
Zápisnica

z      12.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Byšte, konaného v zasadačke  
Obecného úradu  Byšta dňa 08.09.2019 o     18.00 hod.  

Prítomní na zasadnutí: 

-poslanci OZ prítomní: Katarína Vašková, Martin Tőkeli,Ing. Lucia Račeková

            Ing. Martin Kandráč,Marianna Bačová

-poslanci OZ neprítomní: 

- starosta obce:  Radoslav Palinský

- hlavná kontrolórka: Ing. Ingrid Grimlingová

- pracovníčka OcÚ: Monika Kišová

- Zástupca spoloč. BeeM Servis s.r.o. : p.Mlynár

- iní prítomní: Podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou zápisnice

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva

 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018

 6. Záverečný  účet za rok 2018 – prerokovanie

 7. Plnenie  rozpočtového hospodárenia za I.Q 2019 - prerokovanie

 8. Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu- prerokovanie

 9. Rozpočtové opatrenie č.2/2019  - prerokovanie

10. Plán  kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

11. Protest  prokurátora - prerokovanie

12. Návrh VZN č.1/2019 o čistote a verejnom poriadku – prerokovanie

13. Informácie o činnosti starostu obce

14.- Schválenie realizácie štúdie o dodávke pitnej vody z vodovodu Obce Byšta

       pre Obec Kazimír

15. Schválenie nasledujúceho termínu zasadnutia Obecného zastupiteľstva

16. Rôzne

17. Diskusia

18. Návrh na uznesenie

19. Záver                                         



K     bodu 1. Otvorenie  

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Byšte ( ďalej len „OZ“) otvoril a viedol starosta
obce  Byšta  p.  Radoslav  Palinský  (  ďalej  len  „starosta“),  ktorý  privítal  všetkých
zúčastnených a skonštatoval, že sú prítomní všetci poslancov  Obecného zastupiteľstva v
Byšte ( ďalej len „poslanci“) a rokovanie OZ je teda uznášania schopné. 

K     bodu 2. Určenie zapisovateľa a     overovateľov zápisnice:  

Za zapisovateľa 12. zasadnutia OZ určil starosta p. M.Kišovú  a za overovateľov zápisnice
starosta určil  Mariannu Bačovú  a Ing. Luciu Račekovú .  Starosta vyzval poslancov o
hlasovanie                              . 

Hlasovanie:

za 5
Ing.Lucia Račeková, Marianna Bačová, Ing. Martin Kandráč, 
Martin Tokeli, Katarína Vašková

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 0

K     bodu 3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva  

Starosta  prečítal  program 12.  zasadnutia  OZ,  ktorý  bol  uvedený  v pozvánke a  vyzval
poslancov na hlasovanie o programe.

Hlasovanie:

za 2 Ing.Lucia Račeková, Marianna Bačová
proti 3 Katarína Vašková,Martin Tokeli, Ing.Martin Kandráč
zdržal sa
neprítomný
Poslanci 3/5 väčšinou program neschálili.

Následne poslanci Ing.M.Kandráč a Katarína Vašková navrhli presunúť bod rokovania 
č.14  Schválenie realizácie štúdie o dodávke pitnej vody z vodovodu Obce Byšta pre Obec
Kazimír  na bod rokovania č.4  starosta vyzval poslancov na hlasovanie o  tejto zmene

Hlasovanie:

za 5
Ing.Lucia Račeková, Marianna Bačová,Ing.Martin Kandráč,
Katarína Vašková,Martin Tokeli 

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 0

Uznesenie č. 28/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

s c h v a ľ u j e

Presunúť  bod  rokovania  č.14   Schválenie  realizácie  štúdie  o  dodávke  pitnej  vody  z
vodovodu Obce Byšta pre Obec Kazimír  na bod rokovania č.4 

Hlasovanie:

za 5
Ing.Lucia Račeková, Marianna Bačová, Ing.Martin Kandráč,
Katarína Vašková,Martin Tokeli

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 0



Ďalej Ing. Martin Kandráč  navrhol doplniť do programu bod  č.5  Nepodpísané uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia. Starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie o doplnenie
bodu programu.

Hlasovanie:

za 3 Ing.Martin Kandráč,Katarína Vašková,Martin Tokeli,
proti 0
zdržal sa 2 Ing.Lucia Račeková, Marianna Bačová,
neprítomný 0

Uznesenie č. 29/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

s c h v a ľ u j e

doplniť do programu bod  č.5  Nepodpísané uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.

Hlasovanie:

za 3 Ing.Martin Kandráč,Katarína Vašková,Martin Tokeli,
proti 0
zdržal sa 2 Ing.Lucia Račeková, Marianna Bačová,
neprítomný 0

Ďalej Ing. Martin Kandráč  navrhol vypustiť z programu rokovania OZ 

bod č.7 až  bod č. 11 

 7. Plnenie  rozpočtového hospodárenia za I.Q 2019 - prerokovanie

 8. Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu- prerokovanie

 9. Rozpočtové opatrenie č.2/2019  - prerokovanie

10. Plán  kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

11. Protest  prokurátora – prerokovanie

Kontrolórka obce Ing.I. Grimlingová sa spýtala poslanca Ing. Kandráča, že prečo chce
vypustiť s programu aj rozpočtové opatrenie,  ktoré je potrebné schváliť,  aby nebolo v
rozpočte  čerpanie  v  červených  číslach.  Ing.  Kandráč  odpovedal,  že  máme  čas  na
schválenie  a  je  potrebné  zaslať  rozpočtové  opatrenie  na  preštudovanie  poslancom.
Starosta sa spýtal, že prečo aj protest prokurátora  chce vypustiť z programu p.Kandráč
odpovedal,  že  je  potrebné  zaslať  poslancom  na  preštudovanie  aby  sa  vedeli  k  tomu
vyjadriť.

Starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie o vypustení bodu č.7 až po bod č. 11  z
programu rokovania OZ

Hlasovanie:

za 3 Ing.Martin Kandráč,Katarína Vašková,Martin Tokeli,
proti 2 Ing.Lucia Račeková, Marianna Bačová,
zdržal sa 0
neprítomný 0



Uznesenie č. 30/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

s c h v a ľ u j e

vypustiť z programu rokovania OZ  bod č.7 až  bod č. 11 

Hlasovanie:

za 3 Ing.Martin Kandráč,Katarína Vašková,Martin Tokeli,
proti 0
zdržal sa 2 Ing.Lucia Račeková, Marianna Bačová,
neprítomný 0

Starosta  vyzval  poslancov  na  hlasovanie  o  Zmenenom  a  doplnenom  programe
rokovania OZ

 1. Otvorenie

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva

 4.  Schválenie realizácie štúdie o dodávke pitnej vody z vodovodu Obce Byšta

       pre Obec Kazimír

5.  Nepodpísané uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018

7. Záverečný  účet za rok 2018 – prerokovanie

8. Návrh VZN č.1/2019 o čistote a verejnom poriadku – prerokovanie

9. Informácie o činnosti starostu obce

10. Schválenie nasledujúceho termínu zasadnutia Obecného zastupiteľstva

11. Rôzne

12. Diskusia

13. Návrh na uznesenie

14. Záver                                         

Hlasovanie:

za 3 Ing.Martin Kandráč,Katarína Vašková,Martin Tokeli,
proti 0
zdržal sa 2 Ing.Lucia Račeková, Marianna Bačová,
neprítomný 0



Uznesenie č. 31/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

s c h v a ľ u j e

Doplnený a zmenený program rokovania Obecného zastupiteľstva

Hlasovanie:

za 3 Ing.Martin Kandráč,Katarína Vašková,Martin Tokeli,
proti 0
zdržal sa 2 Ing.Lucia Račeková, Marianna Bačová,
neprítomný 0

K     bodu 4 Schválenie realizácie štúdie o dodávke pitnej vody z vodovodu Obce Byšta  

                   pre Obec Kazimír.

Starosta udelil slovo hosťovi starostovi obce Kazimír, aby predniesol požiadavku za obec 
Kazimír o napojení sa na prepadovú vodu z obecného vodovodu obce Byšta .Starosta 
obce Kazimír povedal,že majú záujem o prepadovú vodu z vodovodu Byšta,ktorú obec 
Byšta nevyužíva,keďže je to voda, ktorá sa už nezmesti do rezervoára. Navrhol ,že obec 
Kazimír sa bude  podieľať  na  nákladoch obce Byšta 50 percentami na všetky náklady 
súvisiace s prevádzkou vodovodu. Ďalej poznamenal, že by si vytvorili na vlastné náklady
štúdiu ,ktorá by určovala či je dostatočný prítok vody pre občanov Kazimíra. Daná štúdia 
je však finančne náročná ,preto požiadal poslancov ,aby schválením daného uznesenia 
potvrdili,že ak bude štúdia kladná to znamená,že prítok vody bude dostatočný pre 
občanov obce Byšta aj Kazimír, OZ svojím uznesení odsúhlasí ďalšie kroky pre napojenie
sa obce Kazimír na vodovod obce Byšta .

Starosta obce Byšta následne prítomných   informoval o nákladovosti po finančnej stránke
na prevádzku vodovodu a veci s tým súvisiace.

Z prítomných p. Horkai poukázal na obdobia, keď bolo sucho v letných mesiacoch,  že 
kúpele  mali aj pre svoje potreby málo vody. Na to mu prítomní občania povedali,že sa to 
stávalo len kým nebol dobudovaný rezervoár pre kúpele. Starosta Kazimíra poznamenal 
že ak by sa obnovili kúpele a bolo by potrebné viac vody pre kúpele a obec Byštu, vie o 
riziku, že obec Kazimír ako posledná na trase by mohla vodu nemať. Ale podľa 
doterajších informácií by malo byť aj v tom prípade vody dosť, čo má preukázať práve 
spomínaná štúdia. Starosta obce Byšta povedal,že pri podmienkach ,ktoré udáva starosta 
obce Kazimír je pre obec Byšta výhodná spolupráca s obcou Kazimír.

K danej téme sa zapojili aj ostatní občania, ktorých  názory na danú problematiku boli 
kladné aj záporné,preto poslanci OZ Byšta sa dohodli o danej problematike ďalej 
diskutovať s poslancami OZ obce Kazimír ,aby našli spoločné riešenie.

Starosta obce vyzval poslancov OZ na hlasovanie o uznesení č.32/2019 .

