ZÁPISNICA
zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Cernina konaného dňa 18. júna 2020
Prítomní:
Starostka obce:

Ing. Helena Madzinová

Poslanci OZ - prítomní:

4 poslanci – Ján Dulina, Vladimír Orenič, Bc. Peter Pisanský,
Ivan Perháč
3 poslanci – Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak
Marián Kvaska,

Neprítomní:
Zapisovateľka:

Mgr. Ivana Mihaličoková

Hlavná kontrolórka obce: Mgr. Anna Humeníková
Občania:
Hosť:

Podľa priloženej prezenčnej listiny – nikto
Nikto

Návrh programu zasadnutia OZ dňa 18.6.2020:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Plnenie uznesení zo dňa 6.2.2020
Informácia o podaní majetkových priznaní starostky obce, hlavnej kontrolórky obce,
riaditeľky ZŠ Cernina a riaditeľky MŠ Cernina ku dňu 31.3.2020
Schválenie Plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2019
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
Schválenie žiadosti na zámenu pozemkov medzi cirkvou a obcou
Žiadosť o prenájom cintorína
Informácia o zrušení kultúrnych, športových a spoločenských podujatí plánovaných
v roku 2020 z dôvodu COVID 19
Informácia o uzatvorení prevádzok DS, ZŠ, MŠ z dôvodu COVID 19
Informácia o konaní Bezpečnostnej rady okresu Svidník na rok 2020
Schválenie I. etapy realizácie projektu „Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej
plochy pre hasičskú techniku v obci Cernina“
Informácia o dokončení projektu „Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej
plochy pre hasičskú techniku v obci Cernina“ v ďalších etapách podľa finančných
možností obce alebo získaním finančných prostriedkov z iných grantov
Informácia starostky obce o dianí v obci
Interpelácie poslancov
Záver

Rokovanie:
1

1. Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Cernine otvorila a viedla starostka obce
Ing. Helena Madzinová, ktorá privítala všetkých prítomných poslancov a hlavnú
kontrolórku obce Mgr. Annu Humeníkovú.
Konštatovala, že na zasadnutí sú prítomní 4 poslanci, čo je nadpolovičná väčšina
a zhodnotila, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Neprítomní poslanci: Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska - svoju
neúčasť na zasadnutí telefonicky ospravedlnili.
2. Za zapisovateľku rokovania bola starostkou obce určená: Mgr. Ivana Mihaličoková,
pracovníčka OcÚ.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Ján Dulina a Vladimír Orenič
3. Poslancom OZ bol predložený Návrh programu zasadnutia OZ konaného dňa
18.6.2020 a následne prebehlo hlasovanie za jeho schválenie:
Uznesenie č. 12/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje Program zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 18.6.2020:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
4. Plnenie uznesení zo dňa 6.2.2020
5. Informácia o podaní majetkových priznaní starostky obce, hlavnej kontrolórky obce,
riaditeľky ZŠ Cernina a riaditeľky MŠ Cernina ku dňu 31.3.2020
6. Schválenie Plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020
7. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2019
8. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
10. Schválenie žiadosti na zámenu pozemkov medzi cirkvou a obcou
11. Žiadosť o prenájom cintorína
12. Informácia o zrušení kultúrnych, športových a spoločenských podujatí plánovaných
v roku 2020 z dôvodu COVID 19
13. Informácia o uzatvorení prevádzok DS, ZŠ, MŠ z dôvodu COVID 19
14. Informácia o konaní Bezpečnostnej rady okresu Svidník na rok 2020
15. Schválenie I. etapy realizácie projektu „Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej
plochy pre hasičskú techniku v obci Cernina“
16. Informácia o dokončení projektu „Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej plochy
pre hasičskú techniku v obci Cernina“ v ďalších etapách podľa finančných možností
obce alebo získaním finančných prostriedkov z iných grantov
17. Informácia starostky obce o dianí v obci
18. Interpelácie poslancov
19. Záver
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4
0
0

Ján Dulina, Vladimír Orenič, Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč
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Neprítomní:

3

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska

Dňa 18.6.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
4. Plnenie uznesení zo dňa 6.2.2020
Uznesenie č. 4/2020
- Vyškolenie zástupkyne matrikárky Mgr. Ivany Mihaličokovej – v štádiu
realizácie,
Uznesenie č. 9/2020
- Vyhlásenie výberového konania na obecného kronikára – v štádiu realizácie,
Uznesenie č. 11/2020
- Informácia o navýšení spotreby EE v ZŠ z dôvodu napojenia hasičskej zbrojnice
na elektrickú energiu ZŠ – kompenzácia navýšených nákladov pre ZŠ – v štádiu
realizácie
Uznesenie č. 13/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie informáciu o plnení uznesení
zo dňa 6.2.2020:
Uznesenie č. 4/2020
- Vyškolenie zástupkyne matrikárky Mgr. Ivany Mihaličokovej
Uznesenie č. 9/2020
- Vyhlásenie výberového konania na obecného kronikára
- Uznesenie č. 11/2020
- Kompenzácia nákladov po obdržaní vyúčtovacej faktúry ZŠ od dodávateľa EE
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Ján Dulina, Vladimír Orenič, Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč
Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska

