Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Byšte, konaného na obecnom úrade
v obci Byšta dňa 17.3.2019 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,
-poslanci OZ neprítomní: Marianna Bačová
- starosta: Radoslav Palinský
- hlavná kontrolórka: neprítomná z dôvodu vzdania sa funkcie
- iní prítomní: Mgr. Vladimír Fedor

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba hlavného kontrolóra obce Byšta
4. Odmena hlavného kontrolóra - prerokovanie
5. Rozpočtové opatrenie č.1/2019 – prerokovanie
6. Zámer prenajať pozemky p. č. 495 a 496/1 v k. ú. Byšta - prerokovanie
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. 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 štyria z piatich 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 5. zasadnutia OZ určil starosta Ing. Martina Kandráča a za overovateľov zápisnice
starosta stanovil Katarínu Vaškovú a Martina Tőkeliho. Starosta prečítal program 5. zasadnutia
OZ, ktorý bol uvedený v pozvánke a vyzval poslancov na hlasovanie o programe.
Hlasovanie:
za

3

proti
zdržal sa
neprítomný

1
0
1

Katarína Vašková, Martin Tőkeli,
Ing. Martin Kandráč
Ing. Lucia Račeková
Marianna Bačová
1

Následne Ing. Lucia Račeková požiadala o zmenu programu a to, aby sa bod č. 6 programu 5.
zasadnutia OZ „Zámer prenajať pozemky p. č. 495 a 496/1 v k. ú. Byšta – prerokovanie“ presunul
na nasledujúce rokovanie OZ vzhľadom na to, že zámer nebol dostatočný počet dní zverejnený.
Na základe hlasovania 2 ku 2 zmena programu nebola schválená.
Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa
neprítomný

2
2
0
1

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

K bodu 3. Voľba hlavného kontrolóra obce Byšta
Starosta informoval OZ, že na obec Byšta bola doručená len jedna obálka s označením „Voľba
hlavného kontrolóra – neotvárať„ a túto uzatvorenú obálku predložil poslancom OZ, pričom
skonštatoval, že do volieb na funkciu hlavného kontrolóra obce Byšta sa prihlásila len jedna
osoba. Po otvorení obálky bolo zistené, že do volieb na funkciu hlavného kontrolóra obce Byšta sa
prihlásila Ing. Ingrid Grimlingová, ktorá k žiadosti priložila potrebné dokumenty - náležitosti
podľa uznesenia OZ 1/2019 a podľa vyhlásenia voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce Byšta.
Poslanci sa oboznámili s priloženými listinami Ing. Grimlingovej, pričom posúdili kvalifikačné
predpoklady a náležitosti prihlášky a svojím hlasovaním potvrdili splnenie kvalifikačných
predpokladov a náležitosti prihlášky pani Ing. Grimlingovej.
Hlasovanie:
za

4

proti
zdržal sa
neprítomný

0
0
1

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

Na podnet starostu poslanci svojím hlasovaním rozhodli o verejnej voľbe hlavného kontrolóra obce.
Hlasovanie:
Za verejnú
voľbu
proti
zdržal sa
neprítomný

4
0
0
1

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

Nakoniec poslanci pristúpili k voľbe hlavného kontrolóra obce Byšta a súhlasom nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov a svojím hlasovaním a uznesením č. 8/2019 zvolili za hlavného
kontrolóra obce Byšta pani Ing. Ingrid Grimlingovú na obdobie rokov 2019 – 2025.
Hlasovanie:
za

4

proti
zdržal sa
neprítomný

0
0
1

Katarína Vašková, Martin Tőkeli, Ing. Lucia Račeková, Ing.
Martin Kandráč
Marianna Bačová
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Uznesenie č. 8/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
a) k o n š t a t u j e, že
voľba hlavného kontrolóra obce Byšta prebehla v súlade s ustanoveniami § 18a Zákona SNR č.
369/1990 o obecnom zriadení,
b) v o l í na 5% úväzok
na základe výsledkov verejnej voľby do funkcie hlavného kontrolóra obce Byšta Ing. Ingrid
Grimlingovú.
Hlasovanie:
za