Hlasovanie:

za 2 Ing.Lucia Račeková, Marianna Bačová,
proti 1 Ing.Martin Kandráč,
zdržal sa 2 Katarína Vašková,Martin Tokeli
neprítomný 0



Uznesenie č. 32/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

n e s c h v a ľ u j e

Realizáciu štúdie o dodávke pitnej vody z vodovodu Obce Byšta pre Obec Kazimír.

Hlasovanie:

za 2 Ing.Lucia Račeková, Marianna Bačová,
proti 1 Ing.Martin Kandráč,
zdržal sa 2 Katarína Vašková,Martin Tokeli
neprítomný 0

K     bodu 5.  Nepodpísané uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.  

Starosta  obce  prečítal  uznesenie  č.14/2019  .Vyzval  poslancov  OZ  na  hlasovanie  o
uznesení č.14/2019 .

Hlasovanie:

za 5 Ing. Martin Kandráč, Ing. Lucia Račeková, Martin Tőkeli, Katarína 
Vašková,Marianna Bačová

proti 0

zdržal sa 0

neprítomný 0

Uznesenie č.   14/  2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

s c h v a ľ u j e  

že pozvánky na rokovanie obecného zastupiteľstva obce Byšta budú poslancom obecného
zastupiteľstva obce Byšta prípadne iným osobám doručované buď osobne, alebo emailom.
Poslanci obecného zastupiteľstva obce Byšta si určia doručovanie samostatne. 

Hlasovanie:

za 5 Ing. Martin Kandráč, Ing. Lucia Račeková, Martin Tőkeli, Katarína 
Vašková,Marianna Bačová

proti 0

zdržal sa 0

neprítomný 0



Starosta  obce  prečítal  uznesenie  č.15/2019  .Starosta  poprosil  o  vyjadrenie  zástupcu
spoločnosti  BeeM  Servis  s.r.o.  p.  Mlynára.  Pán  Mlynár  upozornil  ,že  obecné
zastupiteľstvo  pri  schválení  tohto  uznesenia  môže  pochybiť  a  následne  poukázal  na

nedostatky. Ak budú len pozvánky bez podkladov s citlivými údajmi ,tak to mi nevadí v
opačnom prípade vidím problém v porušovaní GDPR. 

Starosta obce vyzval poslancov OZ na hlasovanie o uznesení č.15/2019 .

Hlasovanie:

za 2 Ing. Martin Kandráč, Martin Tőkeli, 

proti 2   Ing. Lucia Račeková  , Marianna Bačová

zdržal sa 1 Katarína Vašková

neprítomný 0

Uznesenie č.   15/2  019  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

  n e s c h v a ľ u j e 

že  všetky  písomnosti  a podklady,  ktoré  budú  predmetom  rokovania  obecného
zastupiteľstva obce Byšta podľa pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce
Byšta   budú poslancom obecného zastupiteľstva obce Byšta doručené najneskôr 7 dní
pred  začiatkom  obecného  zastupiteľstva,  pričom  pred  schválením  rozpočtu,  pri  jeho
zmene, alebo pri rozpočtovom opatrení obec Byšta v rovnakej lehote doručí  poslancom aj
dôvodovú správu, teda odôvodnenie položiek.  Obec Byšta doručí všetkým poslancom
obecného zastupiteľstva písomnosti na každú novú vyhlásenú výzvu na zapojenie sa do
projektov  vyhlásených  úradmi  Slovenskej  republiky,  alebo  Európskou  úniou  so
spolufinancovaním  projektu  obcou  do  10%,  ktorých  podmienky  na  zapojenie  sa  do
projektu obec Byšta spĺňa. Po písomnom odsúhlasení projektu minimálne 3 poslancami
obecného zastupiteľstva obce Byšta sa obec Byšta do projektu zapojí. Za účelom tohto
písomného  súhlasu  nie  je  potrebné  zvolávať  rokovanie  obecného  zastupiteľstva  obce
Byšta.   Doručovanie  písomnosti,  podkladov  a dôvodovej  správy  si  určia  poslanci
obecného zastupiteľstva obce Byšta samostatne.

Hlasovanie:

za 2 Ing. Martin Kandráč, Martin Tőkeli, 

proti 2   Ing. Lucia Račeková  , Marianna Bačová

zdržal sa 1 Katarína Vašková

neprítomný 0



Starosta  obce  prečítal  uznesenie  č.16/2019.Starosta  poprosil  o  vyjadrenie  zástupcu
spoločnosti  BeeM  Servis  s.r.o   p.  Mlynára  .Pán  Mlynár  upozornil  ,že  obecné
zastupiteľstvo  pri  schválení  tohto  unesenia  môže  pochybiť  a  následne  poukázal  na
nedostatky.

Starosta obce vyzval poslancov OZ na hlasovanie o uznesení č.16/2019 .