Dňa 18.6.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
5. Informácia o podaní majetkových priznaní starostky obce, hlavnej kontrolórky
obce, riaditeľky ZŠ Cernina a riaditeľky MŠ Cernina ku dňu 31.3.2020
Starostka oboznámila prítomných, že na obec boli podané majetkové priznania
starostky obce – Ing. Heleny Madzinovej, hlavnej kontrolórky obce Mgr. Anny
Humenikovej,
riaditeľky Základnej školy Cernina
Mgr. Kvety Kostikovej
a riaditeľky Materskej školy Cernina Mgr. Moniky Sakarovej ku dňu 31.3.2020.
Uznesenie č. 14/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie podanie majetkových priznaní
starostky obce, hlavnej kontrolórky obce, riaditeľky Základnej školy Cernina a riaditeľky
Materskej školy Cernina ku dňu 31.3.2020.
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Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Ján Dulina, Vladimír Orenič, Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč
Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska

Dňa 18.6.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
6. Schválenie Plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020
Hlavná kontrolórka predložila prítomným na schválenie Plán činnosti hlavnej
kontrolórky na 2. polrok 2020. Po oboznámení sa s Plánom činnosti mali poslanci OZ
možnosť sa k nemu vyjadriť. Následne boli prítomní vyzvaní na jeho schválenie:
Uznesenie č. 15/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje
„Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2020“.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Ján Dulina, Vladimír Orenič, Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč
Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska

Dňa 18.6.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
7. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu za rok 2019
Hlavná kontrolórka bola vyzvaná starostkou obce o predloženie odborného stanoviska
k záverečnému účtu za rok 2019. Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov OZ
o schodku rozpočtového hospodárenia vo výške 100.717,76 Eur, ktorý bol v roku
2019 vysporiadaný z rezervného fondu obce a finančných operácií obce. Stanovisko sa
stáva súčasťou zápisnice zo zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 16/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine po prerokovaní predloženého materiálu berie na
vedomie „Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu Obce Cernina za rok
2019“, ktorá navrhuje schváliť Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce bez
výhrad.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Ján Dulina, Vladimír Orenič, Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč
Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska

Dňa 18.6.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
8. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2019
Starostka obce predložila prítomným Záverečný účet obce Cernina za rok 2019, aby
k nemu zaujali svoje stanovisko. Záverečný účet obce bol zverejnený na vývesnej
4

tabuli obce dňa 1.6.2019 a zvesený dňa 17.6.2020. Keďže zo strany občanov neboli na
obec podané žiadne námietky a vzhľadom na odporúčanie hlavnej kontrolórky obce
starostka navrhla tento záverečný účet schváliť. Po oboznámení sa s ním, zo strany
poslancov neboli žiadne výhrady voči jeho schváleniu:
Uznesenie č. 17/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje Záverečný účet obce Cernina za rok 2019
bez výhrad s tým, že schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 100.717,76 Eur bol
v roku 2019 vysporiadaný z rezervného fondu obce a finančných operácií obce.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Ján Dulina, Vladimír Orenič, Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč
Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska

Dňa 18.6.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
V tomto bode boli prítomní oboznámení s rozpočtovým opatrením č. 1/2020
týkajúceho sa finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, ale aj
verejných financií, s ktorými obec hospodári v priebehu kalendárneho roka 2020.
Rozpočet obce je potrebné upraviť o:
Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre hasičskú techniku v obci
Cernina vo výške 11.264,06 Eur.
Následne boli prítomní vyzvaní na schválenie Rozpočtového opatrenia č. 1/2020:
Uznesenie č. 18/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine s ch v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 1/2020
Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre hasičskú techniku v obci
Cernina vo výške 11.264,06 Eur.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Ján Dulina, Vladimír Orenič, Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč
Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska

Dňa 18.6.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
10. Schválenie žiadosti na zámenu pozemkov medzi cirkvou a obcou
Šetrením na Správe katastra vo Svidníku sme zistili, že parcela č. C-KN 476/4 –
zastavané plochy a nádvoria vo výške 650 m2 nachádzajúca sa v okolí
gréckokatolíckej fary a parcela č. C-KN 476/16 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 143 m2, na ktorej je postavený Farský úrad Cernina, obidve parcely zapísané
na LV č. 1 katastrálne územie Cernina, sú vo vlastníctve obce Cernina. Parcela č. CKN 476/1 – záhrady vo výmere 871 m2 zapísaná na LV č. 353 katastrálne územie
5