4

proti
zdržal sa
neprítomný

0
0
1

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

K bodu 4. Odmena hlavného kontrolóra - prerokovanie
Starosta informoval poslancov, že hlavný kontrolór obce Byšta podľa § 18c ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 o obecnom zriadení podľa prepočtu má nárok na plat vo výške 1164,95 eur po
zaokrúhlení 1165 eur na plný úväzok čo je po zaokrúhlení 59 eur mesačne na 5% úväzok.
Následne starosta na základe § 18c ods. 5 navrhol schváliť mesačnú odmenu 30 % z mesačného
platu hlavného kontrolóra čo činí 17,70 eur. Po schválení odmeny by mesačný plat hlavného
kontrolóra spolu s odmenou bol 76,70 eur v hrubom. Poslanci hlavnému kontrolórovi obce Byšta
svojím hlasovaním a uznesením č. 9/2019 schválili 30 % mesačnú odmenu čo je 17,70 eur
mesačne.
Hlasovanie:
za

4

proti
zdržal sa
neprítomný

0
0
1

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

Uznesenie č. 9/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
schvaľuje
v zmysle § 18c ods. 5 Zákona SNR č. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov mesačnú odmenu vo výške 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra obce Byšta
určeného podľa § 18c ods. 1 Zákona SNR č. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
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Hlasovanie:
za

4

proti
zdržal sa
neprítomný

0
0
1

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

K bodu 5 Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – prerokovanie
Na návrh starostu, OZ vzalo na vedomie a zároveň schválilo uznesením č. 10/2019 rozpočtové
opatrenie č. 1/2019 o úprave rozpočtu, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie:
za

4

proti
zdržal sa
neprítomný

0
0
1

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

Uznesenie č. 10/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 1/2019 o úprave rozpočtu.
Hlasovanie:
za

4

proti
zdržal sa
neprítomný

0
0
1

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

K bodu 6. Zámer prenajať pozemky p. č. 495 a 496/1 v k. ú. Byšta – prerokovanie
Starosta prečítal a informoval prítomných o ním zverejnenom zámere obce Byšta o prenájom
majetku obce - pozemkov parciel č. 495 a 496/1 v katastrálnom území obce Byšta za 70 eur/ ha
a rok za účelom chovu koní žiadateľke Ing. Lucii Račekovej z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Zámer tvorí prílohu zápisnice. Starosta a Ing. Lucia Račeková k uvedenému poznamenali,
že nie je dodržaná lehota potrebná na zverejnenie uvedeného zámeru. Starosta prítomných taktiež
informoval o žiadosti p. Žáka o odkúpenie časti pozemku parcely 495 s rozlohou 5000 m2, pričom
túto žiadosť aj s mapkou ukázal poslancom. Následne starosta oboznámil poslancov aj s emailom,
ktorý uvedený pán poslal na obec.
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Poslanci Katarína Vašková a Martin Tőkeli rázne a rozhorčene vytkli starostovi a poslankyni Ing.
Lucii Račekovej, že ich o tomto zámere prenájmu vopred neinformovali, a že by mali poslanci
o všetkom vedieť. Starosta poslancom vysvetlil, že zámer bol vyvesený na základe uznesenia č.
A34/2017 z 11.12.2017, kde poslanci schválili prenájom pozemku, no zámer nebol zverejnený.
Preto bolo zaradené do programu prerokovanie tohto zámeru.
Na základe hlasovania o uvedenom zámere tento zámer uznesením č. 11/2019 nebol schválený.
Hlasovanie:
Za schválenie zámeru
o prenájme
proti
zdržal sa
neprítomný