Hlasovanie:

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

 

proti 1 Marianna Bačová,

zdržal sa 1 Ing. Lucia Račeková,

neprítomný 0

Uznesenie č.   16  /2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

s c h v a ľ u j e   

že za overovateľov zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva obce Byšta (ďalej len
„zápisnice“) budú určení vždy minimálne 3 poslanci obecného zastupiteľstva obce Byšta
(ďalej len „poslanci OZ“). Zapisovateľom rokovania obecného zastupiteľstva obce Byšta
bude vždy pracovník obecného úradu, alebo osoba, ktorú určí starosta obce a ktorá nie je
poslancom OZ. Zápisnice budú zapisovateľom spracované podrobne bez cenzúry a tieto
zápisnice budú na overenie predložené overovateľom zápisnice do 6 dní od rokovania
obecného  zastupiteľstva  obce  Byšta.   Následne  po  overení  zápisnice  overovateľmi
zápisníc  budú  nezmenené  platné  kópie  originálov  zápisníc  do  12  dní  od  rokovania
obecného zastupiteľstva obce Byšta doručené všetkým poslancom. Doručovanie si určia
poslanci  samostatne.  Kópie  originálov  zápisníc  budú  taktiež  v lehote  do  12  dní  od
rokovania  obecného  zastupiteľstva  obce  Byšta  bez  akýchkoľvek  zmien  a zásahov
v zápisnici a v nezmenenej podobe zverejnené na verejnej tabuli obce Byšta minimálne po
dobu 1 mesiaca a bez časového obmedzenia na webovom sídle obce Byšta.  

Kópie  originálov  všetkých  zápisníc  od  roku  2005  budú  v lehote  od  1.10.2019  bez
akýchkoľvek zmien a zásahov v zápisnici a v nezmenenej podobe podľa rokov zverejnené
bez časového obmedzenia na webovom sídle obce Byšta.

Hlasovanie:

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

 

proti 1 Marianna Bačová,

zdržal sa 1 Ing. Lucia Račeková,

neprítomný 0



Starosta obce prečítal uznesenie č.17/2019.Starosta upozornil poslancov OZ,že dané 
uznesenie nebude možné splniť v danej lehote, keďže obecný úrad nemá požadované 
písomnosti k dispozícií. Rovnako nedisponuje personálnym aparátom na realizáciu 
daných požiadaviek.                  

Starosta obce vyzval poslancov OZ na hlasovanie o uznesení č.17/2019 .

Hlasovanie:

za 1 Ing. Martin Kandráč, 

proti 1
Marianna Bačová,

zdržal sa 3  Ing. Lucia Račeková, Martin Tőkeli, Katarína Vašková, 

neprítomný 0

Uznesenie č. 17/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

  n e s c h v a ľ u j e 

zverejniť všetky prijaté uznesenia obecného zastupiteľstva obce Byšta v zákonnej lehote
na verejnej tabuli obce Byšta minimálne po dobu 2 mesiacov a bez časového obmedzenia
na  webovom  sídle  obce  Byšta  rozdelené  do  kategórií  „UZNESENIA PLATNÉ -
podpísané  starostom  obce  alebo  poslancami  potvrdené  uznesenia,  ktorých  výkon  bol
pozastavený  starostom“ a  „UZNESENIA NEPLATNÉ  -  nepodpísané  starostom obce
alebo  poslancami  nepotvrdené  uznesenia,  ktorých  výkon  bol  pozastavený  starostom“.
Platné  uznesenia  podpísané  starostom  obce  Byšta  budú  zverejnené  s  vlastnoručným
podpisom starostu obce Byšta. 

Kópie originálov všetkých uznesení obecného zastupiteľstva obce Byšta od roku 2005
budú v lehote od 1.10.2019 bez akýchkoľvek zmien a zásahov v uznesení a v nezmenenej
podobe podľa rokov zverejnené bez časového obmedzenia na webovom sídle obce Byšta.

Hlasovanie:

za 1 Ing. Martin Kandráč, 

proti 1
Marianna Bačová,

zdržal sa 3  Ing. Lucia Račeková, Martin Tőkeli, Katarína Vašková, 

neprítomný 0



Starosta  obce  prečítal  uznesenie  č.18/2019.  Starosta  obce upozornil  poslancov OZ ,že
podľa  §13  odst.6  zákona  NR SR  č.369/1990  o  obecnom zriadení  a  ďalších  zmien  a
doplnkov má právo pozastaviť výkon uznesenia prijatého OZ ,ak sa domnieva,že odporuje
zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné a nemá povinnosť to zo zákona odôvodňovať.

Starosta obce vyzval poslancov OZ na hlasovanie o uznesení č.18/2019 .

Hlasovanie:

za 2 Ing. Martin Kandráč, Martin Tőkeli
proti 0

zdržal sa 3 Marianna Bačová,Ing. Lucia Račeková, Katarína Vašková, 
neprítomný 0

Uznesenie č. 18/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

  n e s c h v a ľ u j e 

že  ak  starosta  pozastavil  výkon  uznesenia  obecného  zastupiteľstva  obce  Byšta,  ak  sa
domnieval, že odporuje zákonu, alebo je pre obec zjavne nevýhodné a nepodpísal ho v
zákonnej lehote,  tak starosta  obce Byšta odôvodní v  samostatnej  písomnosti,  prečo sa
domnieva,  že  uznesenie  je  pre  obec  zjavne  nevýhodné,  alebo  odporuje  zákonu  s
poukázaním na konkrétny zákon a túto písomnosť pripojí k pozastavenému uzneseniu,
pričom s týmto do 5 dní od pozastavenia výkonu uznesenia oboznámi všetkých poslancov
obecného zastupiteľstva obce Byšta.  

