
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

Uznesenia 

z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Byšta

                                 zo dňa 02.09.2021

                             Uznesenie č. 1  74/2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                     neschvaľuje

Vypustiť body 12,13,14 a 15 programu rokovania 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva a 
presunúť na najbližšie  zasadnutie OZ:

12. Žiadosť o odkúpenie pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo  
vlastníctve obce Byšta K.ú.Byšta LV 368 p.č. CKN 368 vo výmere 100 m2 ostatná plocha  a 
pozemku tiež z LV 368 p.č. CKN 370/1 vo výmere 69 m2 -zastavaná  plocha a nádvorie , 
nakoľko v prípade odpredaja inej osobe ,mi bude znemožnený prístup    k rekreačnému 
objektu. Johana Jacková,Letná 1675/2 , 075 01 Trebišov – prerokovanie

13. Žiadosť o odkúpenie časti  pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo 
vlastníctve obce Byšta K.ú.Byšta LV 368 p.č. CKN 266/1 zastavaná plocha a nádvorie, my ho
užívame , vzhľadom na skutočnosť ,že sa na ňom nachádza zariadenie na meranie  plynu k 
môjmu domu. K žiadosti prikladáme geometrický plán, ktorý oddelil  z parcely 266/1 parcelu 
č. CK 266/6 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 209 m2  o ktorú máme záujem .Predmetnú 
parcelu     sme vyčistili a dlhodobo ju používame a udržiavame, čo prispelo aj k lepšiemu       
vzhľadu okolia celej cesty v obci Byšta . Simoneta Šalgová, Okružná 80/60 ,076 13 Byšta, 
Jaroslav Šalga , Okružná 80/60, 076 13 Byšta. - prerokovanie    

14. Žiadosť o odkúpenie  pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo 
vlastníctve obce Byšta K.ú.Byšta LV 368 . K žiadosti prikladám geometrický plán, ktorý 
oddelil  z  pôvodnej parcely 266/1 zastavaná plocha a nádvorie parcelu č. CKN 266/5 o 
výmere 96 m2  o ktorú mám záujem .Geometrický plán som dal vyhotoviť na vlastné 



náklady .Danú ,novovzniknutú  parcelu dlhodobo užívam, udržiavam a je na nej vybudované 
oplotenie k nehnuteľnosti, ktorej som vlastníkom. Nakoľko oplotenie bolo vybudované popri 
stavbe-žumpa, ktorá bola vybudovaná pôvodným majiteľom,je súčasťou nehnuteľnosti a nie 
je možné jej  premiestnenie. RNDr.Peter Makara, Kráľovce č. 186 , 044 44 . -prerokovanie

 15.Žiadosť o splnomocnenie na výkon práva poľovníctva -Bartolomej Kandráč- prerokovanie

Hlasovanie:

za 1  Ing. Lucia Račeková
proti 0
zdržal sa 2 Martin Tökeli, Katarína Vašková
neprítomný 2 Ing.Martin Kandráč, Mgr. Vladimír Fedor

                                                                                                            

   V Byšte dňa: 09.09.2021  

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

            Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta

     



       Uznesenie č.  175/2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                     schvaľuje

Vypustiť body 12,13,14 programu rokovania 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva a 
presunúť na najbližšie  zasadnutie OZ:

12. Žiadosť o odkúpenie pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo  
vlastníctve obce Byšta K.ú.Byšta LV 368 p.č. CKN 368 vo výmere 100 m2 ostatná plocha  a 
pozemku tiež z LV 368 p.č. CKN 370/1 vo výmere 69 m2 -zastavaná  plocha a nádvorie , 
nakoľko v prípade odpredaja inej osobe ,mi bude znemožnený prístup    k rekreačnému 
objektu. Johana Jacková,Letná 1675/2 , 075 01 Trebišov – prerokovanie

13. Žiadosť o odkúpenie časti  pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo 
vlastníctve obce Byšta K.ú.Byšta LV 368 p.č. CKN 266/1 zastavaná plocha a nádvorie, my ho
užívame , vzhľadom na skutočnosť ,že sa na ňom nachádza zariadenie na meranie  plynu k 
môjmu domu. K žiadosti prikladáme geometrický plán, ktorý oddelil  z parcely 266/1 parcelu 
č. CK 266/6 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 209 m2  o ktorú máme záujem .Predmetnú 
parcelu     sme vyčistili a dlhodobo ju používame a udržiavame, čo prispelo aj k lepšiemu       
vzhľadu okolia celej cesty v obci Byšta . Simoneta Šalgová, Okružná 80/60 ,076 13 Byšta, 
Jaroslav Šalga , Okružná 80/60, 076 13 Byšta. - prerokovanie    

