
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

Uznesenia 

z 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Byšta

zo dňa 08.06.2020

                             Uznesenie č. 85/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

 schvaľuje

Vypustenie  z rokovania obecného zastupiteľstva bod č. 8 Návrh Plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky na  2.polrok 2020 

Hlasovanie:

za 3 Ing.Martin Kandráč, Martin Tökeli, Mgr.Vladimír Fedor
proti 1 Ing.Lucia  Račeková
zdržal sa 1 Katarína Vašková
neprítomný 0

  
V Byšte dňa :16.06.2020                                                            
                                                                                    

nepodpísané starostom obce
……………………………….

            Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta

           



                                           Uznesenie č.86/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

schvaľuje  

Vypustenie  z rokovania obecného zastupiteľstva bod č. 12 Rokovací poriadok OZ 

  

Hlasovanie:

za 4
Ing.Martin Kandráč, Martin Tökeli, Mgr.Vladimír Fedor,
 Katarína Vašková

proti 0
zdržal sa 1 Ing.Lucia  Račeková
neprítomný 0

      
V Byšte   dňa :16.06.2020                                      

      nepodpísané starostom obce
                               ................................................

                                                                                                Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta

         



                                            Uznesenie č. 87/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                                  

schvaľuje

doplnenie bodu programu rokovania  obecného zastupiteľstva č.17  Sistačné právo

Hlasovanie:

za 4
Ing.Martin Kandráč, Martin Tökeli, Mgr.Vladimír Fedor,
 Katarína Vašková

proti 0
zdržal sa 1 Ing.Lucia  Račeková
neprítomný 0

     

V Byšte  dňa : 16.06.2020      

    nepodpísané starostom obce
                                                                                 ...………………………………..
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta
                             



   Uznesenie č. 88/2020

     Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

    

                                        schvaľuje

 doplnenie  bodu  programu  rokovania  obecného  zastupiteľstva  č.18  Termíny  zasadnutí
obecného zastupiteľstva obce Byšta

Hlasovanie:

za 4
Ing.Martin Kandráč, Martin Tökeli, Mgr.Vladimír Fedor,
 Katarína Vašková

proti 0
zdržal sa 1 Ing.Lucia  Račeková
neprítomný 0

        
      

V Byšte dňa: 16.06.2020                                                                    

nepodpísané starostom obce
................................................

                                                                                                 Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta

           

                                



                                            Uznesenie č. 89/2020

    Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                  schvaľuje

Zmenený program rokovania 17. 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.  Stanovisko hlavnej kontrolórky  k Záverečnému účtu Obce Byšta za rok 2019 -  
prerokovanie

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

8.   Plnenie rozpočtu za I. Q 2020  - prerokovanie

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

10. Rozpočtové opatrenia č.3/2020 - prerokovanie

11.  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.).

12.  Zmluva  o nájme poľnohospodárskych pozemkov –AT Zemplín spol. s.r.o. 
Kazimír,Športová 1 - prerokovanie

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

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



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

16. Nájomná zmluva – LESY SR , š.p. - prerokovanie

17. Sistačné právo

18. Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Byšta

19. Rôzne

20. Diskusia

21. Návrh na uznesenie

22. Záver

Hlasovanie:

za 4
Ing.Martin Kandráč, Martin Tökeli, Mgr.Vladimír Fedor,
 Katarína Vašková

proti 0
zdržal sa 1 Ing.Lucia  Račeková
neprítomný 0

   

V Byšte   dňa : 16.06.2020      

  podpísané starostom obce
                                                                                  ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta

           

                                 



                                     Uznesenie č. 90  /2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                     berie na vedomie

 

Kontrolu plnenia  uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

Hlasovanie:

za 5
Ing.Martin Kandráč, Martin Tökeli,Katarína Vašková,
Ing.Lucia Račeková,Mgr.Vladimír Fedor

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 0

                                      
     
V Byšte dňa : 16.06.2020                                                                   

     podpísané starostom obce
   ................................................

                                                                                                 Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.91/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                                            berie na vedomie

Stanovisko hlavnej kontrolórky  k Záverečnému účtu Obce Byšta za rok 2019 

Hlasovanie:

za 5
Ing.Martin Kandráč, Martin Tökeli,Katarína Vašková,
Ing.Lucia Račeková,Mgr.Vladimír Fedor

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 0

                                         

  
V Byšte dňa : 16.06.2020                                                          

    podpísané starostom obce
---------------------------------------

 Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.92/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                                 a) schvaľuje 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad

                                                 b) potvrdzuje
schodok rozpočtu v sume – 7 603,73 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona  č.  583/2004  Z.z.  o  rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a  o  zmene  a
doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a jeho vysporiadanie zo zostatku finančných operácií vo
výške 7 603,73 €.

                     c) schvaľuje
zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov v sume 1 876,05 € na tvorbu rezervného fondu za rok 2019

O použití prostriedkov rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo svojím uznesením. 