Hlasovanie:

za 2 Ing. Martin Kandráč, Martin Tőkeli
proti 0

zdržal sa 3 Marianna Bačová,Ing. Lucia Račeková, Katarína Vašková, 
neprítomný 0

            
                                                                        



Starosta  obce  prečítal  uznesenie  č.19/2019.Starosta  poprosil  o  vyjadrenie  zástupcu
spoločnosti  BeeM  Servis  s.r.o   p.  Mlynára  .Pán  Mlynár  upozornil  ,že  obecné
zastupiteľstvo  pri  schválení  tohto  unesenia  môže  pochybiť  a  následne  poukázal  na

nedostatky.  Podľa  môjho  názoru  schválením  tohto  uznesenia,  dochádza k porušeniu
GDPR.  Starosta ako štatutár prevádzkovateľa určuje kto má prístup k osobným údajom
a nie poslanci. 

Starosta obce vyzval poslancov OZ na hlasovanie o uznesení č.19/2019 .

Hlasovanie:

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

zdržal sa 2 Marianna Bačová, Ing. Lucia Račeková, 
neprítomný 0

Uznesenie č. 19/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

s c h v a ľ u j e  

že  poslanci  obecného  zastupiteľstva  obce  Byšta  budú  na  každom  rokovaní  obecného
zastupiteľstva starostom obce Byšta stručne oboznámení s činnosťou starostu obce Byšta
od posledného rokovania obecného zastupiteľstva obce Byšta a taktiež budú oboznámení
aj  so  všetkou došlou  písomnou a elektronickou poštou adresovanou obci  Byšta  mimo
reklamných ponúk.

Hlasovanie:

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

zdržal sa 2 Marianna Bačová, Ing. Lucia Račeková, 
neprítomný 0



Starosta obce prečítal uznesenie č.20/2019.O slovo poprosila hlavná kontrolórka obce kde
poslancov upozornila,že schválením tohto uznesenia budú postupovať nad rámec svojich
právomoci,keďže obecné zastupiteľstvo má v zmysle zákona rozhodovať o základných
otázkach  života  obce  a  starosta  je  štatutárnym  orgánom,  v  ktorého  kompetencii  je
uzatváranie napríklad pracovných zmlúv a táto oblasť nepatrí do právomoci OZ. p.Mlynár
uviedol, že tu vidí porušenie zákona  o obecnom zriadení a GDRP    

Starosta obce vyzval poslancov OZ na hlasovanie o uznesení č.20/2019 .

Hlasovanie:

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

proti 0

zdržal sa 2 Ing. Lucia Račeková,Marianna Bačová, 

neprítomný 0

Uznesenie č. 20/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

s c h v a ľ u j e  

že akékoľvek pôžičky,  dohody, zmluvy a ich zmeny, predĺženia a dodatky, podpisované
so  štátnymi,  neštátnymi,  verejnými,  neverejnými   úradmi,  organizáciami,  spolkami,
s fyzickými  osobami,  právnickými  osobami,   alebo  zamestnancami  obce  Byšta  resp.
budúcimi zamestnancami obce Byšta  je  možné podpisovať len s písomným súhlasom
minimálne  3  poslancov  obecného  zastupiteľstva  obce  Byšta.  Za  účelom  písomného
súhlasu nie je potrebné zvolávať rokovanie obecného zastupiteľstva obce Byšta. V prípade
potreby  uvedeného  písomného  súhlasu  obec  predloží  všetkým  poslancom  obecného
zastupiteľstva obce Byšta s predstihom 5 pracovných dní písomné podklady a formálnu
žiadosť starostu obce Byšta s odôvodnením.

Hlasovanie:

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

proti 0

zdržal sa 2 Ing. Lucia Račeková,Marianna Bačová, 
neprítomný 0



Starosta  obce  prečítal  uznesenie  č.21/2019.Starosta  poprosil  o  vyjadrenie  zástupcu
spoločnosti  BeeM  Servis  s.r.o.   p.  Mlynára  .Pán  Mlynár  upozornil  ,že  obecné
zastupiteľstvo  pri  schválení  tohto  unesenia  môže  pochybiť  a  následne  poukázal  na
nedostatky.

Starosta obce vyzval poslancov OZ na hlasovanie o uznesení č.21/2019 .

Hlasovanie:

za 2 Ing. Martin Kandráč, Martin Tőkeli, 

proti 0

zdržal sa 3 Marianna Bačová, Ing. Lucia Račeková, Katarína Vašková
neprítomný 0

Uznesenie č. 21/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

n e s c h v a ľ u j e 

že všetky zmluvy a iné písomnosti obce Byšta od decembra 2018 podliehajúce 
zverejneniu v zmysle zákonov budú zverejnené s pečiatkami a podpismi osôb, ktoré 
listiny podpísali. 

Hlasovanie:

za 2 Ing. Martin Kandráč, Martin Tőkeli, 

proti 0

zdržal sa 3 Marianna Bačová, Ing. Lucia Račeková, Katarína Vašková
neprítomný 0



Starosta  obce  prečítal  uznesenie  č.22/2019.  Starosta  obce upozornil,že  dané uznesenie
nebude  možné splniť vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť požadovaných úloh, kedže
personálne kapacity OcÚ nie sú na dané uznesenie prispôsobené. Ďalej poznamenal,že
poslanci  OZ  majú  na  požiadanie   možnosť  kedykoľvek  nahliadnuť  do  požadovaných
písomností.

Starosta obce vyzval poslancov OZ na hlasovanie o uznesení č.22/2019 .