0
2
2
1

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

Uznesenie č. 11/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
neschvaľuje
zámer prenajať pozemky parcelné číslo 495 a 496/1 v k.ú. Byšta žiadateľke Ing. Lucii Račekovej.
Hlasovanie:
Za schválenie
zámeru o
prenájme
proti
zdržal sa
neprítomný

0
2
2
1

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

K bodu 7. Rôzne
V rôznom prítomný pán Mgr. Vladimír Fedor uviedol prítomným, že bývalý starosta a bývalé OZ
na jeho žiadosť spred niekoľkých rokov o výmenu jeho pozemku s obecným pozemkom, na
ktorom stojí jeho chata doteraz nereagovalo aj napriek tomu, že jemu daná podmienka od
bývalého starostu, že na jeho pozemok musí byť prístupová cesta túto podmienku splnil a taktiež
na výzvu bývalého starostu vykonal vykosenie obecného pozemku pri jeho chate a uviedol, že
obec výmenou ešte dostane o 20m2 rozlohy naviac. Uviedol, že podal novú žiadosť 8.1.2019. Tiež
vysvetlil, že čo sa týka hydrofórky nemá problém zapísať právo prechodu do hydrofórky, ale kúpiť
ju nechce a ak sa obec chce zbaviť hydrofórky tak ju za tých 20m 2 čo ponúka naviac obci zo
svojho pozemku vezme ako výmenu. V prípade, že nedôjde k výmene pozemku a nebude iná
možnosť, tak pán Mgr. Fedor žiada aspoň právo prechodu cez pozemok k jeho chate. Starosta
taktiež uviedol, že na obec došli ďalšie žiadosti o kúpu pozemkov v kúpeľoch Byšta. Martin
Tőkeli a Ing. Martin Kandráč navrhli, že by bolo vhodné ešte počkať a nepredávať pozemky.
Starosta zareagoval, že musíme zobrať na vedomie aj finančnú situáciu obce, teda, že nemáme
peniaze. Pán Mgr. Fedor poznamenal, že raz tie pozemky už obec vypredá a obec bude v situácii,
že nebude mať ani financie ani pozemky, ktoré by odpredala.
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Na návrh Martina Tőkeliho a Ing. Martina Kandráča poslanci uznesením č. 12/2019 schválili, že
do konca septembra 2019 sa nebude manipulovať ( predávať, prenajímať a pod.) s nehnuteľným
majetkom obce Byšta.

Hlasovanie:
za

3

proti
zdržal sa
neprítomný

0
1
1

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

Uznesenie č. 12/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
schvaľuje
nemanipulovať s nehnuteľným majetkom obce Byšta do konca septembra 2019
Hlasovanie:
za

3

proti
zdržal sa
neprítomný

0
1
1

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

Katarína Vašková požiadala starostu, aby si cestovné neúčtoval v takej výške ako do teraz, lebo
200 eur je veľa a poukázala na to, že bývalý starosta si žiadne cestovné náhrady neúčtoval. Ing.
Martin Kandráč navrhol aby sa cestovné náhrady preplácali starostovi len do výšky 70 eur
mesačne, do ktorých sa starosta musí vmestiť s čím okrem poslankyne Ing. Lucii Račekovej
poslanci Katarína Vašková a Martin Tőkeli súhlasili.

Poslanec Ing. Martin Kandráč navrhol, aby sa všetky zápisnice z rokovaní OZ Byšta zasielali do
10 dní všetkým poslancom a taktiež do 10 dní od rokovania obecného zastupiteľstva aby sa
zverejnili na tabuli obce a na webovej stránke obce Byšta. Poslanci uvedené schválili uznesením
č. 13/2019.

