
 Zápisnica

z     16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Byšte, konaného v zasadačke    

Obecného úradu  Byšta dňa 01.06.2020 o     17.00 hod.  

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

-poslanci OZ prítomní: Ing. Lucia  Račeková,  Katarína  Vašková

-poslanci OZ neprítomní:  Ing. Martin Kandráč _ospravedlnený

                                             Mgr. Vladimír Fedor _ ospravedlnený

                   Martin Tökeli _ ospravedlnený

- starosta obce: Radoslav Palinský

- hlavná kontrolórka: Ing. Ingrid Grimlingová

- pracovníčka OcÚ: Monika Kišová - ospravedlnená

- prítomná verejnosť: Ing. Helena Pavayová, Ing. Milan Pavay, JUDr. Ján Klanár

Program zasadnutia:  

 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.  Stanovisko hlavnej kontrolórky  k Záverečnému účtu Obce Byšta za rok 2019 -     
prerokovanie

 7.  Návrh Záverečného účtu Obce Byšta za rok 2019 - prerokovanie

8.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na  2.polrok 2020 – prerokovanie

9.  Plnenie rozpočtu za I. Q 2020  - prerokovanie

10. Rozpočtové opatrenia č.1/2020 a  č. 2/2020 - prerokovanie

11. Rozpočtové opatrenia č.3/2020 - prerokovanie

12. Rokovací poriadok OZ - prekovovanie

13. Schválenie 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 15 € cena spolu za výmeru je 4 035 €

 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.).

14.  Zmluva  o nájme poľnohospodárskych pozemkov –AT Zemplín spol. s.r.o.Kazimír,

       Športová 1 -prerokovanie

15. Zmluva  o nájme poľnohospodárskych pozemkov –Ing.Lucia Račeková ,Byšta 155 - 
prerokovanie

16. Žiadosť o odkúpenie pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Ing. Helena 
Pavayová,Kazimír, Byštianská 306/17 -  prerokovanie 

17. Žiadosť o odkúpenie pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Jarmila Pravdová 
a Miroslav Pravda , Košice, Wuppertálska  1  -  prerokovanie 

18. Nájomná zmluva – LESY SR , š.p. - 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 prítomné 2 poslankyne 
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  16. zasadnutia OZ
obce Byšta .

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

Prítomným sa poďakoval za aktívnu  účasť a vyhlásil 16. zasadnutie OZ za ukončené.

Ukončenie zasadnutia: 17.10 hod.

 

Zápisnica vyhotovená dňa: 01.06.2020

Zapísal a vypracoval: Radoslav Palinský

Radoslav Palinský

           starosta obce Byšta