Hlasovanie:

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

proti 0

zdržal sa 2 Marianna Bačová,Ing. Lucia Račeková,
neprítomný 0

Uznesenie č. 22/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

s c h v a ľ u j e  

že bez písomného súhlasu minimálne troch poslancov obecného zastupiteľstva obce Byšta
(ďalej len „poslanci OZ“) sa zakazuje nakladať s nehnuteľným a hnuteľným majetkom
obce Byšta zahŕňajúc aj disponovanie s finančnou hotovosťou okrem platov a zákonného
stravného zamestnancov obce Byšta, okrem poštových poplatkov, okrem splácania faktúr
podľa  platných  zmlúv  a  okrem prípadného  vzniknutého  havarijného  stavu.   Zákaz  sa
vzťahuje aj na všetky doplnkové výdavky a služby nad rámec základu platných zmlúv. Za
účelom  tohto  písomného  súhlasu  nie  je  potrebné  zvolávať  rokovanie  obecného
zastupiteľstva  obce  Byšta.  V  prípade  potreby  písomného  súhlasu  obec  predloží  s
predstihom 5  pracovných dní  všetkým poslancom OZ formálnu žiadosť  starostu  obce
Byšta so zoznamom potrebných nákupov a výdavkov obce Byšta na písomné schválenie
a to 2x mesačne raz v 1.  polovici  mesiaca a  raz  v druhej  polovici mesiaca.  Formálna
žiadosť  bude  okrem  podpisu  starostu  a  miesta  na  podpis  poslanca  OZ obsahovať pri
každej  položke  v  zozname  nákupov  a  výdavkov  aj  odôvodnenie   každej  položky  v
zozname, pričom na konci každej položky bude slovné spojenie „súhlasím - nesúhlasím“
aby si poslanci OZ mohli vyškrtať jednotlivé položky zoznamu.

Hlasovanie:

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

proti 0

zdržal sa 2 Marianna Bačová,Ing. Lucia Račeková,

neprítomný 0



Starosta  obce  prečítal  uznesenie  č.23/2019.  Starosta  obce  upozornil,  že  bol  schválený
sadzobník, ktorým sa obec  riadi pri poskytovaní  písomnosti v zmysle infozákona.
Dané uznesenie môže pre obec znamenať nedodržanie už schváleného sadzobníka a teda 
nastáva tu kolízia. 
Kontrolórka upozornila, že nie je hospodárne poskytovať informácie bezodplatne, ak to 
obec niečo stojí a je potrebné dodržiavať sadzobník, ktorý vyhlasuje Ministerstvo financií 
SR. 

Starosta obce vyzval poslancov OZ na hlasovanie o uznesení č.23/2019 

Hlasovanie:

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

proti 0

zdržal sa 2 Marianna Bačová, Ing. Lucia Račeková, 
neprítomný 0

Uznesenie č. 23/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

s c h v a ľ u j e  

že obec Byšta bude bezplatne vybavovať všetky žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bez
ohľadu na náklady spojené s prípravou, realizáciou a poskytnutím informácií a preto sa
obci zakazuje vyberať a vyrubovať akékoľvek poplatky spojené s poskytnutím informácií
v zmysle zákona č.  211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel a predpisov.

Hlasovanie:

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

proti 0

zdržal sa 2 Marianna Bačová, Ing. Lucia Račeková, 
neprítomný 0



Starosta obce prečítal uznesenie č.25/2019. Starosta obce informoval,že daný projekt bol
započatý v mesiaci Máj . V zápisnici z 5. zasadnutia OZ konaného dňa 17.3.2019 v bode 8
Diskusia  informoval poslancov,že za minimálnu sumu niekoľko sto  eur dá vypracovať
projekty  na  oddychovú  zónu  a  kompostovisko,  ktoré  obec  potrebuje,s  čím  poslanci
súhlasili. Dané projekty dal vypracovať a k nim dal vypracovať aj vyjadrenie stavebného
dozoru  a  dohodol  s  firmou  ASEKO  ,že  spracuje  žiadosti  k  výzvam.  Projektové
dokumentácie  aj  vyjadrenia  stavebného  dozoru  sú  vypracované  a  firma  ASEKO
spracovala  aj  žiadosť  o  poskytnutie  dotácie  z  ÚV SR v oblasti  podpory regionálneho
rozvoja ,kód výzvy 3966/2019 OSMRR. Všetka dokumentácia bola pripravená na podpis
a  čakalo  sa  na  6.  zasadnutie  OZ, kde  by  sa  poslanci  schválením resp.  neschválením
použitia  finančných  prostriedkov rezervného fondu na  realizáciu  projektu  na uvedenú
výzvu vyjadrili. Keďže sa OZ z dôvodu neuznášania schopnosti poslancov neuskutočnilo,
obec termín na podanie výzvy zmeškala. 

 

 

Starosta obce vyzval poslancov OZ na hlasovanie o uznesení č.25/2019 .

Hlasovanie:

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

proti 0

zdržal sa 2 Ing. Lucia Račeková, Marianna Bačová

neprítomný 0

Uznesenie č. 25/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

s c h v a ľ u j e  

že  obec  Byšta  je  povinná  do  konca  roka  2019  pripraviť  a začať  realizáciu  projektu
oddychovej zóny v obci Byšta na pozemkoch pod tkzv. hájenkou, tak aby pozemky prešli
do vlastníctva obce Byšta a suma prípravy a realizácie nepresiahla 5000 eur.