Hlasovanie:
za

4

Katarína Vašková, Martin Tőkeli, Ing. Lucia Račeková,
Ing. Martin Kandráč,
6

proti

0

zdržal sa

0

neprítomný

1

Marianna Bačová

Uznesenie č. 13/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Byšta
schvaľuje
zasielanie všetkých zápisníc z rokovania obecného zastupiteľstva Byšta všetkým poslancom OZ
a taktiež ich zverejnenie na tabuli obce a na webovej stránke obce do 10 dní od rokovania
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za

4

proti

0

zdržal sa

0

neprítomný

1

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

Marianna Bačová

K bodu 8. Diskusia
Starosta informoval prítomných o zmluve na zakúpenie nového softwaru IFOsoft – účtovníctvo
s programovým vybavením podvojné účtovníctvo, evidencia obyvateľov, faktúry a objednávky,
evidencia majetku, pokladničný a bankový denník. Poslanec Ing. Martin Kandráč uviedol, že po
kontrole zmluvy o zakúpení softwaru – licenčnej zmluvy, žiada aby firma zmenila v zmluve nákup
aktualizácie na možnosť nákupu aktualizácie, aby obec nebola viazaná pri akejkoľvek malej
zmene platiť za aktualizáciu a rozhodla sa zaplatiť len v prípade zmeny ktorú bude potrebovať.
Starosta s tým súhlasil a uvedené preverí a tiež uviedol, že zmluvu s firmou Remek s využívaním
doterajšieho programu účtovníctva obec Byšta vypovie.
Ďalej starosta uviedol, že dal za minimálnu sumu niekoľko stoviek eur vypracovať projekty na
oddychovú zónu a kompostovisko. Tiež, že pre podanie žiadosti o prechod pozemkov zo slov.
pozemkového fondu a zo SR na obec Byšta pre projekty na oddychovú zónu a kompostovisko je
potrebné aby mala obec Byšta územný plán.
Starosta tiež uviedol, že odniesol vzorku vody na hygienu a meraním vyšlo, že je veľa chlóru vo
vode. Starosta povedal, že sa snažil s poslankyňou Ing. Račekovou vyselektovať pomocou GPS
studničky a parcely na ktorých sú studničky, aby obec Byšta mohla o časť týchto pozemkov na
ktorých sú studničky požiadať od Slovenskej republiky. Skonštatoval, že s GPS je to nedostatočné,
a preto je potrebné zavolať geodeta, aby urobil geometrický plán a následne aby sme cez právnika
mohli žiadať o vyčlenenie týchto pozemkov.
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Poslankyňa Katarína Vašková upozornila starostu na to, že voda na križovatke od pohostinstva
k hlavnej ceste stále vyteká a pýtala sa starostu kedy sa s tým niečo začne robiť. Starosta oznámil,
že by sa to mohlo urobiť prerezaním rúry, nasadením ventilu a uzavretím ventilu.
Ing. Martin Kandráč povedal, že dňa 22.3.2019 sa bude vykonávať zdarma rozbor vody a či by sa
nemohla dať na rozbor voda z Čorgova. Ing. Lucia Račeková poznamenala, že rozbor vody sa
môže dávať len z vlastnej studne a tento rozbor je robený len na dusičnany a dusitany.
Starosta informoval poslancov, že pán Vysokai nechce chodiť robiť odpočty vodomerov
a elektromerov do kúpeľov, a na základe uvedeného poslanec Martin Tőkeli uviedol, že
momentálna odmena len za kontrolu studničiek je veľa a navrhol ju od 1.4.2019 znížiť na
polovicu, s čím všetci poslanci súhlasili. Starosta tiež povedal, že na studničky chodí on s p.
Vysokaiom. Ing. Kandráč navrhol, že potom p. Vysokai tam chodí zbytočne a nech tam chodí len
starosta. Starosta povedal, že aj tak by tam mali chodiť dvaja, ak by sa náhodou niečo stalo.
Starosta povedal, že Aquaspiš ako prevádzkovateľ vodovodu Byšta, nás listom upozornil na
nedostatky, napr. na nutnosť viesť evidenciu o vodomeroch, preverenie dátumov ciachovania
vodomerov, nutnosť občanov – chatárov v Kúpeľoch, ktorí nemajú vodomer a šachtu, aby si to
dali do poriadku, atď.

