Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Byšte, konaného na obecnom úrade
v obci Byšta dňa 2.3.2019 o 17.00 hod.

Prítomní na zasadnutí: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice:
-poslanci OZ prítomní: Katarína Vašková, Martin Tőkeli, Ing. Lucia Račeková,
Ing. Martin Kandráč, Marianna Bačová
-poslanci OZ neprítomní: /
- starosta: Radoslav Palinský
- hlavná kontrolórka: neprítomná z dôvodu vzdania sa funkcie
- referentka obecného úradu: Monika Kišová
- iní prítomní: Ján Zobala st. – občan obce Byšta, pani Ingrid Grimlingová

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Návrh na uznesenie
7. 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 piati poslanci Obecného zastupiteľstva v Byšte ( ďalej len „poslanci“)
a rokovanie OZ je teda uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Za zapisovateľa 4. zasadnutia OZ určil starosta Ing. Martina Kandráča a za overovateľov zápisnice
starosta stanovil Ing. Luciu Račekovú a Mariannu Bačovú. Starosta prečítal program 4. zasadnutia
OZ, ktorý bol uvedený v pozvánke. O zmenu programu nikto nepožiadal a starosta vyzval
poslancov na hlasovanie o programe.
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Hlasovanie:
za

5

proti
zdržal sa
neprítomný

0
0
0

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

K bodu 3. Schválenie rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021
Starosta predložil poslancom návrh rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021. Návrh rozpočtu na
uvedené roky bol spracovaný v súlade so stanovenými prioritami a v súlade s legislatívou zákona
č. 523/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 564/2004. Rozpočet rešpektuje finančné
možnosti a vychádza aj z očakávaných príjmov obce. Zverejnený bol na úradnej tabuli a webovej
stránke obce 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva v zmysle § 9 ods.2 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Poslanci návrh rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021 po zapracovaní pripomienok schválili
uznesením č. 7/2019.

Uznesenie č. 7/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
a) s c h v a ľ u j e
rozpočet na rok 2019
b) b e r i e na v e d o m i e
rozpočet na roky 2020 a 2021
Hlasovanie:
za