Hlasovanie:

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

proti 0

zdržal sa 2 Ing. Lucia Račeková, Marianna Bačová

neprítomný 0



Starosta  obce  prečítal  uznesenie  č.26/2019.  Starosta  obce  informoval,že  obec  má
vypracované dve projektové dokumentácie,ktoré nie sú uhradené . Z finančného hľadiska,
o ktorom informoval prítomných, nevidí ďalšie možnosti zapojenia sa do ďalších výziev.
Ďalej prítomných informoval  o šetrení  nelegálnej skládky v katastrálnom území Obce
Byšta, kde ak polícia nezistí páchateľa ,likvidáciu zaplatí obec. Preto upozornil na opatrné
zapájanie sa do výziev hoci len s minimálnou finančnou účasťou obce ,keďže pri väčšine
projektov je potrebné spravovať daný projekt 5 rokov, čo je finančne náročné.

Starosta obce vyzval poslancov OZ na hlasovanie o uznesení č.26/2019 .

Hlasovanie:

za 1 Ing. Martin Kandráč

proti 0

zdržal sa 4 Martin Tőkeli, Katarína Vašková,Ing. Lucia Račeková, Marianna Bačová

neprítomný 0

Uznesenie č.   26/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

 n e s c h v a ľ u j e 

že  obec  Byšta  je  povinná  do  konca  roka  2019  zapojiť  sa  do  výzvy  Európskej  únie
„WiFi4EU“ s dotáciou 15.000 eur pre bezplatný internet na verejných miestach v obci
a taktiež je povinná sa zapojiť do projektu Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky
pre investície a informatizáciu – výzva č. OPII-2018/7/1-DOP o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“. 

Hlasovanie:

za 1 Ing. Martin Kandráč

proti 0

zdržal sa 4 Martin Tőkeli, Katarína Vašková,Ing. Lucia Račeková, Marianna Bačová

neprítomný 0



Starosta obce prečítal uznesenie č.27/2019. Následne upozornil poslancov,že schválením
daného  uznesenia  sa  môže  obec  dostať  do  konfliktu  s  majiteľmi  chát  ,keďže  dané
uznesenie je v rozpore s ustanoveniami zákona o energetike. 

Starosta obce vyzval poslancov OZ na hlasovanie o uznesení č.27/2019 .

Hlasovanie:

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

proti 0

zdržal sa 2 Ing. Lucia Račeková, Marianna Bačová,

neprítomný 0

Uznesenie č.   27/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

s c h v a ľ u j e  

že do konca marca roku 2020 obec Byšta vypovie všetkým fyzickým, právnickým osobám
a  štátnym  podnikom  zmluvy  o  dodávke  elektriny  a vody  týkajúce  sa  nehnuteľností
chatárskej oblasti kúpele Byšta, ktoré boli podpísané obcou Byšta. Následne obec Byšta
ešte  pred  ukončením  pôvodných  zmlúv  pripraví  nové  zmluvy  o ktorých  vopred
upovedomí  zmluvné  strany.  Zmluvy  budú  v súvislosti  s dodávkou  elektriny  a  vody
podpisované obcou Byšta s fyzickými, právnickými osobami a štátnymi podnikmi až po
odstránení nedostatkov a v súlade so zákonom a v prípade dodávky vody aj v súlade s
podmienkami prevádzkovateľa  a vlastníka vodovodu. Obec Byšta nepodpíše zmluvu o
dodávke elektriny,  ak sú na predmetnej  nehnuteľnosti  nedostatky týkajúce sa  dodávky
vody  a  naopak.  Obec  Byšta  zmluvu  o  dodávke vody podpíše  až  po tom ako  majiteľ
nehnuteľnosti  predloží  písomné  stanovisko  o  kontrole  odborného  zástupcu  Aquaspiš-
vodné hospodárstvo s. r. o. ( v prípade zmeny jeho nástupcu), že daná nehnuteľnosť spĺňa
podmienky na dodávku vody bez nedostatkov. V zmluve o dodávke elektriny a vody bude
zahrnutý aj ročný poplatok v prospech obce Byšta na administratívu, prevádzku, obnovu,
údržbu, opravu a odstraňovanie porúch, prípadne pripojovací poplatok, prípadný poplatok
za  prenájom  meradla,  teda  elektromeru,  či  vodomeru.  O  podmienkach  podpísania
prípadne  znovu  podpísania  horeuvedených  zmlúv  obec  Byšta  písomne  upovedomí
majiteľa každej nehnuteľnosti v chatárskej oblasti kúpele Byšta do 1 mesiaca od účinnosti
tohto uznesenia.

Hlasovanie:

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

proti 0

zdržal sa 2 Ing. Lucia Račeková, Marianna Bačová,

neprítomný 0



K     bodu 6.Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018  

Stanovisko k Záverečnému účtu obce Byšta za rok 2018 vypracovala hlavná kontrolórka
obce p. Ingrid Grimlingová a odporučila obecnému zastupiteľstvu, aby ho schválili bez
výhrad. Stanovisko je prílohou zápisnice. Poslanci ho zobrali na vedomie.