Na otázku Ing. Martina Kandráča ako je to s veľkokapacitnými kontajnermi, tak starosta uviedol,
že obec Byšta vlastní 5 kontajnerov a z toho 4 prenajíma do Trebišova jeden je v obci Byšta a za
prenájom tých 4 kontajnerov nám Trebišov 4 krát do roka vynesie zdarma náš zaplnený
veľkokapacitný kontajner. Starosta dodal, že by to nejak chcel riešiť, že sa kontajner za 1 deň
zaplní, a teda že možno by bolo dobré ho niekde umiestniť napr. do škôlky a vyhlásil by sa nejaký
zberný deň kedy by mohli ľudia nanosiť veci nadrozmerného objemu.

Starosta ďalej povedal, že na základe zaslanej informácie o potrebných dokladoch od poslanca
Ing. Martina Kandráča ohľadom traktora je možné traktor prihlásiť do evidencie vozidiel na riadne
evidenčné čísla. Starosta povedal, že traktor asi neprejde cez STK a Cčkové čísla na traktore sú
platné do 30.5.2020.
Starosta oboznámil poslancov, že úradníčka Byšty, keďže bola doteraz nezamestnaná, by sa mala
na obci zamestnať cez projekt z úradu práce, a teda by jej mal úrad práce preplácať 40 % mzdy po
dobu 1 roka. Ing. Martin Kandráč pripomenul starostovi, aby nezabudol, že pracovníčku má
zamestnať len na dobu 4 rokov a následne, ak s ňou bude nový starosta obce spokojný, tak ju
zamestná na ďalšie roky. Starosta uvedené vzal na vedomie s tým, že keď bude mať na novú
pracovníčku pripravenú zmluvu tak ju poslancom ukáže. Následne uviedol, že tiež požiadal
o projekt z úradu práce na prácu 4 hodiny denne pre obec Byšta aj na druhú nezamestnanú
občianku obce Byšta p. Koňovú, ktorej by obec mala k mzde na základe tohto projektu ešte niečo
doplácať počas 9 mesiacov.

Starosta oboznámil poslancov, že je potrebné zaplatiť za rozbor vody raz za 2 roky, a to malý za
300 eur a veľký za 800 eur.
Poslanci vyzvali starostu, aby sa začali riešiť dane a z toho bude mať obec peniaze. Starosta na to
uviedol, že najprv bude riešiť poplatok za smetie.
Poslankyňa Katarína Vašková požiadala starostu, aby sa vypratalo smetie a tráva pri zastávke
SAD.
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Poslanci sa so starostom rozhodli, že verejná schôdza bude 31.3.2019 o 14.00, kde sa budú
preberať okrem rôzneho aj tieto body:
-

či ľudia chcú zabíjačku, alebo MDD
smetie a kontajnery
záujemca o tzv. vodára obce za 100 eur / mesačne aj s odpočtom vodomerov a
elektromerov
záujemca o kosenie trávy v obci - cintorín za 20 eur
- celej obce za 80 eur
- za 3 studničky + 2 vodojemy za 100 eur

K bodu 9. Návrh na uznesenie
Schválené uznesenia OZ tvoria prílohu zápisnice.

K bodu 10. Záver
Starosta obce Byšta Radoslav Palinský skonštatoval, že program OZ sa vyčerpal. Poďakoval sa
poslancom za aktívnu účasť a vyhlásil 5. zasadnutie OZ za ukončené.

Radoslav Palinský
starosta obce Byšta
Zápisnica vyhotovená dňa 22.3.2019
Zapísal a spracoval: Ing. Martin Kandráč

Overovatelia zápisnice: Katarína Vašková
Martin Tőkeli

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