
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

Uznesenia 

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Byšta

zo dňa 02.02.2019

(1-6)

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta na svojom 2. zasadnutí prerokovalo :

1. Konkurz resp. voľbu hlavného kontrolóra obce Byšta.  

2. Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce  Byšta.

3. Návrh na schválenie výstavby multifunkčného ihriska a relaxačno-oddychovej zóny s parkom
a detským ihriskom v obci Byšta.

4. Návrh na schválenie projektu dopravného značenia v obci Byšta  a zakúpenie vybraných 7 ks
zvislých dopravných značiek.

5. Návrh na zriadenie komisie v zmysle čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a jej úlohy.

6. Návrh na schválenie  zakúpenia  4 ks  1100 litrových plechových kontajnerov za cenu 300
eur/ks a zakúpenie 3 ks 110 litrových plastových kontajnerov.



Uznesenie č. 1/2019  Obecné zastupiteľstvo v     BYŠTE

A. berie na vedomie

vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce Byšta od 1.2.2019.

B. vyhlasuje

 voľbu hlavného kontrolóra obce Byšta na deň 17.3.2019 

C. schvaľuje

1) Kvalifikačné predpoklady a náležitosti podanej prihlášky:

• v zmysle § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra 
   je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijný životopis.
• písomný súhlas kandidáta so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. za 
   účelom konania voľby hlavného kontrolóra

2) Pracovný úväzok hlavného kontrolóra na 1 úväzok 5%  = 8 hod. / mesiac

3) Podmienky predloženia prihlášky: Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať alebo doručiť 
svoju písomnú prihlášku najneskôr 1.3.2019 do 12:00 hod. v uzatvorenej obálke v kancelárii starostu obce 
Byšta, ul. Okružná 9/76 Byšta 07613. Obálka musí byť označená heslom „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA 
OBCE BYŠTA – NEOTVÁRAŤ!“

Prihláška musí byť do 1.3.2019 zaregistrovaná v registratúre obecného úradu Byšta

D. schvaľuje:

Postup voľby hlavného kontrolóra

• Obecné zastupiteľstvo dňa 17.3.2019 posúdi splnenie kvalifikačných predpokladov a potrebných 
náležitostí prihlášky v prípade nesplnenia podmienok takúto prihlášku vyradí.
• Voľby na funkciu hlavného kontrolóra budú priame s verejným - tajným hlasovaním, podľa rozhodnutia 
poslancov obecného zastupiteľstva v deň konania volieb
• V prípade tajných volieb Hlasovací lístok musí byť opatrený úradnou pečiatkou a podpisom starostu.
• Samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov, 
kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí.
• Po skončení prezentácie kandidátov sa uskutoční 1. kolo volieb hlavného kontrolóra spôsobom 
odhlasovaným na začiatku voľby.
• Na zvolenie hlavného kontrolóra v 1. kole je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých 
poslancov MZ.
• Ak ani jeden z kandidátov nezíska v 1. kole voľby nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov OZ, ešte 
na tej istej schôdzi sa vykoná 2. kolo voľby, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v 1. kole voľby získali 
najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti do 2. kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom 
platných hlasov.
• V 2. kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov všetkých poslancov OZ.

Hlasovanie:   Celkový počet poslancov: 5 
Prítomní :   4 - Katarína Vašková, Martin Tokeli, Ing. Martin Kandráč, Ing. Lucia Račeková
Za:                4  - Katarína Vašková, Martin Tokeli, Ing. Martin Kandráč, Ing. Lucia Račeková
proti:           0
zdržalo sa : 0 
V ....................... dňa .............................                         ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                               starosta obce Byšta



Uznesenie č. 2/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

s c h v a ľ u j e 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Byšta.

Hlasovanie:

Za 4
Katarína Vašková, Martin Tőkeli,
Ing. Lucia Račeková, Ing. Martin Kandráč

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Marianna Bačová

V ....................... dňa .............................                         ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                               starosta obce Byšta



Uznesenie č. 3/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

s c h v a ľ u j e 

výstavbu multifunkčného ihriska a relaxačno-oddychovej zóny s parkom a detským ihriskom 
v obci Byšta.