5

proti
zdržal sa
neprítomný

0
0
0

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

K bodu 4. Rôzne
Vystúpil prítomný Ján Zobala st. a upozornil prítomných na obecné studničky, kde jedna je na
pozemku urbariátu a druhá na parcele Slanských lesov a je potrebné s tým niečo robiť, teda si o tie
časti na parcelách so studničkami požiadať. Starosta uviedol, že štát by nám to mohol dať, keďže
ide o verejne prospešnú stavbu.
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K bodu 5. Diskusia
Starosta informoval prítomných o koncoročnom zostatku na obecnom účte v sume 12365,66 eur,
a že v sociálnom fonde obce je cca 750 eur. Ďalej poslancov upovedomil, že nová pracovníčka
úradu p. Kišová je zamestnaná na dohodu. P. Vysokaiovi je potrebné za prácu vyplatiť mzdu
podľa uzatvorenej dohody. Bývalej pracovníčke úradu p. Beľušovej je na základe dohody
o ukončení prac. pomeru potrebné vyplatiť mzdu za odpracované dní za mesiac február, dvoj
mesačné odstupné a preplatenie nevyčerpanej dovolenky. Mzda starostovi bude za mesiac február
vyplatená vo výške 1170 v hrubom. V mesiaci marec obec bude mať z týchto dôvodov vyššie
výdavky, preto musí počkať s ich vyplatením až kým na účet prevedie min. financií podielové
dane. Poslankyňa Ing. Lucia Račeková poznamenala, že riešením je, aby sa dali do poriadku
miestne dane. Ďalej dodala, že pán Tudoš vystavil obci faktúru 200 eur za odpočet elektromerov a
kontrolu rozvádzačov chatárom, ale že to ide z fondu, ktorý majú chatári vytvorený, a ktorý vedie
obec a dodala, že čo sa týka vyúčtovania faktúr za elektriku chatárom v kúpeľoch, tak to 1x ročne
môže vykonávať pracovníčka úradu, s čím starosta súhlasil.
Starosta na základe rokovania z minulého zasadnutia informoval prítomných, že hodnota
pozemkov v k.ú obce Byšta č. 102/1 a 100/2, kde má obec zámer vybudovať oddychovú zónu je
cca 3-4 eur / m2, a teda by ich cena v prípade odkúpenia od Slovenského pozemkového fondu
bola okolo 26000 eur. Poslanec Ing. Martin Kandráč poznamenal, že obec by mohla dať
vypracovať jednoduchý projekt, kde by bolo zopár lavičiek, zeleň, stromčeky, atď. pričom by
tento projekt nebol drahý, a tak by obec mohla bezodplatne požiadať o prevod pozemkov do
vlastníctva obce.
Starosta ďalej informoval prítomných, že by bolo potrebné kúpiť nový chlorátor, ktorý stojí cca
500 eur, keďže po poslednej kontrole hygieny, ktorá vykonala kontrolu ich drahým a presným
prístrojom, namerali viac chlóru vo vode v obecnom vodovode, a pritom kontrola súčasným
chlorátorom, ktorý obec používa, bolo množstvo chlóru vo vode v stanovených limitoch. Starosta
tiež dodal, že zistil, že niekde okolo vodojemu uniká voda. Starosta pokračoval, že v tomto roku
je potrebné vykonať obmenu vodomeru na vodojeme a následne u jednotlivých odberateľov
v obci, čo nás bude stáť nemalé financie – len nový malý vodomer stojí 32 eur, ďalej povedal, že
obec musí vykonávať ročne rozbor vody, kde malý stojí 300 eur a veľký rozbor 800 eur.
Starosta uviedol, že obecný úrad v súčasnosti platí cca 300 eur mesačne preddavok na plyn
(kúrenie), a obec by mohla ušetriť na vykurovaní okolo 30 % nákladov kúpou nového
kondenzačného kotla, ktorý stojí cca 1400 eur. Poslanec Martin Tőkeli uviedol, že to nie je
potrebné a po tom, ako tu už nie je pôvodná pracovníčka úradu, ktorá púšťala kúrenie naplno, obci
náklady po priškrtení kúrenia klesnú.
Starosta odprezentoval cenovú ponuku firmy, ktorá vyrába dopravné značky, že 13 značiek by
stálo cca 1000 eur. Na to zareagoval poslanec Tőkeli, že nesúhlasí s nákupom 13tich značiek
a schválených bolo 7. Starosta uviedol obavu, že pri dopravnej nehode v prípade chýbajúcich
dopravných značiek by mohla mať obec problém. Na to zareagoval poslanec Kandráč, že problém
nemôže byť, lebo vodič počas jazdy sa musí riadiť stavom dopravnej situácie, aká je v danej
situácii a nehľadieť na to, že kde by mala byť aká značka, ak tam tá značka v skutočnosti nie je.
Starosta povedal, že na využívanie a riadne účtovanie PHM traktora je potrebné vykonať
prelitrovanie, ktoré stojí cca 500 eur, pričom poslanec Tőkeli nesúhlasil s prelitrovaním, a že nech
to funguje podľa predpísanej spotreby podľa údajov v OEV rovnakého typu traktora. Pán Zobala
sa zapojil do diskusie a uviedol, že traktor je možné znova postaviť na riadne evidenčné čísla za
cca 200 eur.
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Starosta informoval prítomných o tom, že sa bude vydávať kniha Zemplín a obec by sa mohla v
tejto knihe za poplatok odprezentovať a mať tam leteckú snímku obce. Na to zareagoval poslanec
Tőkeli, že obec má iné problémy, ktoré treba riešiť.
Starosta ďalej poznamenal, že je potrebné riešiť situáciu u p. Marty Vysokaiovej, kde má na dvore
šachtu, z ktorej je pustená voda tzv. „Čorgov“ a poklop na šachte je už zničený. Tiež poznamenal,
že p. Galusová poslala na obec žiadosť o opravu cesty do kúpeľov. Poslanci uvedenú žiadosť vzali
na vedomie a zároveň dodali, že to nie je vo finančných možnostiach obce toto vykonať
s poukázaním na to, že obec nemá pomaly ani na základné potreby obce.
Poslankyňa Ing. Lucia Račeková poznamenala, že obec by mohla obnoviť verejné osvetlenie za
solárne, kde by bola úspora na energiách a taktiež, že je možné dostať dotáciu na kompostovisko.
Starosta uviedol, že po tom, čo sa vykričalo do rozhlasu o zákaze spaľovania a vypaľovania, tak sa
ľudia ozvali, že kde majú lístie a konáre nosiť. Následne poslanci so starostom určili za dočasné
miesto uskladnenia lístia a konárov parcelu v k.ú obce Byšta č. 889/1, kde bude obec následne
žiadať od Slovenskej republiky o prevod tohto pozemku na obec pre účely kompostoviska.
Starosta oznámil, že za ním boli osoby na vozidle TV 629 CK, ktoré mali záujem kúpiť odstavený
obecný nosič na kontajner, pričom uviedol, že nie je na predaj a poslanci so starostom sa dohodli,
že vyprázdnený veľký kontajner sa uloží na nosič a odstaví sa do dvora škôlky.
Po kontrole výpisu z bankového účtu obce Byšta v Poštovej banke poslankyňa Ing. Lucia
Račeková navrhla ihneď tento účet zrušiť, keďže sa platí poplatok za každý pohyb na účte, čo činí
cca 50 eur mesačne. Starosta uviedol, že na účet platia obci prevažne starí ľudia, keď idú na poštu,
poslanec Kandráč poznamenal, že faktúru, ktorá je jeden krát ročne, môžu starí ľudia prísť zaplatiť
do pokladne na obec.
Poslankyňa Katarína Vašková požiadala starostu, aby vykričal do rozhlasu, že kuka nádoby
a bedne nie sú určené na lístie zo stromov.
Starosta s poslancom Martinom Tőkelim navrhli, že za pristavenie obecnej vlečky na konáre a jej
vynesenie sa bude občanom obce účtovať poplatok 10 eur, čo by malo pokryť náklady spojené
s pristavením a vynesením konárov.
Poslanci so starostom sa predbežne dohodli, že verejná schôdza bude 31.3.2019.

6. Návrh na uznesenie
Schválené uznesenie OZ tvorí prílohu zápisnice.

7. Záver
Starosta obce Byšta Radoslav Palinský skonštatoval, že program OZ sa vyčerpal. Poďakoval sa
poslancom za aktívnu účasť a vyhlásil 4. zasadnutie OZ za ukončené.

Radoslav Palinský
starosta obce Byšta
Zápisnica vyhotovená dňa 6.3.2019
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Zapísal a spracoval: Ing. Martin Kandráč

Overovatelia zápisnice: Ing. Lucia Račeková
Marianna Bačová
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