
Zápisnica 
Z 2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Byšta, 

konaného dňa 24.02.2023
___________________________________________________________________________

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice

Starosta obce: Radoslav Palinský                       

Poslanci  OZ: Peter Bodis 

                 Marianna Ceperková

                Ing. Michal Raček

                Ing. Lucia Račeková                       

 Neprítomní:   Slavomír Maťaš   

Hlavná kontrolórka: Ing. Ingrid Grimlingová

Pracovníčka OcÚ: Monika Kišová

Verejnosť:   podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice     

Navrhovaný program zasadnutia OZ: 
  1.  Otvorenie
  2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3.       Schválenie  programu rokovania obecného zastupiteľstva
  4.       Kontrola plnenia uznesení
  5.       Interpelácia poslancov  
  6.  Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Byšte – Návrh -prerokovanie
  7.  Rozpočtové opatrenie č.6/2022 - prerokovanie

  8. Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 -prerokovanie
  9.       Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Byšta-Návrh-prerokovanie
10.       Schválenie inventarizačnej, likvidačnej a vyraďovacej komisie
11.       Dodatok č. 2  k zmluve  č. 34/2018 – Aquaspiš vodné hospodárstvo s.r.o.-  

prerokovanie   
12. Dodatok č.1 k zmluve č. tz2018-04-04vs2 - Topset Solution s.r.o.-registratúra -

prerokovanie
13. Rôzne
14. Návrh na uznesenie
15. Záver

bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  otvoril Radoslav Palinský , starosta obce.  
Privítal všetkých prítomných. 
Starosta konštatoval, že z 5 poslancov OZ sú  prítomní   4  poslanci OZ je uznášania schopné.
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K     bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice  

Za zapisovateľku bola určená : p. Monika Kišová prac.OcÚ 

Za overovateľov zápisnice starosta určil : Marianna Ceperková
        Peter Bodis
        

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie o schválení overovateľov zápisnice.

Uznesenie č.   19  /  2023      

K     bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice  

Obecné  zastupiteľstvo Obce  Byšta
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje 

Overovateľov zápisnice v zložení: Marianna Ceperková
         Peter Bodis

Hlasovanie: 
Prítomní: 4
 za: Peter Bodis, Marianna Ceperková , Ing. Michal Raček.Ing. Lucia Račeková 
proti: 0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval:0    
Starosta  obce konštatoval ,že uznesenie č.19/2023 bolo prijaté     

K     bodu  3.   Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva  

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie o schválení  návrhu programu rokovania obecného 
zastupiteľstva

Uznesenie č.  20/2023     

K     bodu  3.   Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Byšta
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

Program rokovania obecného zastupiteľstva 
  1.  Otvorenie
  2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3.       Schválenie  programu rokovania obecného zastupiteľstva
  4.       Kontrola plnenia uznesení
  5.       Interpelácia poslancov  
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  6.  Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Byšte – Návrh -prerokovanie
  7.  Rozpočtové opatrenie č.6/2022 - prerokovanie

  8. Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 -prerokovanie
  9.       Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Byšta-Návrh-prerokovanie
10.       Schválenie inventarizačnej, likvidačnej a vyraďovacej komisie
11.       Dodatok č. 2  k zmluve  č. 34/2018 – Aquaspiš vodné hospodárstvo s.r.o.-  

prerokovanie   
12. Dodatok č.1 k zmluve č. tz2018-04-04vs2 - Topset Solution s.r.o.-registratúra -

prerokovanie
13. Rôzne
14. Návrh na uznesenie
15. Záver
Hlasovanie: 
Prítomní: 4
 za: Peter Bodis, Marianna Ceperková, Ing. Michal Raček.Ing. Lucia Račeková 
proti: 0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval:0 
Starosta  obce konštatoval ,že uznesenie č.20/2023 bolo prijaté     
K     bodu 4.      Kontrola plnenia uznesení  

Starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení, uznesenia sa priebežne plnia.