                                                              

Hlasovanie:

za 5
Ing.Martin Kandráč, Martin Tökeli,Katarína Vašková,
Ing.Lucia Račeková,Mgr.Vladimír Fedor

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 0

                                          
V Byšte dňa :  16.06.2020                                          

       

      podpísané starostom obce
     ................................................

                                                                                                Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č. 93/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

         

                                              berie na vedomie

Plnenie rozpočtu za I. Q 2020 

Hlasovanie:

za 5
Ing.Martin Kandráč, Martin Tökeli,Katarína Vašková,
Ing.Lucia Račeková,Mgr.Vladimír Fedor

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 0

                                    
V Byšte dňa :16.06.2020      

   podpísané starostom obce
  ................................................

                                                                                                Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.94/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

         

                                              berie na vedomie

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 a č.2/2010

Hlasovanie:

za 5
Ing.Martin Kandráč, Martin Tökeli,Katarína Vašková,
Ing.Lucia Račeková,Mgr.Vladimír Fedor

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 0

V Byšte dňa :  16.06.2020                     

    
    podpísané starostom obce

                                                                                    ................................................
                                                                                               Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.95/2020

                                                      

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2020

Hlasovanie:

za 5
Ing.Martin Kandráč, Martin Tökeli,Katarína Vašková,
Ing.Lucia Račeková,Mgr.Vladimír Fedor

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 0

V Byšte dňa : 16.06.2020                

   podpísané starostom obce
                                                                                    ................................................
                                                                                               Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č. 96/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                                     neschvaľuje

   predaj 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.).    

Hlasovanie:

za 5
Ing.Martin Kandráč, Martin Tökeli,Katarína Vašková,
Ing.Lucia Račeková,Mgr.Vladimír Fedor

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 0

                             
V Byšte dňa :16.06.2020      

  podpísané starostom obce
                                    ................................................

                                                                                                Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.97/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                                     schvaľuje

 Zmluvu  o nájme poľnohospodárskych pozemkov – AT Zemplín spol. s.r.o.   
Kazimír,Športová 1,ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia

Hlasovanie:

za 5
Ing.Martin Kandráč, Martin Tökeli,Katarína Vašková,
Ing.Lucia Račeková,Mgr.Vladimír Fedor

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 0

                                          

V Byšte dňa : 16.06.2020                                                   
                                                                            

   podpísané starostom obce
     ..............................................

                                                                                                Radoslav Palinský
   starosta obce



                                                                        
Uznesenie č.98/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                                 

    neschvaľuje

Zmluvu o prenájme poľnohospodárskych pozemkov pre  Ing.Lucia Račeková ,Byšta 155

 ,ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia

Hlasovanie:

za 1 Katarína Vašková,
proti 0

zdržal sa 4
Ing.Martin Kandráč, Martin Tökeli,Ing.Lucia Račeková,
Mgr.Vladimír Fedor

neprítomný 0

V Byšte dňa :  16.06.2020                                        

   podpísané starostom obce
  ................................................

                                                                                                Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č. 99/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                           

    schvaľuje

zámer predaja  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 
výmere 84 m2 vo  vlastníctve Obce Byšta. Cena za 1m2 je 11 € cena spolu za výmeru je 
924,00 €

 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 5
Ing.Martin Kandráč, Martin Tökeli,Katarína Vašková,
Ing.Lucia Račeková,Mgr.Vladimír Fedor

proti 0

zdržal sa 0

neprítomný 0

V Byšte dňa : 16.06.2020                                              

  podpísané starostom obce
  ................................................

                                                                                                Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č. 100/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                                            schvaľuje

zámer predaja  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 ich  chaty, keďže k 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.).

Hlasovanie:

za 4
Martin Tökeli,Katarína Vašková, Ing.Lucia Račeková,
Mgr.Vladimír Fedor

proti

zdržal sa 1 Ing.Martin Kandráč

neprítomný

                                          
V Byšte dňa :  16.06.2020                            

   podpísané starostom obce
  ................................................

                                                                                                Radoslav Palinský
                                                                      starosta obce Byšta



Uznesenie č. 101/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                                            neschvaľuje

Nájomnú zmluvu – LESY SR , š.p.Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Hlasovanie:

za 5
Ing.Martin Kandráč, Martin Tökeli,Katarína Vašková, 
Ing.Lucia Račeková, Mgr.Vladimír Fedor

proti 0

zdržal sa 0

neprítomný 0

                                          
V Byšte dňa : 16.06.2020                                    

    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 4
Ing.Martin Kandráč, Martin Tökeli,Katarína Vašková, 
 Mgr.Vladimír Fedor

proti 0

zdržal sa 1 Ing.Lucia Račeková,

neprítomný 0

                                          
V Byšte dňa :  16.06.2020                                   

  nepodpísané starostom obce
  ................................................

                                                                                                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 5
Ing.Martin Kandráč, Martin Tökeli,Katarína Vašková, 
Ing.Lucia Račeková, Mgr.Vladimír Fedor

proti 0

zdržal sa 0

neprítomný 0

   

                                       
V Byšte dňa : 16.06.2020                                

   nepodpísané starostom obce
  ................................................

                                                                                                Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta


