
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

Uznesenia 

č. 243-256/2022

z 34. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Byšta

                                         zo dňa 13.09.2022 

                                 Uznesenie č.   243/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta  

                                                 schvaľuje

Body programu rokovania zasadnutia aj s doplneným bodom č.13

Hlasovanie:

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

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč
      

                                                                                                            

V  Byšte dňa:16.09.2022  

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

                        Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta

     



       Uznesenie č.2  44/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta  

                                                 schvaľuje                                

program rokovania 34. 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. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 a č.3/2022-prerokovanie.

7. Individuálna výročná správa Obce Byšta za rok 2021 - prerokovanie

8. Správa nezávislého audítora účtovnej závierky za rok 2021-prerokovanie

9. Zmluva o dodávke pitnej vody - prerokovanie

10. Žiadosť o odpredaj pozemku parcely registra C KN č.397/20 o výmere 11 m2 v kat. Úze-
mí Byšta

LV 368 - Irena Brezová , ul.Košická 1027/63 , 075 01 Trebišov - prerokovanie

11. Predaj majetku obce :

nehnuteľný majetok:

pozemok vo vlastníctve obce Byšta C KN p.č.365/1 k.ú.Byšta ostatná plocha o výmere 86 m2

cena 11 € za m2 spolu za výmeru 946 € , ktorý je zapísaný na LV 368 , k.ú Byšta. Parcela č.

365/1, vznikla oddelením parcely č. 365/4 z pôvodnej parcely. č. 365/1 na základe

geometrického plánu č.94/2022 ,zo dňa 31.05.2022 .

Pre žiadateľa: Zdenko Vaňko, Duklianskych hrdinov 1039/1,075 01 Trebišov

z dôvodu hodného osobitného zreteľa :

Zdenko Vaňko, Duklianskych hrdinov 1039/1,075 01 Trebišov požiadal obec o odkúpenie

pozemku vo vlastníctve obce Byšta vedeného na LV č.368, CKN par.č.365/1 ostatná plocha 
vo

výmere 86 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa , nakoľko v prípade odpredaja inej oso-
be,

mi bude znemožnený prístup k rekreačnému objektu. 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.) - prerokovanie



12. Schválenie spôsobu (zámeru) prevodu obecného majetku zámennou zmluvou z dôvodu

osobitného zreteľa s Pozemkové spoločenstvo – združenie bývalých urbariátnikov Byšta        
prerokovanie

13.Prerokovanie odmien poslancom

14. Rôzne

15. Diskusia

16. Návrh na uznesenie

17. Záver

Hlasovanie:

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

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč

  
V Byšte   dňa : 16.09.2022  

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

                                                                        starosta obce Byšta                                   



                Uznesenie č.2  45/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

         

                              

                                    berie na vedomie

Kontrolu plnenia  uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

Hlasovanie:

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

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč

  
V Byšte   dňa : 16.09.2022

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

                                                                        starosta obce Byšta                                   



                        Uznesenie č. 2  46/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                        

            

                                     berie na vedomie

rozpočtové  opatrenie č. 2/2022  , ktoré je prílohou zápisnice

Hlasovanie

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

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč
             

V Byšte dňa : 16.09.2022
             

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

                                                                                                 Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta



                                       Uznesenie č.247  /2022  

                     

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

   

                                   schvaľuje

rozpočtové  opatrenie  č.3/2022 , ktoré je prílohou zápisnice

Hlasovanie:

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

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč

                                          
V Byšte dňa :16.09.2022                         

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

                                                                                                Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta

 



                                         Uznesenie č.2  48  /  2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta    

                                                                                             

                                     berie na vedomie

Individuálnu výročnú správu Obce Byšta za rok 2021

Hlasovanie:

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

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč

                                       
V Byšte dňa : 16.09.2022         

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

                                                                                                Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta



                                Uznesenie č.2  49/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta       

                                        berie na vedomie 

správu nezávislého audítora účtovnej závierky za rok 2021

Hlasovanie:

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

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč

V Byšte dňa : 16.09.2022
    
    podpísané starostom obce

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

                                                                        starosta obce Byšta



                                     Uznesenie č.2  50  /2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta  

 

                                              schvaľuje

  Zmluvu o dodávke pitnej vody v celom znení bez bodu 4. v článku 8. 