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie o schválení  kontroly plnenia uznesení

Uznesenie č.  21/2023      

K     bodu 4.      Kontrola plnenia uznesení  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Byšta
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie 

Kontrolu  plnenia uznesení

 Hlasovanie: 
 Prítomní: 4
 za:  Peter Bodis, Marianna Ceperková. Ing. Michal Raček.Ing. Lucia Račeková 
 proti: 0 
 zdržali sa:  
nehlasoval:0 

Starosta  obce konštatoval ,že uznesenie č.21/2023 bolo prijaté     
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K     bodu č.  5     Interpelácia poslancov  
Z radov poslancov neboli prednesené interpelácie.

K     bodu č.  6   Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Byšte – Návrh -prerokovanie  
Rokovací poriadok OZ - návrh  bol zverejnený po dobu 15 dní na webovej stránke obce a 
úradnej tabuli obce. Poslanci rokovací poriadok OZ -návrh  obdržali e mailom 
Starosta navrhol aby sa v článku 11 v bode 4  zmenilo „ Zápisnica zo zasadnutia sa 
vyhotovuje do 30 dní „.
Starosta sa spýtal poslancov či majú nejaké pripomienky alebo návrhy k rokovaciemu 
poriadku OZ v Byšte .
Z radov poslancov k rokovaciemu poriadku neboli pripomienky  a súhlasili s uvedenou 
zmenou.
Starosta vyzval poslancov na hlasovanie o schválení  rokovacom poriadku OZ v Byšte so 
zmenou.

Uznesenie č.  22/2023  

K     bodu č.  6   Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Byšte – Návrh -prerokovanie  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Byšta
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Byšte so zmenou

Hlasovanie: 
Prítomní: 4
 za: Peter Bodis, Marianna Ceperková, Ing. Michal Raček.Ing. Lucia Račeková 
proti: 0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval:0 
Starosta  obce konštatoval ,že uznesenie č.22/2023 bolo prijaté  
   
K     bodu č.7   Rozpočtové opatrenie č.6/2022 – prerokovanie  
Rozpočtové oparenie č.6/2022 predniesla hlavná kontrolórka . Poslanci rozpočtové opatrenie 
obdržali emailom . Zo strany poslancov k rozpočtovému opatreniu neboli žiadne pripomienky
tvori neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 
Starosta vyzval poslancov na hlasovanie  o schválení rozpočtového  opatrenia č.6/2022

Uznesenie č.  23/2023  

K     bodu č.7   Rozpočtové opatrenie č.6/2022 – prerokovanie  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Byšta
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

rozpočtové opatrenie č.6/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice
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Hlasovanie: 
Prítomní: 4
 za: Peter Bodis, Marianna Ceperková, Ing. Michal Raček.Ing. Lucia Račeková 
proti: 0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval:0 
Starosta  obce konštatoval ,že uznesenie č.23/2023 bolo prijaté    
 
K     bodu č.8   Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 -prerokovanie  
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 predniesla hlavná kontrolórka . Poslanci plnenie rozpočtu k 
31.12.2022 obdržali emailom . Zo strany poslancov k plneniu rozpočtu   neboli žiadne 
pripomienky  tvori neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 
Starosta vyzval poslancov na hlasovanie  o schválení  plnenia rozpočtu k 31.12.2022 

Uznesenie č.  24/2023      

K     bodu č.8   Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 -prerokovanie  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Byšta
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 , ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice

Hlasovanie: 
Prítomní: 4
 za: Peter Bodis, Marianna Ceperková,Ing. Michal Raček.Ing. Lucia Račeková 
proti: 0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval:0
 Starosta  obce konštatoval ,že uznesenie č.24/2023 bolo prijaté     

K     bodu č.9   Z  ásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Byšta-Návrh-  
prerokovanie
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Byšta  - návrh  boli zverejnené po dobu 
15 dní na webovej stránke obce a úradnej tabuli obce. Poslanci zásady hospodárenia a 
nakladania s majetkom obce Byšta -návrh  obdržali e mailom .
Starosta obce sa spýtal poslancov či majú pripomienky alebo návrhy k zásadám hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce Byšta . S radov poslancov neboli pripomienky  tvoria 
neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 
Starosta vyzval poslancov na hlasovanie  o schválení zásad  hospodárenia a nakladania s 
majetkom obce Byšta.

