
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

Uznesenia 

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Byšta

zo dňa 08.03.2020

                             Uznesenie č. 66/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

 schvaľuje

Body programu  rokovania  15.zasadnutia OZ a doplnený bod programu č.20  Obec Byšta
nepovolí a ani sprostredkovane cez tretiu osobu nepovolí žiadnu realizáciu štúdie o dodávke
pitnej vody z vodovodu obce Byšta a nepovolí ani žiadne iné konanie, alebo úkon v súvislosti
s dodávkou vody z vodovodu obce Byšta, zo studničiek, prameňov, ani zo žiadneho iného
miesta v katastrálnom území obce Byšta pre obec Kazimír a ani pre žiadnu inú obec.  

Hlasovanie:

za 3 Ing.Martin Kandráč ,Katarína Vašková,Martin Tökeli
proti 0

zdržal sa 0

neprítomný 1 Ing. Lucia Račeková,

    Podpísané starostom obce
V Byšte   dňa : 18.03.2020                                         ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta

           



                                           Uznesenie č.67/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

schvaľuje  

Zmenený program rokovania 15. 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. Sľub poslanca náhradníka

 6. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

 7. Rozpočtové opatrenia č.7/2019 a 8/2019 - prerokovanie

 8. Plnenie rozpočtu k  31.12.2019 - prerokovanie

9. Ročná správa hlavnej kontrolórky – prerokovanie

10.Schválenie zámeny  majetku obce :

nehnuteľný majetok:

 pozemok p. č. CKN 287– ostatné plochy v k. ú. Byšta, list vlastníctva č. 368 vo výmere 641 m2

vo vlastníctve Obce Byšta

za

 pozemok p. č. CKN 390 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú.  Byšta, list vlastníctva č. 365 vo
výmere 629 m2 vo vlastníctve  Vladimír Fedor  a Katarína Fedorová, Okružná 35/13 Byšta

a

 pozemok p. č. CKN 397/21 – ostatné plochy  v k. ú.  Byšta, list vlastníctva č. 708 vo výmere
29 m2 vo vlastníctve  Vladimír Fedor a Katarína Fedorová, Okružná 35/13 Byšta

Pre žiadateľov:Vladimír Fedor,bytom Okružná 35/13 Byšta a Katarína Fedorová,bytom Okružná 35/13
Byšta, ktorí sa zároveň zaväzujú, že zriadia vecné bremeno na pozemok  p. č. CKN 287– ostatné
plochy v k. ú.  Byšta, list vlastníctva č. 368 spočívajúce v práve prechodu a prejazdu k pozemku p.č.
CKN 285 – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Byšta vo vlastníctve obce Byšta.

11. Zmluva  o nájme poľnohospodárskych pozemkov – PROMETEUS-SLOVAKIA,s.r.o. ,Kazimír, 
Hlavná 68 -prerokovanie

12. Zmluva  o nájme poľnohospodárskych pozemkov- CEKOMI s.r.o. ,Michaľany ,Hlavná 32 – 
prerokovanie

13.Zámer predaja pozemku registra C vedených na LV 368 ,par.č.307/1 o výmere 269 m2,

          druh pozemku   ostatná plocha,katastrálne územie Byšta, z dôvodu hodného  

     osobitného zreteľa pre  p.JUDr. Ján Klanár, Záhradná 349/11 , 066 01 Humenné -



     prerokovanie

14. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Mgr. Peter Kolesár, MBA ,Michaľany, Hlavná 32,-prerokovanie 

15. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Matej Voroňák -,Michaľany, Športová 410/3, - prerokovanie

16. Žiadosť o kúpu pozemku-  p.Richard Kolesár, Košice, Berzeviczyho 4A - prerokovanie

