
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

Uznesenia 

č. 231-242/2022

z 33. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Byšta

                                         zo dňa 16.06.2022 

                                 Uznesenie č.   231/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta  

                       

                                                 schvaľuje

body programu rokovania obecného zastupiteľstva

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: 23.06.2022  

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

                        Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta

     



       Uznesenie č.232  /2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta  

                                                 schvaľuje

     program rokovania :

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. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022-prerokovanie.
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Byšta za rok 2021 - prero-

kovanie
8. Návrh záverečného účtu obce Byšta za rok 2021-prerokovanie
9. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Byšta v zmysle §11 ods. 4

písmeno i) zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 - prerokovanie

10. Návrh na určenie počtu poslancov v obci Byšta v zmysle § 11 ods. 3 Zákona NR SR č.
369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce 
volebné obdobie 2022-2026 - prerokovanie

11. Návrh na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľ-
stiev a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich na celé následujúce ob-
dobie 2022-2026 v zmysle § 166 ods.3 zákona NR SR č. 180/2014 o podmienkach 
výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov- prerokovanie

12. Predaj majetku obce : nehnuteľný majetok: pozemok vo vlastníctve obce Byšta KNC p.č. 
372 k.ú. Byšta zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 141 m2 cena 11 € za m2 spolu za výmeru 
1 551 € , ktorý je zapísaný na LV 368 , k.ú Byšta. Pre žiadateľa: Ing.Štefan Toma, Hroncova 
21/21, 040 01 Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa : Ing.Štefan Toma, Hroncova 21/21, 
040 01 Košice, požiadal obec o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Byšta KNC p.č. 372 
k.ú.Byšta zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 141 m2 , ktorý je zapísaný na LV 368 , k.ú 
Byšta. O odkúpenie pozemku žiadam do výlučného vlastníctva za cenu v mieste obvyklú. Žiada-
teľ 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

13. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Byšta zapísaný na LV 368 , CKN 
par. č. 398/1 k.ú Byšta trvalý trávny porast vo výmere 574 m2 . Ing. Emília Tóthová, 
Hlavná ulica 300/173, 076 13 Kazimír - prerokovanie

14. Žiadosť o odkúpenie pozemku 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. Zdenko 
Vaňko, Duklianskych hrdinov 1039/1, 075 01 Trebišov - prerokovanie

15. Rôzne
16. Diskusia
17. Návrh na uznesenie
18. 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 :  23.06.2022  

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

                                                                        starosta obce Byšta                                   



                Uznesenie č.233  /2022  

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 : 23.06.2022 

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

                                                                        starosta obce Byšta                                   



                        Uznesenie č. 234  /2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                        

                                berie na vedomie

návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022

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 :  23.06.2022
             

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

                                                                                                 Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta



                                       Uznesenie č.235  /2022  

                     

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

              

                                                   berie na vedomie

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Byšta za rok 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 :23.06.2022                            

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

                                                                                                Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta

 



                                         Uznesenie č.236/  2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta    

                                                                                             

 a) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad 

b) potvrdzuje schodok rozpočtu v sume - 4 312,99 EUR zistený podľa ustanovenia § 10
ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 
c) schvaľuje

-  zostatok  finančných  operácií  v  sume 4  312,99  EUR použiť  na  vysporiadanie  schodku
bežného a kapitálového rozpočtu v sume 4 312,99 EUR
-  zostatok  finančných  operácií  podľa  §  15  ods.  1  písm.  c)  zákona  č.  583/2004  Z.z.  o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení  neskorších predpisov v sume 1 863,15 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu v
sume 1 863,15 EUR 

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 : 23.06.2022         

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

                                                                                                Radoslav Palinský
                                                                        starosta obce Byšta



                                Uznesenie č.237  /2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta       

                             schvaľuje

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení  v znení  neskorších predpisov na celé  nasledujúce volebné obdobie:  2022 – 2026
rozsah výkonu funkcie starostu obce Byšta takto: 0,75, t. z. v rozsahu  75%

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 : 23.06.2022 
    
  podpísané starostom obce

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

                                                                        starosta obce Byšta



                                     Uznesenie č.238/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta  

                                         

                                        schvaľuje

v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026 počet 
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Byšta na 5 

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 : 23.06.2022                   

    
       podpísané starostom obce

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

                                                                        starosta obce Byšta



                                      Uznesenie č.239/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta   

                               

                                                    schvaľuje

na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím
predsedu  Národnej  rady  Slovenskej  republiky  o  vyhlásení  volieb do orgánov samosprávy
obcí,  ktoré  bolo  zverejnené  v  Zbierke  zákonov  Slovenskej  republiky  určuje  pre  voľby
poslancov  obecných  zastupiteľstiev,  ktoré  budú  vykonané  dňa  29.  októbra  2022  volebné
obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich takto:

- volebný obvod č. 1 pre celú obec a počet poslancov v ňom 5  

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 :  23.06.2022

    
  
   podpísané starostom obce

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

                                                                        starosta obce Byšta



                                  Uznesenie č.240/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                   

          schvaľuje

Predaj majetku obce :

nehnuteľný majetok
pozemok vo vlastníctve obce Byšta KNC p.č. 372 k.ú. Byšta zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmere 141 m2 cena 11 € za m2 spolu za výmeru 1 551 € , ktorý je zapísaný na LV 368 , k.ú 
Byšta.

Pre žiadateľa: Ing.Štefan Toma, Hroncova 21/21, 040 01 Košice 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa :
Ing.Štefan Toma, Hroncova 21/21, 040 01 Košice, požiadal obec o odkúpenie pozemku vo 
vlastníctve obce Byšta KNC p.č. 372 k.ú.Byšta zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 141 
m2 , ktorý je zapísaný na LV 368 , k.ú Byšta. O odkúpenie pozemku žiadam do výlučného 
vlastníctva za cenu v mieste obvyklú.

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

V Byšte dňa :23.06.2022                   

    
   podpísané starostom obce

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

                                                                        starosta obce Byšta



                                          Uznesenie č.241/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta     

                                                      neschvaľuje

Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Byšta zapísaný na LV 368 , CKN par. 
č. 398/1 k.ú Byšta trvalý trávny porast vo výmere 574 m2 . Ing. Emília Tóthová, Hlavná 
ulica 300/173,076 13 Kazimír 

Hlasovanie:

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

V Byšte dňa : 23.06.2022           

    
              podpísané starostom obce    

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

                                                                        starosta obce Byšta                                        



                                          Uznesenie č. 242/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

                    schvaľuje

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

                    

V Byšte dňa : 23.06.2022                                               
                                                                            

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

                                                                                                 Radoslav Palinský
                                                                     starosta obce Byšta


