
Zápisnica 
Z 1.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  ObceByšta, 

konaného dňa 02.12.2022   
___________________________________________________________________________

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice

Starosta obce: Radoslav Palinský                       

Poslanci  OZ: Peter Bodis 

                 Marianna Ceperková

                 Slavomír Maťaš

                Ing. Michal Raček

                Ing. Lucia Račeková                          
Neprítomní:      .....................................................................................................

                           ..................................................................................................... 

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.  Hlasovanie o bodoch programu rokovania
  4.  Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva
  5.  Žiadosť o odpredaj pozemku parcely registra C KN č.397/20 o výmere 11 m2  v  kat.

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

 6.  Zrušenie uznesení č.14/2019, 15/2019 , 16/2019,  
19/2019 ,20/2019 ,22/2019 ,23/2019 ,25/2019 ,27/2019, 102/2020 ,103/2020 
,206/2021 -  prerokovanie

7. Schválenie používania súkromného motorového vozidla starostu na služobné účely
-    prerokovanie

8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I.polrok 2023-prerokovanie
9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce Byšta na roky 2023-2025 -

prerokovanie
10. Rozpočet obce Byšta na roky 2023 – 2025 - prerokovanie
11. Rozpočtové opatrenie -prerokovanie
12. Zmeny rozpočtu v kompetencií starostu obce v priebehu roka a na konci roka-

prerokovanie
13. Rôzne
14. Návrh na uznesenie
15. Záver
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bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  otvoril Radoslav Palinský , starosta obce.  
Privítal všetkých prítomných. 
Starosta konštatoval, že z 5 poslancov OZ je  prítomných   5  poslancov OZ je uznášania 
schopné.

K     bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice  

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

Za overovateľov zápisnice starosta určil : Ing.Michal Raček
        Ing.Lucia Račeková
        Slavomír Maťaš

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie o overovateľoch zápisnice

Uznesenie č.   8  /  2022      

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:Ing.Michal Raček
        Ing.Lucia Račeková
        Slavomír Maťaš

Hlasovanie: 
Prítomní: 5
 za: Peter Bodis, Marianna Ceperková.Slavomír Maťaš 
       Ing. Michal Raček.Ing. Lucia Račeková 
proti: 0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval:0          

K     bodu 3.   Hlasovanie o bodoch programu rokovania  

Starosta obce sa spýtal poslancov OZ či chcú zmeniť , alebo doplniť body rokovania OZ.
Poslanci nemali k bodom rokovanie pripomienky .

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie o bodoch programu rokovania 
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Uznesenie č.   9/2022     

K     bodu 3.   Hlasovanie o bodoch programu rokovania  

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

schvaľuje

body programu rokovania 
Hlasovanie: 
Prítomní: 5
 za: Peter Bodis, Marianna Ceperková.Slavomír Maťaš 
        Ing. Michal Raček.Ing. Lucia Račeková 
proti: 0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval:0 

K     bodu  4.   Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva  

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie o návrhu programu rokovania obecného 
zastupiteľstva

Uznesenie č.10  /2022     

K     bodu  4.   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.  Hlasovanie o bodoch programu rokovania
 4.  Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva
 5.  Žiadosť o odpredaj pozemku parcely registra C KN č.397/20 o výmere 11 m2   v   

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

6.  Zrušenie uznesení č.14/2019, 15/2019 , 16/2019,  
19/2019 ,20/2019 ,22/2019 ,23/2019 ,25/2019 ,27/2019, 102/2020 ,103/2020 
,206/2021 -  prerokovanie

 7. Schválenie používania súkromného motorového vozidla starostu na služobné 
účely -    prerokovanie

8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I.polrok 2023-prerokovanie
11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce Byšta na roky 2023-2025 -   

prerokovanie
10.      Rozpočet obce Byšta na roky 2023 – 2025 - prerokovanie

3



11. Rozpočtové opatrenie -prerokovanie
12. Zmeny rozpočtu v kompetencií starostu obce v priebehu roka a na konci roka-

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

Hlasovanie: 
Prítomní: 5
 za: Peter Bodis, Marianna Ceperková.Slavomír Maťaš 
       Ing. Michal Raček.Ing. Lucia Račeková 
proti: 0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval:0 

K     bodu 5.   Žiadosť o odpredaj pozemku parcely registra C KN č.397/20 o výmere 11 m  2      
v kat.      Území   Byšta LV 368 -  Irena Brezová , ul.Košická 1027/63 , 075 01 Trebišov –   
prerokovanie

Žiadosť o odkúpenie pozemku s prílohami poslanci obdržali  emailom.  Po naštudovaní 
skutkového stavu  nedospeli k rozhodnutiu o predaji danej parcely, kedže  jej predajom by bol
zamedzený prístup k chate p. Rendeša .