17. Doplnenie člena komisie na ochranu verejného záujmu

18. Určenie členov likvidačnej a vyraďovacej komisie

19. Žiadosť o odpredaj akcií VVS- prerokovanie

20. Obec Byšta nepovolí a ani sprostredkovane cez tretiu osobu nepovolí žiadnu realizáciu štúdie o   
dodávke pitnej vody z vodovodu obce Byšta a nepovolí ani žiadne iné konanie, alebo úkon v súvislosti
s dodávkou vody z vodovodu obce Byšta, zo studničiek, prameňov, ani zo žiadneho iného miesta v 
katastrálnom území obce Byšta pre obec Kazimír a ani pre žiadnu inú obec.- opätovné prerokovanie 
obecným zastupiteľstvom schváleného uznesenia neodpísaného starostom obce. 

21. Rôzne

22. Diskusia

23. Návrh na uznesenie

24. Záver

Hlasovanie:

za 3 Ing. Martin Kandráč, Katarína Vašková, Martin Tökeli

proti 0

zdržal sa

neprítomný 1 Ing.Lucia Račeková

       Podpísané starostom obce
V Byšte   dňa :18.03.2020                                                  

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

                                                                        starosta obce Byšta

         



                                            Uznesenie č.68/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                                  

berie na vedomie

vzdanie sa poslaneckého mandátu p.M.Bačovej

Hlasovanie:

za 3 Ing. Martin Kandráč, Katarína Vašková, Martin Tökeli

proti 0

zdržal sa

neprítomný 1 Ing..Lucia Račeková
     

V Byšte  dňa : 18.03.2020        Podpísané starostom obce
                                                                                 ...………………………………..
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta
                              



   Uznesenie č. 69/2020

     Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

    

                                         konštatuje 

  

že Mgr. Vladimír Fedor zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

Hlasovanie:

za 3 Ing. Martin Kandráč,  Katarína Vašková, Martin Tökeli

proti 0  

zdržal sa 0

neprítomný 1 Ing..Lucia Račeková

        
       Podpísané starostom obce

V Byšte dňa 18.03.2020                                                ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta

           

                                



                                            Uznesenie č. 70/2020

    Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                   berie na vedomie 

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

Hlasovanie:

za 4
Ing. Martin Kandráč,  Katarína Vašková,

 Mgr.Vladimír Fedor ,Martin Tökeli

proti 0

zdržal sa 0

neprítomný 1 Ing..Lucia Račeková

     Podpísané starostom obce
V Byšte   dňa : 18.03.2020                                       ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta

           

                                 



                                    Uznesenie č.   71/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                     berie na vedomie

Rozpočtové opatrenie č.7/2019 a č.8/2019

Hlasovanie:

za 4
Ing. Martin Kandráč,  Katarína Vašková, 

Mgr.Vladimír Fedor ,Martin Tökeli

proti 0

zdržal sa 0

neprítomný 1 Ing..Lucia Račeková

                                           Podpísané starostom obce
V Byšte dňa : 18.03.2020                                          ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.72/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                                            berie na vedomie

Plnenie rozpočtu k 31.12.2019  

Hlasovanie:

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

proti

zdržal sa 0

neprítomný 1 Ing..Lucia Račeková

                                         

  
V Byšte dňa : 18.03.2020                                                    

Podpísané starostom obce
---------------------------------------

 Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.73/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                                               berie na vedomie

Ročnú správu hlavnej kontrolórky obce

Hlasovanie:

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

proti 0

zdržal sa 0

neprítomný 1 Ing..Lucia Račeková

                                          
V Byšte dňa : 18.03.2020                                       

        Podpísané starostom obce
     ................................................