Uznesenie č.  25/2023  
K     bodu č.9   Z  ásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Byšta-Návrh-  
prerokovanie
Obecné  zastupiteľstvo Obce Byšta
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
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schvaľuje
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Byšta, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť 
zápisnice
Hlasovanie: 
Prítomní:4
 za: Peter Bodis, Marianna Ceperková,Ing. Michal Raček.Ing. Lucia Račeková 
proti: 0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval:0 
Starosta  obce konštatoval ,že uznesenie č.25/2023 bolo prijaté     

K     bodu č.  10  Schválenie inventarizačnej, likvidačnej a vyraďovacej komisie  
Starosta určil členov inventarizačnej , likvidačnej a vyraďovacej komisie na celé funkčné 
obdobie.
 Inventarizačná komisia : Slavomír Maťaš – predseda komisie

      Radoslav Palinský – člen  komisie
      Minika Kišová -        člen komisie

Vyraďovacia komisia:     Ing.Michal Raček – predseda komisie
                                        Slavomír Maťaš  -    člen komisie

     Peter Bodis -           člen komisie

Likvidačná komisia :      Marianna Ceperková – predseda komisie
                                        Ing. Lucia Račeková – člen  komisie

     Peter Bodis  -     člen komisie   

Starosta vyzval na hlasovanie o schválení  členov uvedených komisií na celé funkčné 
obdobie.

Uznesenie č.  26/2023  

K     bodu č.  10  Schválenie inventarizačnej, likvidačnej a vyraďovacej komisie  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Byšta
 v  súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje

A/  Inventarizačnú komisiu : Slavomír Maťaš – predseda komisie
              Radoslav Palinský – člen  komisie
              Monika Kišová -        člen komisie

B/ Vyraďovaciu komisiu:     Ing.Michal Raček – predseda komisie
                                                Slavomír Maťaš  -    člen komisie

             Peter Bodis -           člen komisie

C/ Likvidačnú komisiu :      Marianna Ceperková – predseda komisie
                                                Ing. Lucia Račeková – člen  komisie

             Peter Bodis   -     člen komisie   
na celé funkčné obdobie.
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Hlasovanie: 
Prítomní: 4
 za: Peter Bodis, Marianna Ceperková, Ing. Michal Raček.Ing. Lucia Račeková 
proti: 0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval:0 
Starosta  obce konštatoval ,že uznesenie č.26/2023 bolo prijaté  
   
K     bodu č.11    Dodatok č. 2  k zmluve  č. 34/2018 – Aquaspiš vodné hospodárstvo s.r.o.-   
prerokovanie
Dodatok č.2 k zmluve č.34/2018- Aquaspiš vodné hospodárstvo s.r.o. poslanci obdržali e-
mailom. Dodatok tvorí prílohu zápisnice
Poslanci navrhli starostovi obce ,aby oslovil aj iné  subjekty  s cenovou ponukou.
Starosta vyzval na hlasovanie o schválení  dodatku č. 2  k zmluve  č. 34/2018 – Aquaspiš 
vodné hospodárstvo s.r.o.

Uznesenie č.  27/2023     

K     bodu č.11    Dodatok č. 2  k zmluve  č. 34/2018 – Aquaspiš vodné hospodárstvo s.r.o.-   
prerokovanie
Obecné  zastupiteľstvo Obce Byšta
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

Dodatok č. 2  k zmluve  č. 34/2018 – Aquaspiš vodné hospodárstvo s.r.o.-

Hlasovanie: 

Prítomní: 4
 za: 0
proti: 0 
zdržali sa: Peter Bodis, Marianna Ceperková, Ing. Michal Raček.Ing. Lucia Račeková 
nehlasoval:0 
Starosta  obce konštatoval ,že uznesenie č.27/2023 nebolo prijaté     

K     bodu č.12   Dodatok č.1 k zmluve č. tz2018-04-04vs2 - Topset Solution s.r.o.-  
registratúra -prerokovanie

Dodatok č.1 k zmluve č. tz2018-04-04vs2 - Topset Solution s.r.o.-registratúra poslanci 
obdržali e-mailom. Dodatok tvorí prílohu zápisnice
Poslanci navrhli starostovi obce ,aby oslovil aj iné  subjekty  s cenovou ponukou.
Starosta vyzval na hlasovanie o schválení  dodatku č.1 k zmluve č. tz2018-04-04vs2 - Topset 
Solution s.r.o.

