
 Uznesenia
č. 1/2022-7/2022

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Byšta, ktoré sa
konalo dňa   25. novembra 2022

                                                                             

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

zo dňa 25. novembra 2022

K     bodu 1/     
c/     Oznámenie  výsledkov  volieb  do  orgánov  samosprávy  a     odovzdanie  osvedčení  
o     zvolení novozvolenému starostovi a     poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva  

d/    Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a     prevzatie vedenia  
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom

e/      Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

f) Vystúpenie novozvoleného starostu obce

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
A. berie na vedomie
     1. výsledky volieb  starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva
     2. vystúpenie novozvoleného starostu obce
B. konštatuje, že
    1. novozvolený starosta obce Radoslav Palinský zložil zákonom predpísaný
        sľub starostu obce.
    2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
       poslanca obecného zastupiteľstva
       

- Peter Bodis
- Marianna Ceperková
- Slavomír Maťaš
- Ing. Michal Raček
- Ing. Lucia Račeková

       
V Byšte  28.11.2022

                                                                                                    Radoslav Palinský
                                                                                                   starosta obce



Uznesenie č. 2/2022
z ustanovujúceho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Byšta

zo dňa 25. novembra 2022

K bodu č.2/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia a overovateľov zápisnice

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

schvaľuje

Overovateľov zápisnice  : Peter Bodis
       Slavomír Maťaš
       Marianna Ceperková

V Byšte 28.11.2022

                                                                                           
                                                                                                    Radoslav Palinský
                                                                                                   starosta obce



Uznesenie č. 3/2022
z ustanovujúceho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Byšta

zo dňa 25. novembra 2022

K bodu č.2/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia a overovateľov zápisnice

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

schvaľuje 

program  ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Byšta
1. Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia.
b) Určenie zapisovateľa
c)  Oznámenie výsledkov do orgánov samosprávy obce a  odovzdanie osvedčení  o zvolení
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
d)  Zloženie  sľubu  novozvoleného  starostu  obce,  prevzatie  insígnií  a  prevzatie  vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
f) Vystúpenie novozvoleného starostu obce
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia a overovateľov zápisnice
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
    zasadnutia obecného zastupiteľstva
4.Zriadenie  komisie  na  ochranu  verejného  záujmu  ,určenie  náplne  jej  práce,  voľba

jej predsedu  a členov
5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu.
6. Určenie platu starostu obce – prerokovanie 
7. Rôzne.
8. Záver.

V Byšte 28.11.2022

                                                                                           
                                                                                                    Radoslav Palinský
                                                                                                   starosta obce



Uznesenie č. 4/2022
z ustanovujúceho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Byšta

zo dňa 25. novembra 2022

K     bodu 3/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať  
a     viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva   

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

schvaľuje

poslanca obecného zastupiteľstva  p. Mariannu Ceperkovú  zvolávaním a vedením zasadnutí
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
tretia  veta a  ods.  6  tretia  veta zákona SNR č.  369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení  v znení
neskorších predpisov

V Byšte 28.11.2022

                                                                                           
                                                                                                    Radoslav Palinský
                                                                                                   starosta obce

Uznesenie č. 5/2022



z ustanovujúceho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Byšta

zo dňa 25. novembra 2022

K     bodu 4/    Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu ,určenie náplne jej práce,  
voľba  jej predsedu  a členov

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

schvaľuje

Komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení:

Predseda:  Ing.Lucia Račeková      
    
Členovia: Ing. Michal Raček,  Peter Bodis, Slavomír Mataš, Marianna Ceperková     

V Byšte  28.11.2022

                                                                                           
                                                                                                    Radoslav Palinský
                                                                                                   starosta obce

    Uznesenie č. 6/2022



z ustanovujúceho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Byšta

zo dňa 25. novembra 2022

K     bodu   5  /  Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta 

berie na vedomie

určenie zástupcu starostu obce p. Slavomíra Maťaša v zmysle § 13b ods. 1 Zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

V Byšte 28.11.2022

                                                                                           
                                                                                                    Radoslav Palinský
                                                                                                   starosta obce

    Uznesenie č. 7/2022
z ustanovujúceho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Byšta



zo dňa 25. novembra 2022

K     bodu  6/Určenie  platu  starostu  obce  v     rozsahu  úväzku  určenom  obecným  
zastupiteľstvom

Obecné zastupiteľstvo Obce Byšta  
 v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov 

určuje 

plat starostovi obce Byšta  Radoslavovi Palinskému   v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov, a to:
ako súčin priemernej mesačnej  mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2021 a násobku podľa § 4 ods.
1. v rozsahu úväzku určeného obecným zastupiteľstvom  s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu
s prihliadnutím na výšku priemernej  mesačnej  mzdy v národnom hospodárstve vyhlásenej
Štatistickým úradom Slovenskej republiky vždy k 1.1. budúceho roka.

V Byšte   28.11.2022

                                                                                           
                                                                                                    Radoslav Palinský
                                                                                                   starosta obce