                                                                                                Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č. 74/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                                       schvaľuje

 zámenu  majetku obce :

nehnuteľný majetok:

 pozemok p. č. CKN 287– ostatné plochy v k. ú. Byšta, list vlastníctva č. 368 vo výmere 641 m2

vo vlastníctve Obce Byšta

za

 pozemok p. č. CKN 390 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú.  Byšta, list vlastníctva č. 365 vo
výmere 629 m2 vo vlastníctve  Vladimír Fedor  a Katarína Fedorová, Okružná 35/13 Byšta

a

 pozemok p. č. CKN 397/21 – ostatné plochy  v k. ú.  Byšta, list vlastníctva č. 708 vo výmere
29 m2 vo vlastníctve  Vladimír Fedor a Katarína Fedorová, Okružná 35/13 Byšta

Pre žiadateľov:Vladimír Fedor,bytom Okružná 35/13 Byšta a Katarína Fedorová,bytom Okružná 35/13
Byšta, ktorí sa zároveň zaväzujú, že zriadia vecné bremeno na pozemok  p. č. CKN 287– ostatné
plochy v k. ú.  Byšta, list vlastníctva č. 368 spočívajúce v práve prechodu a prejazdu k pozemku p.č.
CKN 285 – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Byšta vo vlastníctve obce Byšta.

z dôvodu hodného osobitného zreteľa : 

 p. Vladimír Fedor a p. Katarína Fedorová požiadali Obec Byšta o  výmenu pozemku
okolo ich chaty, keďže k nej nemajú umožnený prístup za vyššie uvedené pozemky vo
svojom vlastníctve. Predmetný pozemok užívajú žiadatelia ako svoj dvor v okolí chaty.

 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.), ďalej žiadatelia znášajú všetky náklady spojené s
vyhotovením zmluvy  o  zriadení  vecného  bremena  a  návrhu  na  vklad  do  katastra
súvisiacim s týmto vecným bremenom, ako aj  prípadné ďalšie  náklady súvisiace s
prevodom nehnuteľností (overenie listín a podpisov a pod.)

Hlasovanie:

za 3 Katarína Vašková, Ing. Martin Kandráč, MartinTökeli,

proti 0

zdržal sa 1 Mgr.Vladimír Fedor

neprítomný 1 Ing.Lucia Račeková

                                    
V Byšte dňa :18.03.2020                               

   Podpísané starostom obce
  ................................................

                                                                                                Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.75/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

schvaľuje 

Zmluvu o prenájme poľnohospodárskych pozemkov pre -PROMETEUS -SLOVAKIA,s.r.o.
Kazimír, Hlavná 68 , 076 13 ,ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia

Hlasovanie:

za 4
Katarína Vašková, Mgr.Vladimír Fedor

Ing. Martin Kandráč, Martin Tökeli

proti 0

zdržal sa 0

neprítomný 1 Ing.Lucia Račeková

V Byšte dňa : 18.03.2020                    

    Podpísané starostom obce
                                                                                    ................................................
                                                                                               Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.76/2020

                                                      

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

schvaľuje 

Zmluvu o prenájme poľnohospodárskych pozemkov pre CEKOMI s.r.o. Michaľany,

 Hlavná 32 , 076 14 ,ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia

Hlasovanie:

za 4
Katarína Vašková, Mgr.Vladimír Fedor

Ing. Martin Kandráč, Martin Tökeli

proti 0

zdržal sa 0

neprítomný 1 Ing.Lucia Račeková

V Byšte dňa : 18.03.2020                    

    Podpísané starostom obce
                                                                                    ................................................
                                                                                               Radoslav Palinský

                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č. 77/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                                 schvaľuje

zámer 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.).

     

Hlasovanie:

za 4
Katarína Vašková, Ing. Mgr.Vladimír Fedor

Ing. Martin Kandráč, Martin Tökeli

proti 0

zdržal sa 0

neprítomný 1 Ing.Lucia Račeková

                             
V Byšte dňa :18.03.2020

 Podpísané starostom obce
                                   ................................................

                                                                                                Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.78/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                                     schvaľuje

zámer  odpredať majetok obce  a  výzvu na predkladanie cenových ponúk na odkúpenie nižšie
uvedenej nehnuteľnosti:

– pozemok: 

 druh pozemku : ostatná plocha - p.č. 296/1 v k. ú. Byšta , LV č. 368 o výmere 84 m2  za
minimálnu cenu  15,00 € za m2

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

1. Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Byšte, alebo poštou na adresu
Obec Byšta ,Okružná 76/9, 076 13  Byšta  najneskôr  do :31.07.2020 do 13:00 hod.

2. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke označenej
heslom: „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – 1/2020 – NEOTVÁRAŤ!“

3. Cenová ponuka musí obsahovať:

 označenie záujemcu:
- fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto
trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav, telefónne číslo, prípadne e-mailova adresa

 označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,
 výška cenovej ponuky,
 ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva, alebo do

podielového vlastníctva manželov ( v takomto prípade, musia byť všetky požadované údaje
poskytnuté oboma manželmi),

 súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu, v akom boli poskytnuté na vedenie
evidencie

4. Obec Byšta si vyhradzuje právo zmeniť podmienky obchodnej verejnej súťaže , odmietnuť všetky
cenové ponuky, resp. obchodnú verejnú súťaž zrušiť.

Hlasovanie:

za 4
Katarína Vašková, Mgr.Vladimír Fedor

Ing. Martin Kandráč, Martin Tökeli

proti 0

zdržal sa 0

neprítomný 1 Ing. Lucia Račeková
                                          
V Byšte dňa :18.03.2020                                                   Nepodpísané starostom obce
                                                                                         ..............................................
                                                                                                Radoslav Palinský

   starosta obce



                                                                        
Uznesenie č.79/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                                     schvaľuje

zámer  odpredať majetok obce  a  výzvu na predkladanie cenových ponúk na odkúpenie nižšie
uvedenej nehnuteľnosti:

– pozemok: 

 druh pozemku : trvale trávny porast - p.č. 398/1  v k. ú. Byšta , LV č. 368 o výmere 574 m2  za
minimálnu cenu  15,00 € za m2

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

1. Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Byšte, alebo poštou na adresu
Obec Byšta ,Okružná 76/9, 076 13  Byšta  najneskôr do .31.07.2020 do 13:00 hod.

2. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke označenej
heslom: „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – 2/2020– NEOTVÁRAŤ!“

3. Cenová ponuka musí obsahovať:

 označenie záujemcu:
- fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto
trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav, telefónne číslo, prípadne e-mailova adresa

 označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,
 výška cenovej ponuky,
 ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva, alebo do

podielového vlastníctva manželov ( v takomto prípade, musia byť všetky požadované údaje
poskytnuté oboma manželmi),

 súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu, v akom boli poskytnuté na vedenie
evidencie

4. Obec Byšta si vyhradzuje právo zmeniť podmienky obchodnej verejnej súťaže , odmietnuť všetky
cenové ponuky, resp. obchodnú verejnú súťaž zrušiť.

Hlasovanie:

za 4
Katarína Vašková,Mgr.Vladimír Fedor

Ing. Martin Kandráč, Martin Tökeli

proti 0

zdržal sa 0

neprítomný 1 Ing. Lucia Račeková, 

V Byšte dňa :18.03.2020                                             Nepodpísané starostom obce
   

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

                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č.80/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                                     schvaľuje

zámer  odpredať majetok obce  a  výzvu na predkladanie cenových ponúk na odkúpenie nižšie
uvedenej nehnuteľnosti:

– pozemok: 

 druh pozemku : ostatná plocha - p.č. 343/1  v k. ú. Byšta , LV č. 368 o výmere 213 m2  za
minimálnu cenu  15,00 € za m2

 druh pozemku : ostatná plocha - p.č. 339/4  v k. ú. Byšta , LV č. 368 o výmere 108 m2  za
minimálnu cenu  15,00 € za m2

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

1. Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Byšte, alebo poštou na adresu
Obec Byšta ,Okružná 76/9, 076 13  Byšta  najneskôr do .31.07.2020 do 13:00 hod.

2. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke označenej
heslom: „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – 3/2020– NEOTVÁRAŤ!“

3. Cenová ponuka musí obsahovať:

 označenie záujemcu:
- fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto
trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav, telefónne číslo, prípadne e-mailova adresa

 označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,
 výška cenovej ponuky,
 ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva, alebo do

podielového vlastníctva manželov ( v takomto prípade, musia byť všetky požadované údaje
poskytnuté oboma manželmi),

 súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu, v akom boli poskytnuté na vedenie
evidencie

4. Obec Byšta si vyhradzuje právo zmeniť podmienky obchodnej verejnej súťaže , odmietnuť všetky
cenové ponuky, resp. obchodnú verejnú súťaž zrušiť.

Hlasovanie:

za 4
Katarína Vašková,Mgr.Vladimír Fedor

Ing. Martin Kandráč, Martin Tökeli

proti 0

zdržal sa 0

neprítomný 1 Ing. Lucia Račeková, 

V Byšte dňa :18.03.2020                                              Nepodpísané starostom obce
  ................................................

                                                                                                Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č. 81/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                                            schvaľuje

Doplnenie člena komisie na ochranu  verejného záujmu:

 člen: Mgr. Vladimír Fedor

Hlasovanie:

za 4
Katarína Vašková, Mgr.Vladimír Fedor

Ing. Martin Kandráč, Martin Tökeli

proti 0

zdržal sa 0

neprítomný 1 Ing. Lucia Račeková, 

                                          
V Byšte dňa :18.03.2020                                  

      Podpísané starostom obce
  ................................................

                                                                                                Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č. 82/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                                            schvaľuje

A/ Likvidačnú komisiu v zložení:predseda Ing. Lucia Račeková

                                                        člen:Ing. Martin Kandráč

         člen: Mgr. Vladimír Fedor

B/ Vyraďovaciu komisiu v zložení: predseda  Ing. Martin Kandráč

                                                        člen:Ing .Lucia Račeková

         člen: Mgr. Vladimír Fedor

Hlasovanie:

za 4
Katarína Vašková, Mgr.Vladimír Fedor

Ing. Martin Kandráč, Martin Tökeli

proti 0

zdržal sa 0

neprítomný 1 Ing. Lucia Račeková, 

                                          
V Byšte dňa :18.03.2020                                  

   Podpísané starostom obce
  ................................................

                                                                                                Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č. 83/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                                            neschvaľuje

Odpredaj akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.

Hlasovanie:

za 4
Katarína Vašková, Mgr.Vladimír Fedor

Ing. Martin Kandráč, Martin Tökeli

proti 0

zdržal sa 0

neprítomný 1 Ing. Lucia Račeková, 

                                          
V Byšte dňa :18.03.2020                                  

   Nepodpísané starostom obce
  ................................................

                                                                                                Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta



Uznesenie č. 84/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                                                         schvaľuje

Obec Byšta nepovolí a ani sprostredkovane cez tretiu osobu nepovolí žiadnu realizáciu štúdie
o dodávke pitnej vody z vodovodu obce Byšta a nepovolí ani žiadne iné konanie, alebo úkon
v  súvislosti  s  dodávkou  vody  z  vodovodu  obce  Byšta,  zo  studničiek,  prameňov,  ani  zo
žiadneho iného miesta v katastrálnom území obce Byšta pre obec Kazimír a ani pre žiadnu inú
obec.  

Hlasovanie:

za 4
Katarína Vašková, Mgr.Vladimír Fedor

Ing. Martin Kandráč, Martin Tökeli

proti 0

zdržal sa 0

neprítomný 1 Ing. Lucia Račeková, 

uznesenie potvrdené trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov v
zmysle § 13 ods. 4 písm. 8) zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení
nepodpísaného starostom obce  v lehote podľa § 12 ods. 10 zákona NR SR
č. 369/1990 

                                          
V Byšte dňa :18.03.2020                                  

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

                                                                                                Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta


