POZVÁNKA
Na základe zákona SNR č.369/90Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam
19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Byšta
ktoré sa uskutoční 30.11.2020 o 18.00 hod. V zasadačke Obecného úradu
Byšta s týmto programom:
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. Plnenie rozpočtu za 3Q. 2020 - prerokovanie
7. Rozpočtové opatrenia č. 8 a 9 - prerokovanie
8. Rozpočtové opatrenie č. 10 - prerokovanie
9. Výročná správa za rok 2019 - prerokovanie
10. Správa auditora za rok 2019 - prerokovanie
11. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023 - prerokovanie
12. Návrh rozpočtu obce na roky 2021 – 2023- prerokovanie
13. Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2021–prerokovanie
14. Návrh zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi -KOSIT a.s. Košice prerokovanie
15. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Byšta - prerokovanie
16. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Byšta - prerokovanie
17. Predaj majetku obce :
nehnuteľný majetok:
pozemok p. č. CKN 307/1 ostatné plochy v k. ú. Byšta, list vlastníctva č. 368 vo výmere 269
m2 vo vlastníctve Obce Byšta. Cena za 1m2 je 11 € cena spolu za výmeru je 2 959 €
Pre žiadateľa: JUDr.Ján Klanár,Záhradná 349/11, 066 01 Humenné

z dôvodu hodného osobitného zreteľa : JUDr. Ján Klanár,Záhradná 349/11, 066 01
Humenné požiadal Obec Byšta o odpredaj pozemku okolo jeho chaty, keďže k nej nemá
umožnený prístup. Predmetný pozemok užíva a žiada ako svoj dvor v okolí chaty.
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.).- prerokovanie
18. Žiadosť o odkúpenie pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo
vlastníctve obce Byšta LV č.368 ,p.č. C KN 339/4 , o výmere 108 m 2 druh pozemku ostatná
plocha ,k.ú. Byšta a pozemok p.č. C KN 343/1 o výmere 213 m 2 druh pozemku ostatná
plocha ,k.ú. Byšta , Mgr. Mária Cabadová , M.R.Štefánika 2221/174, Trebišov a p.Jozef Kačúr
Tušice 197 – prerokovanie
19. Žiadosť o odkúpenie pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo
vlastníctve obce Byšta LV č.368 ,p.č. C KN 272/1 o výmere 1911 m 2 druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Byšta geometrickým plánom,ktorý som dal vyhotoviť na
vlastné náklady bola oddelená parcela 272/4 o výmere 240m 2 o ktorú žiadam .Danú parcelu
dlhodobo udržiavam a na vlastné náklady som na nej vybudoval rygol pre odvedenie
povrchovej vody. JUDr. Andrej Tobiáš,Lesná 52/2 , Byšta.
20. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku o výmere 500 m 2 , vo vlastníctve obce Byšta LV
č.368 ,p.č. C KN 276/2 celková výmera 3452 m 2 ostatné plochy k.ú.Byšta , Martin Theis,
Bernatovská 2 ,Košice -prerokovanie
21. Poistná zmluva na majetok obce – prerokovanie
22. Rokovací poriadok – prerokovanie
23. Žiadosť o súhlas s umiestnením telek. rozvodu nad povrchom zeme Folkiš s.r.o.
prerokovanie
24. Informácie o delimitácii majetku od Slovenského pozemkového fondu – prerokovanie
25. Rôzne
26. Diskusia
27. Návrh na uznesenie
28. Záver

V Byšte 24.11.2020
Radoslav Palinský
starosta obce
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