Hlasovanie:

za 5
Ing.Lucia Račeková, Marianna Bačová,Ing.Martin Kandráč,
Katarína Vašková,Martin Tokeli

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 0

Uznesenie č. 33/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

b e r i e   n a    v e d o m i e 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018

Hlasovanie:

za 5
Ing.Lucia Račeková, Marianna Bačová,Ing.Martin Kandráč
Katarína Vašková,Martin Tokeli

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 0



K     bodu 7.Záverečný účet za rok 2018 – prerokovanie  

Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom OZ záverečný účet obce za rok 2018, 
spracovaný záverečný účet  vychádzal z údajov za rok 2018, ktoré boli v účtovníctve a nič
sa tam už nedá meniť. Je to vlastne materiál za hospodárenie roka 2018 za bývalého 
starostu, bývalého zastupiteľstva a bývalej pracovníčky. Pripomenula,že záverečný účet 
má byť schvaľovaný každoročne vždy do  30. júna nasledujúceho roka.  Neschválením v 
termíne obec porušila zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Záverečný 
účet je  prílohou zápisnice. Poslanci OZ nemali pripomienky. 

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie o Záverečnom účte obce za rok 2018 .

Hlasovanie:

za 5
Ing.Lucia Račeková, Marianna Bačová,Ing.Martin Kandráč
Katarína Vašková,Martin Tokeli

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 0

Uznesenie č. 34/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

a) schvaľuje 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad.

b) schvaľuje

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 1 911,69 EUR na tvorbu rezervného fondu za rok
2018 

c) potvrdzuje

schodok rozpočtu v sume – 2 413,24 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.  a jeho  vysporiadanie  zo  zostatku  finančných
operácií vo výške 2 413,24 EUR

Hlasovanie:

za 5
Ing.Lucia Račeková, Marianna Bačová,Ing.Martin Kandráč
Katarína Vašková,Martin Tokeli

proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 0



K     bodu 8.Návrh VZN č.1/2019 o čistote a verejnom poriadku – prerokovanie  

Poslanci  sa   k  uvedenému  VZN  č.1/2019  o  čistote  a  verejnom  poriadku  obce
nevyjadrovali.  Zopakovali, že ho treba prepracovať. Starosta obce vyzval poslancov na
hlasovanie o uvedenom VZN č.1/2019 o čistote a verejnom poriadku obce.

Starosta  obce vyzval  poslancov na hlasovanie  o  uvedenom VZN č.1/2019 o  čistote  a
verejnom poriadku obce.

Hlasovanie:

za 1 Ing.Lucia Račeková
proti 3 Ing.Martin Kandráč,Katarína Vašková,Martin Tokeli
zdržal sa 1 Marianna Bačová
neprítomný

Uznesenie č. 35/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Byšta

n e s c h v a ľ u j e

VZN č.1/2019 o čistote a verejnom poriadku

Hlasovanie:

za 1 Ing.Lucia Račeková
proti 3 Ing.Martin Kandráč,Katarína Vašková,Martin Tokeli
zdržal sa 1 Marianna Bačová
neprítomný



K     bodu 9   Informácie o činnosti starostu obce  

Starosta informoval prítomných o finančnej analýze na OcÚ ,kde uviedol ,že pohľadávky 
obce prevyšujú o 100%  finančný stav na účte. Zníženie  pohľadávok  vidí v možnosti 
predaja a prenájmu pozemkov .

Ďalej prítomných informoval o problematike výmeny vodomerov ako v kúpeľoch Byšta 
tak aj v obci Byšta,kde vlastníci nehnuteľností nespĺňajú požadované kritéria pre 
namontovanie vodomerov čo sa týka šácht.

p. Fedor reagoval, že má vodomer v pivnici a nevidí problém  na jeho opätovné 
vymenenie,keďže  na jeho pozemku nieje možnosť vybudovať šachtu.

Tak isto sa vyjadrila aj poslankyňa  K.Vašková ,že by bolo veľmi komplikované na ich 
pozemku vybudovať šachtu.Tak isto sa vyjadrila aj p. Mária Kandráčová.

Starosta obce informoval prítomných,že prizve zástupcu  firmy Aquaspiš, aby preveril 
všetky odberné miesta a navrhol riešenie.

Ďalej starosta prítomných informoval o asfaltovaní hlavnej cesty .Dal objednávku na 
Správu ciest KSK  na asfalt ku zastávke SAD a prípoj na obecné komunikácie. Následne 
bola vypracovaná cenová ponuka na 1 300 € s možnosťou platenia na splátky.

K     bodu 10.   Schválenie nasledujúceho termínu zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Poslanci  OZ uviedli , že sa dodatočne dohodnú na termíne ďalšieho zasadnutia OZ

K     bodu 11.Rôzne  

K     bodu 12. Diskusia  

K     bodu 13. Návrh na uznesenie  

Uznesenia OZ tvoria prílohu zápisnice.

K     bodu 14. Záver  

Starosta  obce  Byšta  Radoslav  Palinský  skonštatoval,  že  program  OZ  sa  vyčerpal.
Poďakoval sa poslancom za aktívnu účasť a vyhlásil 12. zasadnutie OZ o 21,30 hod. za
ukončené. 

Radoslav Palinský

  starosta obce 

Zápisnica vyhotovená dňa :

Zapísal a spracoval: 

Overovatelia zápisnice:    Ing Lucia Račeková                   …………………………….

                                         Marianna Bačová                       ………………………………    