14. Žiadosť o odkúpenie  pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo 
vlastníctve obce Byšta K.ú.Byšta LV 368 . K žiadosti prikladám geometrický plán, ktorý 
oddelil  z  pôvodnej parcely 266/1 zastavaná plocha a nádvorie parcelu č. CKN 266/5 o 
výmere 96 m2  o ktorú mám záujem .Geometrický plán som dal vyhotoviť na vlastné 
náklady .Danú ,novovzniknutú  parcelu dlhodobo užívam, udržiavam a je na nej vybudované 
oplotenie k nehnuteľnosti, ktorej som vlastníkom. Nakoľko oplotenie bolo vybudované popri 
stavbe-žumpa, ktorá bola vybudovaná pôvodným majiteľom,je súčasťou nehnuteľnosti a nie 
je možné jej  premiestnenie. RNDr.Peter Makara, Kráľovce č. 186 , 044 44 . -prerokovani

Hlasovanie:

za 3 Martin Tökeli,  Ing. Lucia Račeková , Katarína  Vašková
proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 2 Ing.Martin Kandráč, Mgr. Vladimír Fedor

  
V Byšte   dňa : 09.09.2021      

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

                                                                        starosta obce Byšta                                   



                Uznesenie č.  176/2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                     schvaľuje

Program rokovania 23.zasadnutia obecného zastupiteľstva po zmenách

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Hlasovanie o bodoch programu rokovania
 4. Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva
 5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 6. Plnenie rozpočtu za II. Q 2021  - prerokovanie
 7. Rozpočtové opatrenia č.3/2021 ,č. 4/2021 a č.5/2021- prerokovanie
 8. Individuálna výročná správa obce Byšta za rok 2020-prerokovanie                                       
9. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a individuálnej výročnej správe obce         
Byšta za rok 2020 - prerokovanie                                                                                              
10. Zmluva o prevode výpočtovej techniky DEUS -prerokovanie                                             
11. P  redaj   majetku obce :

      nehnuteľný majetok:
  Odkúpenie  časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve
obce Byšta LV č.368 ,p.č.C KN  362/3 o výmere 136 m2 druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, k.ú. Byšta geometrickým plánom,ktorý sme dali vyhotoviť na vlastné náklady  bola
oddelená  parcela  362/4  o  výmere  12  m2 o  ktorú  žiadame  .Uvedenú  parcelu  dlhodobo
udržiavame v súčastnosti slúži ako oporný múr. Cena za 1 m2    11 € .Cena spolu za výmeru
132 €. Kupujúci súhlasí so zapísaním  vecného bremena  inžinierskych sietí,ktoré prechádzajú
parcelou č.362/4  

Pre žiadateľa: Bc. Katarína Kelečajová, Komenského 2137/45 , Trebišov , 

Marcel Kelečaj, Berehovská 2217/21, Trebišov 

 z dôvodu hodného osobitného zreteľa : 
Bc.  Katarína  Kelečajová,  Komenského 2137/45  ,  Trebišov  ,  Marcel  Kelečaj,  Berehovská
2217/21, Trebišov  uvedenú parcelu dlhodobo udržiavame v súčastnosti slúži ako oporný múr.

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               

12.Žiadosť o splnomocnenie na výkon práva poľovníctva -Bartolomej Kandráč- prerokovanie 
13. Rôzne                                                                                                                                   
14. Diskusia                                                                                                                                   
15. Návrh na uznesenie                                                                                                              
16. Záver



Hlasovanie:

za 3 Martin Tökeli,  Ing. Lucia Račeková , Katarína  Vašková
proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 2 Ing.Martin Kandráč, Mgr. Vladimír Fedor

  
V Byšte   dňa : 09.09.2021     

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

                                                                        starosta obce Byšta                                   



                        Uznesenie č.   177/2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                 

                                     berie na vedomie

Kontrolu plnenia  uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

Hlasovanie:

za 3  Martin Tökeli,  Ing. Lucia Račeková , Katarína  Vašková
proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 2 Ing. Martin Kandráč,Mgr.  Vladimír Fedor,

  

V Byšte dňa : 09.09.2021
                                                         

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

                                                                                                 Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.1  78/2021  

                     

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

               berie na vedomie

Plnenie rozpočtu za II. Q 2021 

Hlasovanie:

za 3  Martin Tökeli,  Ing. Lucia Račeková , Katarína  Vašková
proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 2 Ing. Martin Kandráč,Mgr.  Vladimír Fedor,

                                          
V Byšte dňa : 09.09.2021                             

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

                                                                                                Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta

  



 
                                         Uznesenie č.1  79/2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                                  berie na vedomie

Rozpočtové opatrenia č.3/2021 a  č. 4/2021 a č.5/2021

Hlasovanie:

za 3  Martin Tökeli,  Ing. Lucia Račeková , Katarína  Vašková
proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 2 Ing. Martin Kandráč,Mgr.  Vladimír Fedor,
                                                        

                                       
V Byšte dňa : 09.09.2021               

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

                                                                                                Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.  180/2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta       