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie o odpredaji pozemku pre p.Brezovú

Uznesenie č.  11/2022      

K     bodu 5.   Žiadosť o odpredaj pozemku parcely registra C KN č.397/20 o výmere 11 m  2  
v kat.      Území   Byšta LV 368 -  Irena Brezová , ul.Košická 1027/63 , 075 01 Trebišov-  
prerokovanie 

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

neschvaľuje

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

 Hlasovanie: 
 Prítomní: 5
 za:0
proti: 0 
zdržali sa:  Peter Bodis, Marianna Ceperková.Slavomír Maťaš 

         Ing. Michal Raček.Ing. Lucia Račeková 
nehlasoval:0 
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K     bodu č.6   Zrušenie uznesení č.14/2019,   
15/2019 ,16/2019,19/2019 ,20/2019 ,22/2019 ,23/2019 ,25/2019 ,27/2019,102/2020 ,103/2020
,206/2021 -  prerokovanie
Uvedené uznesenia poslanci obdržali emailom . K uvedeným uzneseniam z radov poslancov 
neboli žiadne pripomienky . HL. kontrolórka  navrhla vypracovanie zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom Obce Byšta. 
Starosta vyzval poslancov na hlasovanie o zrušení uvedených uznesení a vypracovaní  zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Byšta.
Uznesenie č.  12/2022      

K     bodu č.6    Zrušenie uznesení č.14/2019,   
15/2019 ,16/2019,19/2019 ,20/2019 ,22/2019 ,23/2019 ,25/2019 ,27/2019,102/2020 ,103/2020
,206/2021-prerokovanie

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

schvaľuje

A/ Zrušenie uznesení č.14/2019, 
15/2019 ,16/2019,19/2019 ,20/2019 ,22/2019 ,23/2019 ,25/2019 ,27/2019,102/2020 ,103/2020
,206/2021

B/  Navrhuje vypracovanie zásad hospodárenia a nakladanie s majetkom Obce Byšta

Hlasovanie: 
Prítomní: 5
 za: Peter Bodis, Marianna Ceperková.Slavomír Maťaš 
        Ing. Michal Raček.Ing. Lucia Račeková 
proti: 0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval:0 

K     bodu č.7   Schválenie používania súkromného motorového vozidla starostu na služobné  
účely - prerokovanie

Starosta sa opýtal prítomných poslancov či súhlasia s tým aby aj naďalej používal  svoje 
súkromné osobné motorové vozidlo na služobné účely. Poslanci súhlasili.
Starosta vyzval poslancov na hlasovanie o používaní súkromného motorového vozidla 
starostu na služobné účely 

Uznesenie č.  13/2022      

K     bodu č.7   Schválenie používania súkromného motorového vozidla starostu na služobné  
účely -prerokovanie

Obecné  zastupiteľstvo Obce Byšta
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
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používanie súkromného motorového vozidla starostu na služobné účely 
Hlasovanie: 
Prítomní: 5
 za: Peter Bodis, Marianna Ceperková.Slavomír Maťaš 
        Ing. Michal Raček.Ing. Lucia Račeková 
proti: 0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval:0 

K     bodu č.8   Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I.polrok 2023-prerokovanie  
Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2023 bol po dobu 15 dní zverejnený na úradnej tabuli 
obce. Poslanci plán kontrolnej činnosti obdržali emailom pred rokovaním OZ. K návrhu 
neboli z radov poslancov vznesené žiadne pozmeňujúce pripomienky. Plán kontrolnej 
činnosti,tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice
Starosta vyzval poslancov na hlasovanie  o pláne kontrolne činnosti na 1.polrok 2023 .

Uznesenie č.  14/2022      
K     bodu č.8   Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023-prerokovanie  

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

berie na ved  o  mie  

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. Polrok 2023,ktorý tvorí neoddeliteľnú 
súčasť zápisnice
Hlasovanie: 
Prítomní: 5
 za: Peter Bodis, Marianna Ceperková.Slavomír Maťaš 
        Ing. Michal Raček.Ing. Lucia Račeková 
proti: 0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval:0 

K     bodu č.9   Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce Byšta na roky 2023-2025 -  
prerokovanie
Hlavná kontrolórka obce vypracovala stanovisko k návrhu rozpočtu a odporúčala poslancom 
rozpočet na rok 2023 schváliť a na roky 2024– 2025 zobrať na vedomie. Stanovisko tvorí 
neoddeliteľnú súčasť zápisnice .  
Starosta vyzval poslancov na hlasovanie  o stanovisku hlavnej k  rozpočtu obce Byšta na roky
2023-2025 
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Uznesenie č.  15/2022      