Uznesenie č.  28/2023  

K     bodu č.12   Dodatok č.1 k zmluve č. tz2018-04-04vs2 - Topset Solution s.r.o.-  
registratúra -prerokovanie
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Obecné  zastupiteľstvo Obce Byšta
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
Dodatok č.1 k zmluve č. tz2018-04-04vs2 - Topset Solution s.r.o.-registratúra 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4
 za: 0
proti: 0 
zdržali sa: Peter Bodis, Marianna Ceperková,Ing. Michal Raček.Ing. Lucia Račeková 
nehlasoval:0 
Starosta  obce konštatoval ,že uznesenie č.28/2023 nebolo prijaté     

K     bodu č.13   Rôzne  
-Starosta navrhol v bode č.13  rôzne , že je potrebné schváliť uznesenie 
Zámer realizácie projektu verejnoprospešnej stavby koreňová ČOV obce Byšta na par.č. CKN
463/6 a par. č. CKN  463/4 k.ú.Byšta ,keďže obec nemá vypracovaný územný plán-
Starosta vyzval poslancov na hlasovanie o schválení  zámeru realizácie projektu 
verejnoprospešnej stavby koreňová ČOV obce Byšta na par.č. CKN 463/6 a par. č. CKN  
463/4 k.ú.Byšta
Uznesenie č.  29/2023  
K     bodu č.13   Rôzne  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Byšta
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
zámer realizácie projektu verejnoprospešnej stavby koreňová ČOV obce Byšta na par.č. CKN
463/6 a par. č. CKN  463/4 k.ú.Byšta

Hlasovanie: 
Prítomní: 4
 za: Peter Bodis, Marianna Ceperková,Ing. Michal Raček.Ing. Lucia Račeková 
proti: 0 
zdržali sa: 
nehlasoval:0 
Starosta  obce konštatoval ,že uznesenie č.29/2023 bolo prijaté     

- starosta oboznámil poslancov o stave žiadosti k územnému konaniu pre koreňovú ČOV a že 
potrebné doprojektovať vjazd ku koreňovej ČOV Obce Byšta z par.č. CKN 270/1 cesta 
III.triedy na par. č. CKN 463/6 a par.č. CKN 463/4  k.ú Byšta .
K projektu pre vjazd bola najlacnejšia ponuka za 216 € .
Starosta vyzval na hlasovanie poslancov o schválení  finančných prostriedkov  216 € na 
vypracovanie projektovej dokumentácie  vjazd ku koreňovej ČOV Obce Byšta z par.č. CKN 
270/1 cesta III.triedy na par. č. CKN 463/6 a par.č. CKN 463/4  k.ú Byšta .

Uznesenie č.30  /2023  
K     bodu č.13 Rôzne  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Byšta
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
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schvaľuje
 Použitie  finančných prostriedkov  vo výške 216 € na vypracovanie projektovej 
dokumentácie  vjazd ku koreňovej ČOV Obce Byšta z par.č. CKN 270/1 cesta III.triedy na 
par. č. CKN 463/6 a par.č. CKN 463/4  k.ú Byšta .
Hlasovanie: 
Prítomní: 4
 za: Peter Bodis, Marianna Ceperková,Ing. Michal Raček.Ing. Lucia Račeková 
proti: 0 
zdržali sa: 
nehlasoval:0 
Starosta  obce konštatoval ,že uznesenie č.30/2023 bolo prijaté     

K     bodu č.14 Návrh na uznesenie  

K bodu  15. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19 .00 hod

Zapísal/(a): M.Kišová

    Radoslav Palinský

                  starosta obce

                                                                 

Overovatelia: Marianna Ceperková 

       Peter Bodis
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