Hlasovanie:

Za 4
Katarína Vašková, Martin Tőkeli,
Ing. Lucia Račeková, Ing. Martin Kandráč

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Marianna Bačová

V ....................... dňa .............................                         ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                               starosta obce Byšta



Uznesenie č. 4/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

s c h v a ľ u j e 

projekt dopravného značenia v obci Byšta  a zakúpenie vybraných 7 ks zvislých dopravných 
značiek.

Vybrané zvislé dopravné značky:

B 2 – Zákaz vjazdu všetkých vozidiel 
         na križovatke ulíc Partizánska/ Hlavná na ul. Partizánskej za cintorínom v smere 
         do kopca na ulicu Okružná 

P 1 – Daj prednosť v jazde !   
         na križovatke ulíc Partizánska/ Hlavná na ul. Partizánskej v smere výjazd na ul. Hlavnú

P 2 - Stoj, daj prednosť v jazde!
        na križovatke ulíc Okružná / Hlavná  na ulici Okružná v smere výjazd od potravín 
        na ulicu Hlavná

B 37- Iný zákaz ( „PREJAZD ZAKÁZANÝ“)
          na križovatke ulíc Okružná / Partizánska v smere na ulicu Partizánska

P 8 - Hlavná cesta
         na križovatke ulíc Okružná / Lipová na ul. Okružnej smer k potravinám na ulicu Okružnú

P 1 – Daj prednosť v jazde !   
        na križovatke ulíc Lipová / Okružná na ulici Lipovej smer k potravinám na ulicu Okružnú

P 1 – Daj prednosť v jazde !   

        na križovatke ulíc Okružná / Hlavná na ulici Okružnej pri zastávke SAD v smere výjazd 
        na ulicu Hlavnú.

Hlasovanie:

Za 4
Katarína Vašková, Martin Tőkeli,
Ing. Lucia Račeková, Ing. Martin Kandráč

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Marianna Bačová

V ....................... dňa .............................                         ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                               starosta obce Byšta



Uznesenie č. 5/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

a) z r i a ď u j e

komisiu v zmysle čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

b) v o l í

predsedu komisie: Ing. Lucia Račeková
členov komisie: Katarína Vašková, Marianna Bačová

c) u r č u j e 

úlohy komisie takto: 

- postupuje  v zmysle  Ústavného  zákona  č.  357/2004  Z.  z.  o ochrane  záujmu  pri  výkone
funkcií verejných funkcionárov a kontroluje dodržiavanie tohto zákona

- prijíma  písomné  oznámenie  v rozsahu  článku  7   Ústavného  zákona  č.  357/2004  Z.  z.
o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov od starostu obce

- v prípade pochybností je komisia oprávnená postupovať v zmysle článku 7  od. 6 a ods. 7
Ústavného  zákona  č.  357/2004  Z.  z.  o ochrane  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných
funkcionárov  a tiež  je  komisia  oprávnená  požadovať  od  dotknutých  funkcionárov
vysvetlenie

- predkladá obecnému zastupiteľstvu, alebo iným orgánom návrhy na začatie konania vo veci
ochrany verejného záujmu

- podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa zákona NR SR č.
511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných
oznámení

- prijíma oznámenia o výsledkoch konania od orgánu, ktorý vo veci uskutočnil konanie
- sprístupňuje  informácie  o prijatých  písomných  oznámeniach  v rozsahu  a spôsobom

ustanoveným v článku 7 ods.  1  zákona NR SR č.  211/2000 Z.  z.  o slobodnom prístupe
k informáciám

- skúma podnety na začatie konania vo veci verejného záujmu 
- udeľuje výnimky podľa č. 8 ods. 4 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu

pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Hlasovanie:

Za 4
Katarína Vašková, Martin Tőkeli,
Ing. Lucia Račeková, Ing. Martin Kandráč

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Marianna Bačová

V ....................... dňa .............................                         ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                               starosta obce Byšta



Uznesenie č. 6/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

s c h v a ľ u j e 

zakúpenie 4 ks 1100 litrových plechových kontajnerov za cenu 300 eur/ks a zakúpenie 
3 ks 110 litrových plastových kontajnerov.

Hlasovanie:

Za 4
Katarína Vašková, Martin Tőkeli,
Ing. Lucia Račeková, Ing. Martin Kandráč

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1 Marianna Bačová

V ....................... dňa .............................                         ................................................
                                                                                                 Radoslav Palinský

                                                               starosta obce Byšta


