN 339/4 , o výmere 108 m2 druh pozemku ostatná plocha ,k.ú. Byšta a
pozemok p.č. CNK 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
19. Nájomná zmluva – LESY SR , š.p. - prerokovanie
20. Kompostáreň: a) projektová dokumentácia-prerokovanie
b) externý manažment a stavebný dozor - prerokovanie
c) zapojenie sa do výzvy – prerokovanie
21. Rozpočtové opatrenie č. 7 -prerokovanie
22. Rôzne
23. Diskusia
24. Návrh na uznesenie
25. Záver

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa
neprítomný

3
0
0
2

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

V Byšte dňa : 16.09.2020
Podpísané starostom obce
................................................
Radoslav Palinský
starosta obce Byšta

Uznesenie č. 106/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa
neprítomný

3
0
0
2

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

V Byšte dňa : 16.09.2020

Podpísané starostom obce
................................................
Radoslav Palinský
starosta obce Byšta

Uznesenie č.107/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

schvaľuje
Vypovedanie zmluvy s dodávateľom v oblasti nakladania s odpadmi v obci
FÚRA s.r.o. Rozhanovce

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa
neprítomný

3
0
0
2

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

V Byšte dňa : 16.09.2020

Podpísané starostom obce
--------------------------------------Radoslav Palinský
starosta obce Byšta

Uznesenie č.108/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

schvaľuje
Pozmenený plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2020

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa
neprítomný

3
0
0
2

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

V Byšte dňa : 16.09.2020
Podpísané starostom obce
................................................
Radoslav Palinský
starosta obce Byšta

Uznesenie č. 102/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

schvaľuje

že,ak starosta obce Byšta využije sistačné právo tak, že text uznesenia nepodpíše do 10dní od
jeho schválenia obecným zastupiteľstvom obce Byšta,bezodkladne informuje obecné
zastupiteľstvo o tejto skutočnosti i zákonnom dôvode nepodpísania uznesenia. Informáciu o
tejto skutočnosti a zákonnom dôvode nepodpísania uznesenia zašle všetkým poslancom
obecného zastupiteľstva obce Byšta písomne na ich emailové adresy a písomnosť zároveň
pripojí k nepodpísanému uzneseniu a tiež zverejní na webovom sídle obce Byšta

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa
neprítomný

3
0
0
2

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

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 : 16.09.2020

................................................
Radoslav Palinský
starosta obce Byšta

Uznesenie č. 103/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

schvaľuje
že,obecné zastupiteľstvo obce Byšta zasadá vždy po dohode termínu so všetkými poslancami
obecného zastupiteľstva obce Byšta

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa
neprítomný

3
0
0
2

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

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 :16.09.2020

................................................
Radoslav Palinský
starosta obce Byšta

Uznesenie č.109/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 a č.5/2010

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa
neprítomný

3
0
0
2

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

V Byšte dňa :16.09.2020

Podpísané starostom obce
................................................
Radoslav Palinský
starosta obce Byšta

Uznesenie č.110/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 6/2020

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa
neprítomný

3
0
0
2

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

V Byšte dňa :16.09.2020
Podpísané starostom obce
................................................
Radoslav Palinský
starosta obce Byšta

Uznesenie č. 111/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

berie na vedomie
Plnenie rozpočtu za 2 .polrok 2020

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa
neprítomný

3
0
0
2

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

V Byšte dňa :16.09.2020
Podpísané starostom obce
................................................
Radoslav Palinský
starosta obce Byšta

Uznesenie č. 112/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

schvaľuje
predaj majetku obce :
nehnuteľný majetok:
1. pozemok p. č. CKN 304/1 ,ostatné plochy v k. ú. Byšta, list vlastníctva č. 368 vo výmere 116m2
vo vlastníctve Obce Byšta. Cena za 1m2 je 11 € cena spolu za výmeru je 1276,00 €
2. pozemok p. č. CKN 296/1, ostatné plochy v k. ú. Byšta, list vlastníctva č. 368 vo
vlastníctve Obce Byšta. Cena za 1m2 je 11 € cena spolu za výmeru je 924,00 €

výmere 84 m2 vo

Pre žiadateľa: Ing. Helena Pavayová, Byštianska 306/17, 076 13 Kazimír
z dôvodu hodného osobitného zreteľa :
a)

Ing. Helena Pavayová, Byštianska 306/17, 076 13 Kazimír požiadala Obec Byšta o odpredaj

pozemku okolo jej rekreačnému objektu , keďže v prípade odpredaja inej osobe jej bude
znemožnený
prístup k rekreačnému objektu . Predmetný pozemok užíva ako svoj dvor v okolí rekreačnému
objektu.
b)

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
0
0
2

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

V Byšte dňa :16.09.2020

Podpísané starostom obce
................................................
Radoslav Palinský
starosta obce Byšta

Uznesenie č. 113/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

schvaľuje
predaj majetku obce :
nehnuteľný majetok:
1.
pozemok p. č. CKN 331, ostatné plochy v k. ú. Byšta, list vlastníctva č. 368 vo výmere 255m2
vo vlastníctve Obce Byšta. Cena za 1m2 je 11 € cena spolu za výmeru je 2805,00 €
Pre žiadateľa: Jarmila Pravdová a Miroslav Pravda , Wuppertálska1 ,040 23 Košice
z dôvodu hodného osobitného zreteľa :
a)
p. Jarmila Pravdová a Miroslav Pravda,Wuppertálska 1,040 23 Košice požiadali Obec Byšta o
odpredaj pozemku okolo jeho chaty, keďže k nej nemajú umožnený prístup.
b)

