OBEC Byšta, Okružná 76/9 , 076 13 Byšta
POZVÁNKA
Na základe zákona SNR č.369/90Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam
13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Byšta
ktoré sa uskutoční 25.10.2019 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu
Byšta s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Realizácie štúdie o dodávke pitnej vody z vodovodu Obce Byšta
pre Obec Kazimír - prerokovanie
6. Návrh VZN č.1/2019 o čistote a verejnom poriadku – prerokovanie
7. Plnenie rozpočtového hospodárenia za I.Q 2019 – prerokovanie
8. Plnenie rozpočtového hospodárenia za II.Q 2019 – prerokovanie
9. Rozpočtové opatrenie č.2/2019 - prerokovanie
10.Rozpočtové opatrenie č.3/2019 -prerokovanie
11. Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu- prerokovanie
12. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
13. Zmeny rozpočtu v kompetencií starostu obce -prerokovanie
14. Kontrola č.1- kontrola hlavného kontrolóra – prerokovanie

15. Zámer predaja pozemku registra C vedených na LV 368 ,par.č.307/1 o výmere 269 m2,
druh pozemku ostatná plocha,katastrálne územie Byšta, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre p.JUDr. Ján Klanár, Záhradná 349/11 , 066 01 Humenné prerokovanie

16. Zámer predaja pozemku registra C vedených na LV 368 par.č.372 o výmere 141 m2
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Byšta , z dôvodu
hodného osobitného zreteľa s rovnakým podielom ½ pre Ing. Štefan Toma ,
Hroncova 21/21 a Ing. Ján Toma, Uherova 265/14 , 040 11 Košice . -prerokovanie

17. Zámer predaja pozemkov registra C vedených na LV č.368 a to parcely č.287 ostatná
plocha, 307/1 ostatná plocha, 370/1 zastavaná plocha a nádvorie a časť pozemku
363/1 trvaly trávny porast za parcelným číslom 370/1 rovnakej šírky ako je parcelné
číslo 370 /1 ,katastrálne územie Byšta – prerokovanie

18. Zámer predaja pozemku registra C vedených na LV 368 par. č. 495 o výmere približne
5000 m2 druh pozemku trvalý trávny porast,katastrálne územie Byšta – prerokovanie

19. Zámer prenájmu poľnohospodárskych pozemkov vedených na LV 368
registra C parcel. č. 495 o výmere 8571 m2 trvalý trávny porast, parc.č. 496/1
o výmere 7151 m2 trvalý trávny porast, parc.č. 274 o výmere 525 m2 zastavaná
plocha a nádvorie, katastrálne územie Byšta - prerokovanie

20. Zámer prenájmu poľnohospodárskych pozemkov vedených na LV 368 registra E
par.č. 263 o výmere 97,16 m2 zastavaná plocha a nádvoria,register C par.č. 273 o
výmere 560,96 m2 zastavaná plocha a nádvorie ,par.č. 274 o výmere 486,52 m2
zastavaná plocha a nádvorie, par.č.469/2 o výmere 361,20 m2 trvalý trávny porast,
pozemky vedených na LV 537 registra C parc.č.463/4 o výmere 2367 m2 trvalý
trávny porast, parc.č.463/6 o výmere 1641m2 trvalý trávny porast,
pozemky vedených na LV 537 v registri E parcela č.1008/23 o výmere 1463m2
ostatné plochy, parc.č. 1008/43 o výmere 1203m2 ostatné plochy,parcel.č.1008/56
o výmere 1027 m2 ostatné plochy katastrálne územie Byšta – prerokovanie

21. Zámer zámeny pozemkov vedených na LV 368 registra C parcel.č. 287 o výmere
641 m2, ostatná plocha v katastrálnom území Byšta ,ktorého je vlatníkom Obec Byšta
za pozemky vedených na LV 365 registra C ,par.č. 390 o výmere 629 m2 ,zastavaná
plocha a nádvorie, a pozemok vedený na LV 708 registra C ,parc.č.397/21 o výmere
29m2 , ostatná plocha , ktorých vlastníkom je Vladimír Fedor a Katarína Fedorová,
Okružná 35/13 Byšta -prerokovanie
22. Rôzne
23. Diskusia
24. Návrh na uznesenie
25. Záver

V Byšte 22.10.2019

Radoslav Palinský
starosta obce