K     bodu č.9   Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce Byšta na roky 2023-2025-   
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

Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce Byšta na roky 2023-2025, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú súčasť zápisnice

Hlasovanie: 
Prítomní: 5
 za: Peter Bodis, Marianna Ceperková.Slavomír Maťaš 
        Ing. Michal Raček.Ing. Lucia Račeková 
proti: 0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval:0 

K     bodu č.10    Rozpočet obce Byšta na roky 2023 – 2025 – prerokovanie   
 Návrh rozpočtu obce Byšta na roky 2023-2025 bol zverejnený po dobu 15 dní na webovej 
stránke a úradnej tabuli obce. Poslanci návrh rozpočtu obdržali emailom.  Návrh rozpočtu 
obce na roky 2023 – 2025 tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice
Starosta vyzval poslancov na hlasovanie  o  rozpočte obce Byšta na roky 2023 – 2025

Uznesenie č.  16/2022      
K     bodu č.10   Rozpočet obce Byšta na roky 2023 – 2025 – prerokovanie   

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

schvaľuje

A/   rozpočet obce Byšta na rok 2023, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice

berie na vedomie

B/

Rozpočet obce Byšta na roky 2024-2025, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice
Hlasovanie: 
Prítomní: 5
 za: Peter Bodis, Marianna Ceperková.Slavomír Maťaš 
        Ing. Michal Raček.Ing. Lucia Račeková 
proti: 0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval:0 
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K     bodu č.11    Rozpočtové opatrenie -prerokovanie  
Rozpočtové oparenie č.5/2022 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 rozpočtovom opatrení č.5/2022
Uznesenie č.  17/2022      

K     bodu č.11  Rozpočtové opatrenie-prerokovanie  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Byšta

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

schvaľuje

rozpočtové opatrenie č 5/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice,
Hlasovanie: 
Prítomní: 5
 za: Peter Bodis, Marianna Ceperková.Slavomír Maťaš 
        Ing. Michal Raček.Ing. Lucia Račeková 
proti: 0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval:0 

K     bodu č.12    Zmeny rozpočtu v kompetencií starostu obce v priebehu roka a na konci   
roka-prerokovanie
Hlavná kontrolórka vysvetlila poslancom  presun, navýšenie a zníženie rozpočtovaných 
prostriedkov starostom obce v rámci schváleného rozpočtu v súlade s § 14 ods. a), b), c)  
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov poslanci sa zhodli  na úprave  rozpočtu  do výšky  1 500,- € 
pre volebné obdobie 2022 - 2026
a presun rozpočtovaných prostriedkov starostom obce v rámci schváleného rozpočtu v súlade
s § 14 ods. a), b), c)  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  pričom  sa  nemenia  celkové  príjmy  a výdavky
rozpočtu k 31.12.2022

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie  o zmenách  rozpočtu v kompetencií starostu obce v 
priebehu roka a na konci roka

Uznesenie č.  18/2022      

K     bodu č.12    Zmeny rozpočtu v kompetencií starostu obce v priebehu roka a na konci   
roka-prerokovanie
Obecné  zastupiteľstvo Obce Byšta
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
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A/   presun,  navýšenie  a zníženie  rozpočtovaných  prostriedkov  starostom  obce  v rámci
schváleného rozpočtu v súlade s § 14 ods. a), b), c)  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov do výšky  1 500,- €
pre volebné obdobie 2022 - 2026

B/   presun  rozpočtovaných  prostriedkov  starostom  obce  v rámci  schváleného  rozpočtu
v súlade s § 14 ods. a), b), c)  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  pričom sa  nemenia  celkové  príjmy
a výdavky rozpočtu k 31.12.2022

Hlasovanie: 
Prítomní: 5
 za: Peter Bodis, Marianna Ceperková.Slavomír Maťaš 
        Ing. Michal Raček.Ing. Lucia Račeková 
proti: 0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval:0 

K     bodu č.13   Rôzne  
Starosta obce predložil zmluvu o dodávke pitnej vody , ktorú už prechádzajúce zastupiteľstvo 
schválilo, starosta obce sa  spýtal poslancov či majú nejaké pripomienky k zmluve  poslanci  
nemali  pripomienky .Obec túto zmluvu o dodávke pitnej vody môže uzatvárať s odberateľmi 
pitnej vody.

K     bodu č.14 Návrh na uznesenie  

K bodu  15. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o21.30 h.

Zapísal/(a): M.Kišová

    Radoslav Palinský

                  starosta obce

                                                                 

Overovatelia:    Ing.Michal Raček

    Ing.Lucia Račeková

    Slavomír Maťaš
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