OBEC Byšta, Okružná 76/9 , 076 13 Byšta
POZVÁNKA
Na základe zákona SNR č.369/90Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam
20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Byšta
ktoré sa uskutoční 23.02.2021 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 k 31.12.2020 - prerokovanie
7. Rozpočtové opatrenia č.11,12,13 prerokovanie
8. Predaj majetku obce :
nehnuteľný majetok:
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 dal žiadateľ
vyhotoviť na vlastné náklady bola oddelená parcela 272/4 o výmere 240m2 Cena za 1 m2 je
7 €, cena spolu za výmeru je 1680 €.
Pre žiadateľa: JUDr. Andrej Tobiáš, Lesná 52/2 , Byšta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa :
JUDr. Andrej Tobiáš, Lesná 52/2 danú parcelu dlhodobo udržiava ,užíva a slúži ako vstup k
jeho rodinného domu a na vlastné náklady na nej vybudoval rigol pre odvedenie povrchovej
vody.
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
9. 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

10. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo
vlastníctve obce Byšta LV č.368 ,p.č. C KN 362/3 o výmere 136 m 2 druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, k.ú. Byšta geometrickým plánom,ktorý sme dali vyhotoviť na vlastné
náklady bola oddelená parcela 362/4 o výmere 12 m 2 o ktorú žiadame .Uvedenú parcelu
dlhodobo udržiavame v súčastnosti slúži ako oporný múr
Bc. Katarína Kelečajová, Komenského 2137/45 , Trebišov , Marcel Kelečaj, Berehovská
2217/21, Trebišov -prerokovanie
11. Žiadosť o opravu prístupovej cesty na parcely č.133,132 -prerokovanie
12. Poistná zmluva na majetok obce – prerokovanie
13. Zmluva Folkiš s.r.o. o umiestnenie telek. rozvodu nad povrchom zeme- prerokovanie
14. Zmena ceny vodného na rok 2021 podľa Rozhodnutia ÚRSO č.0976/2017/V-PCprerokovanie
15.Navýšenie ceny práce za úpravu verejného priestranstva -kosenie
/pramene,vodojemy,cintoríny,verej.priest.v obci/ -prerokovanie
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Návrh na uznesenie
19. Záver

V Byšte
Radoslav Palinský
starosta obce
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