Hlasovanie:

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

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč

 

                               

V Byšte dňa : 16.09.2022                

    
    podpísané starostom obce

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

                                                                        starosta obce Byšta



                                      Uznesenie č.  251  /2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta   

          

                                            neschvaľuje

Žiadosť o odpredaj pozemku parcely registra C KN č.397/20 o výmere 11 m2 v kat. Území 
ByštaLV 368 - Irena Brezová , ul. Košická 1027/63 , 075 01 Trebišov

Hlasovanie:

za 0
proti 0

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

neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč

V Byšte dňa :  16.09.2022

    
  
   podpísané starostom obce

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

                                                                        starosta obce Byšta



                                  Uznesenie č.2  52  /2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                   

                                     schvaľuje

Predaj majetku obce :

nehnuteľný majetok:

pozemok vo vlastníctve obce Byšta C KN p.č.365/1 k.ú.Byšta ostatná plocha o výmere 86 m2

cena 11 € za m2 spolu za výmeru 946 € , ktorý je zapísaný na LV 368 , k.ú Byšta. Parcela č.

365/1, vznikla oddelením parcely č. 365/4 z pôvodnej parcely. č. 365/1 na základe

geometrického plánu č.94/2022 ,zo dňa 31.05.2022 .

Pre žiadateľa: Zdenko Vaňko, Duklianskych hrdinov 1039/1,075 01 Trebišov

z dôvodu hodného osobitného zreteľa :

Zdenko Vaňko, Duklianskych hrdinov 1039/1,075 01 Trebišov požiadal obec o odkúpenie

pozemku vo vlastníctve obce Byšta vedeného na LV č.368, CKN par.č.365/1 ostatná plocha 
vo výmere 86 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa , nakoľko v prípade odpredaja inej 
osobe, mi bude znemožnený prístup k rekreačnému objektu. 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 4
Martin Tökeli, Ing. Lucia Račeková, Katarína  Vašková, Mgr. 
Vladimír Fedor

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč

V Byšte dňa :16.09.2022                   

    
   podpísané starostom obce

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

                                                                        starosta obce Byšta



                                          Uznesenie č.2  53  /2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta     

                                                       schvaľuje

v súlade s § 9 ods. (2) písmenom a ) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí schvaľuje spôsob
zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
zámennou zmluvou.

V prípade zámeny sa konkrétne jedná o zámenu parcely  EKN číslo 877 o výmere 836  m²,  
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Byšta za parcelu CKN číslo 
412/5 o výmere 313  m² vytvorenú geometrickým plánom č. 45360090-125/2020, ku ktorej 
nie vedený list vlastníctva, ale ktorá je evidovaná v rámci EKN parcely číslo 890 o výmere 
100.169  m², druh pozemku: trvalý trávnatý porast evidovanej na liste vlastníctva číslo 381 
pre k.ú. Byšta. V prípade parcela EKN číslo 890 sa jedná o spoločnú nehnuteľnosť členov 
Pozemkového spoločenstva - združenie bývalých urbariátnikov Byšta.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že na parcele CKN číslo 412/5 o výmere 313  m²  
sa nachádza Prameň číslo 1 z ktorého je čerpaná voda pre obecný vodovod a tým pádom aj 
pre obyvateľov obce. Z prevádzkových dôvodov je potrebné, aby obec bola vlastníkom 
pozemku, na ktorom sa daný prameň nachádza a ktorý roky reálne užíva. 

O prevode majetku obce bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo osobitným uznesením na 
ktorého prijatie je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov.  

Zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred 
schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej 
internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

Hlasovanie:

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

V Byšte dňa : 16.09.2022           

    
               podpísané starostom obce   

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

                                                                        starosta obce Byšta                                        



                                          Uznesenie č. 2  54  /2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                

schvaľuje

Odmeny poslancom za 2022 za výkon osobitných činnosti v prospech obce nasledovne:

Martin Tökeli – sa vzdal všetkých odmien na rok 2022

Ing. Lucia Račeková -100 € v čistom

Katarína  Vašková – 200 € v čistom 

Mgr. Vladimír Fedor -100 € v čistom

Ing. Martin Kandráč - 100 € v čistom

  Ktoré budú vyplatené v  decembrovom výplatnom termíne.

Hlasovanie:

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

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč

V Byšte dňa : 16.09.2022                                         
                                                                            

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

                                                                                                 Radoslav Palinský
                                                                     starosta obce Byšta



  Uznesenie č. 2  55  /2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                

                                              schvaľuje

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-1944_ZoD/ OBEC od firmy  Kosit s.r.o. 

Hlasovanie:

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

V Byšte dňa : 16.09.2022                                         
                                                                            

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

                                                                                                 Radoslav Palinský
                                                                     starosta obce Byšta



  Uznesenie č. 2  56  /2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

          

                                             neschvaľuje

Cenovú ponuku od spoločnosti TOPKOV na  sanáciu nájdenej vzduchovej kapsy 

  na križovatke ulíc Partizánska a Okružná .vo výške 11 751,89 € s DPH

Hlasovanie:

za 0
proti 0

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

neprítomný 1 Ing. Martin Kandráč

V Byšte dňa : 16.09.2022                                         
                                                                            

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

                                                                                                 Radoslav Palinský
                                                                     starosta obce Byšta