                                                berie na vedomie

Individuálnu výročnú správu obce Byšta za rok 2020

                                                           

Hlasovanie:

za 3  Martin Tökeli,  Ing. Lucia Račeková , Katarína  Vašková
proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 2 Ing. Martin Kandráč,Mgr.  Vladimír Fedor,

V Byšte dňa : 09.09.2021                     

    
   podpísané starostom obce

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

                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.1  81/2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta  

     

                                                berie na vedomie

Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke a individuálnej výročnej správe obce Byšta
za rok 2020

                                                           

Hlasovanie:

za 3  Martin Tökeli,  Ing. Lucia Račeková , Katarína  Vašková
proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 2 Ing. Martin Kandráč,Mgr.  Vladimír Fedor,

V Byšte dňa : 09.09.2021                   

    
  podpísané starostom obce

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

                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.1  82/2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta   

    

                                                schvaľuje

Zmluvu o prevode výpočtovej techniky DEUS

Hlasovanie:

za 3  Martin Tökeli,  Ing. Lucia Račeková , Katarína  Vašková
proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 2 Ing. Martin Kandráč,Mgr.  Vladimír Fedor,

V Byšte dňa : 09.09.2021                    

    
  podpísané starostom obce

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

                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.1  83/2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta   

    

                                                schvaľuje

 P  redaj   majetku obce :

      nehnuteľný majetok:
  Odkúpenie  časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve
obce Byšta LV č.368 ,p.č.C KN  362/3 o výmere 136 m2 druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, k.ú. Byšta geometrickým plánom,ktorý sme dali vyhotoviť na vlastné náklady  bola
oddelená  parcela  362/4  o  výmere  12  m2 o  ktorú  žiadame  .Uvedenú  parcelu  dlhodobo
udržiavame v súčastnosti slúži ako oporný múr. Cena za 1 m2    11 € .Cena spolu za výmeru
132 €. Kupujúci súhlasí so zapísaním  vecného bremena  inžinierskych sietí,ktoré prechádzajú
parcelou č.362/4  

Pre žiadateľa: Bc. Katarína Kelečajová, Komenského 2137/45 , Trebišov , 

Marcel Kelečaj, Berehovská 2217/21, Trebišov 

 z dôvodu hodného osobitného zreteľa : 
Bc.  Katarína  Kelečajová,  Komenského 2137/45  ,  Trebišov  ,  Marcel  Kelečaj,  Berehovská
2217/21, Trebišov  uvedenú parcelu dlhodobo udržiavame v súčastnosti slúži ako oporný múr.

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 3  Martin Tökeli,  Ing. Lucia Račeková , Katarína  Vašková
proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 2 Ing. Martin Kandráč,Mgr.  Vladimír Fedor,

V Byšte dňa : 09.09.2021                     

    
  podpísané starostom obce

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

                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.1  84/2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta   

    

   schvaľuje

Splnomocnenie na výkon práva poľovníctva pre p. Bartolomeja Kandráča  s podmienkou, že 
do zmluvy sa uvedie platnosť povolenia  od.13.09.2021 na dobu určitú 15 rokov

Hlasovanie:

za 2  Martin Tökeli,  Katarína  Vašková
proti 0
zdržal sa 1   Ing. Lucia Račeková
neprítomný 2 Ing. Martin Kandráč,Mgr.  Vladimír Fedor,

V Byšte dňa : 09.09.2021                     

    
    podpísané starostom obce

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

                                                                        starosta obce Byšta

                                        



Uznesenie č.   185/2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                     A/       schvaľuje

 Zapojenie sa do výziev o kompostáreň a traktor  na podanie žiadosti použiť 720 € z rozpočtu 
obce.

B/      schvaľuje

rozpočtové opatrenie č. 6/2021 , ktoré tvorí neoddeliteľnú časť  zápisnice

Hlasovanie:

za 3 Martin Tökeli, , Ing. Lucia Račeková , Katarína  Vašková
proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 2 Ing. Martin Kandráč.Mgr. Vladimír Fedor
        

                                        

V Byšte dňa : 09.09.2021                                                      
                                                                            

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

                                                                                                Radoslav Palinský
   starosta obce



Uznesenie č.   186/2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                              A/         schvaľuje

Realizáciu oplotenia cintorína do výšky 4 500 € aj s DPH .Finančné prostriedky vyčleniť z 
prostriedkov rezervného fondu.

       B/         schvaľuje

Rozpočtové opatrenie č. 7/2021 , ktoré tvorí neoddeliteľnú  časť zápisnice 

Hlasovanie:

za 3 Martin Tökeli, , Ing. Lucia Račeková , Katarína  Vašková
proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 2 Ing. Martin Kandráč.Mgr. Vladimír Fedor

                                  

V Byšte dňa : 09.09.2021                                                       
                                                                            

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

                                                                                                Radoslav Palinský
   starosta obce

                       