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.). - prerokovanie

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa
neprítomný

3
0
0
2

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

V Byšte dňa :16.09.2020

Podpísané starostom obce
................................................
Radoslav Palinský
starosta obce Byšta

Uznesenie č. 114/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

schvaľuje

zámer predaja majetku obce :

nehnuteľný majetok:
pozemok p. č. CKN 307/1 ostatné plochy v k. ú. Byšta, list vlastníctva č. 368 vo
výmere 269 m2 vo vlastníctve Obce Byšta. Cena za 1m2 je 11 € cena spolu za výmeru
je 2 959 €
Pre žiadateľa: JUDr.Ján Klanár,Záhradná 349/11, 066 01 Humenné
z dôvodu hodného osobitného zreteľa :


JUDr. Ján Klanár,Záhradná 349/11, 066 01 Humenné požiadal Obec Byšta o odpredaj
pozemku okolo jeho chaty, keďže k nej nemá umožnený prístup. Predmetný pozemok
užíva a žiada ako svoj dvor v okolí chaty.



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
0
0
2

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

V Byšte dňa :16.09.2020
Podpísané starostom obce
..............................................
Radoslav Palinský
starosta obce

Uznesenie č. 115/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

neschvaľuje

zámer predaja majetku obce :

nehnuteľný majetok:
pozemok vo vlastníctve obce Byšta LV č.368 ,p.č. CKN
zastavané plochy a nádvoria,k.ú. Byšta .

372 , o výmere 141 m2 druh

pre žiadateľa:Ing.Štefan Toma, Hroncová 21/21 Košice

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa
neprítomný

3
0
0
2

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

V Byšte dňa :16.09.2020
Podpísané starostom obce
..............................................
Radoslav Palinský
starosta obce

Uznesenie č. 116/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

neschvaľuje

zámer predaja majetku obce :

nehnuteľný majetok:
pozemok vo vlastníctve obce Byšta LV č.368 ,p.č. CKN
343/1 a 339/4 , o výmere 321 m2
k.ú. Byšta .p. Richard Kolesár , Berzeviczyho 4A ,Košice,
pre žiadateľa: Richard Kolesár , Berzeviczyho 4A ,Košice

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa
neprítomný

3
0
0
2

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

V Byšte dňa :16.09.2020
Podpísané starostom obce
..............................................
Radoslav Palinský
starosta obce

Uznesenie č. 117/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

neschvaľuje

zámer predaja majetku obce :

nehnuteľný majetok:
Žiadosť o odkúpenie pozemku pozemok vo vlastníctve obce Byšta LVč.368 ,p.č. 339/4,k.ú.
Byšta . Rastislav Német , Obchodná 371/3 ,Zemplínska Teplica
pre žiadateľa: Rastislav Német , Obchodná 371/3 ,Zemplínska Teplica

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa
neprítomný

3
0
0
2

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

V Byšte dňa :16.09.2020
Podpísané starostom obce
..............................................
Radoslav Palinský
starosta obce

Uznesenie č. 118/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

neschvaľuje

zámer predaja majetku obce :

nehnuteľný majetok:
1. pozemok vo vlastníctve obce Byšta LV č.368 ,p.č. CKN 339/4 , o výmere 108 m2 druh
pozemku ostatná plocha ,k.ú. Byšta
2.pozemok vo vlastníctve obce Byšta LV č.368 p.č. CNK 343/1 o výmere 213 m2 druh
pozemku ostatná plocha ,k.ú. Byšta
Pre žiadateľa: Mgr. Mária Cabadová , M.R.Štefánika 2221/174, Trebišov a p.Jozef Kačúr ,
Tušice 197
z dôvodu hodného osobitného zreteľa :
Mgr. Mária Cabadová , M.R.Štefánika 2221/174, Trebišov a p.Jozef Kačúr , Tušice 197
požiadali Obec Byšta o dopredaj pozemku okolo ich chaty, keďže v prípade odpredaja
inej osobe bude im znemožnený prístup k ich chate.

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa
neprítomný

3
0
0
2

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

V Byšte dňa :16.09.2020
Podpísané starostom obce
..............................................
Radoslav Palinský
starosta obce

Uznesenie č. 119/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

neschvaľuje

Nájomnú zmluvu – LESY SR , š.p.

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa
neprítomný

3
0
0
2

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

V Byšte dňa :16.09.2020
Podpísané starostom obce
..............................................
Radoslav Palinský
starosta obce

Uznesenie č. 120/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

schvaľuje
a) použitie finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu - na kompostáreň v obci do
výšky 360 €
b) použitie finančných prostriedkov na externý manažment a relevantnú štúdiu pri podávaní
žiadostí na Enviromentálny fond v rámci výzvy C2 a C5 do výšky 940 €
c) použitie finančných prostriedkov na stavebný dozor pri realizácii projektu kompostárne do
výšky 1 200 €
d) podanie žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu SR v rámci činnosti C2 a C5 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov .
Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa
neprítomný

3
0
0
2

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

V Byšte dňa :16.09.2020

Podpísané starostom obce
..............................................
Radoslav Palinský
starosta obce

Uznesenie č. 121/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

schvaľuje

Rozpočtové opatrenie č. 7/2020

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa
neprítomný

3
0
0
2

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

V Byšte dňa :16.09.2020

Podpísané starostom obce
..............................................
Radoslav Palinský
starosta obce