Cernina, ktorej vlastníkom je Gréckokatolícka cirkev, farnosť Cernina, je susedným
pozemkom s parcelami v okolí kultúrneho domu č. C-KN 476/11 a č. C-KN 476/12,
zapísané na LV č. 1 katastrálne územie Cernina, ktorých vlastníkom je obec. Keďže
obec plánuje ďalšie zveľaďovanie svojho majetku a časť tejto parcely slúži aj ako
miestna komunikácia slúžiaca všetkým občanom navrhuje o jej zámenu. Taktiež
žiadame aj o zámenu časti parcely č. C-KN 322/2 orná pôda vo výmere 137783 m2
zapísanej na LV č. 939 katastrálne územie Cernina, ktorej vlastníkom je
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Cernina, s nasledovným vyhotovením GP na časť
parcely, ktorá slúži občanom ako miestna, resp. prístupová komunikácia. V prípade
vlastníctva sa môže obec zapojiť do výzvy týkajúcej sa rekonštrukcie miestnych
komunikácii. Avšak k podaniu projektu je potrebné stavebné povolenie, kde jednou
z podmienok je vlastníctvo k pozemku, na ktorom sa táto komunikácia nachádza.
Z uvedeného dôvodu chce starostka požiadať o zámenu pozemkov, a to parcely č. CKN 476/1 zapísanej na LV č. 353 katastrálne územie Cernina a časť parcely č. C-KN
322/2, zapísanej na LV č. 939 katastrálne územie Cernina, ktorých vlastníkom je
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Cernina za pozemky, a to parcely č. C-KN 476/4 a č.
C-KN 476/16, obidve napísané na LV č. 1 katastrálne územie Cernina, ktorých
vlastníkom je obec Cernina.
Uznesenie č. 19/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine s ch v a ľ u j e žiadosť o zámenu pozemkov, a to
parcely č. C-KN 476/1 zapísanej na LV č. 353 katastrálne územie Cernina a časť
parcely č. C-KN 322/2, zapísanej na LV č. 939 katastrálne územie Cernina, ktorých
vlastníkom je Gréckokatolícka cirkev, farnosť Cernina za pozemky, a to parcely č. CKN 476/4 a č. C-KN 476/16, obidve napísané na LV č. 1 katastrálne územie Cernina,
ktorých vlastníkom je obec Cernina.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Ján Dulina, Vladimír Orenič, Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč
Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska

Dňa 18.6.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
11. Žiadosť o prenájom cintorína
Pri šetrení na Správe katastra vo Svidníku podľa kópie z pozemkovej mapy sa
cintorín rozprestiera na dvoch parcelách, a to na parcele č. C-KN 542 – ostatné plochy
7413 m2 a č. C-KN 1/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2748 m2, zapísané na
LV č. 353 katastrálne územie Cernina, ktorých vlastníkom je Gréckokatolícka cirkev,
farnosť Cernina. Obec cintorín spravuje, stará sa o jeho údržbu a postupne by ho chcela
ešte zveľadiť, avšak zákon neumožňuje použitie verejných prostriedkov do cudzieho
majetku, pokiaľ nie je jeho vlastníctvom alebo ho nemá v prenájme. Poslancom bola
daná k vyjadreniu sa nájomná zmluva vypracovaná Gréckokatolíckym biskupstvom
Prešov. Následne boli prítomní vyzvaní na jej schválenie:

6

Uznesenie č. 20/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje žiadosť o prenájom pozemkov,
schvaľuje predloženú nájomnú zmluvu a vyslovuje súhlas s podpisom nájomnej
zmluvy, ktorej predmetom je parcela č. C-KN 542 – ostatné plochy 7413 m2 a C-KN
1/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2748 m2, zapísaných na LV č. 353
katastrálne územie Cernina, na ktorých sa nachádza cintorín za symbolický nájom vo
výške 1,- Eur na rok.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Ján Dulina, Vladimír Orenič, Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč
Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska

Dňa 18.6.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
12. Informácia o zrušení kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
plánovaných v roku 2020 z dôvodu COVID 19
Na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa
zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné športové, kultúrne a spoločenské
podujatia z dôvodu predchádzania šíreniu ochorenia COVID 19. Starostka žiadala
poslancov, aby sa vyjadrili, čo s plánovanými športovými a kultúrnymi podujatiami na
rok 2020. Poslanci navrhli zrušiť tieto podujatia s výnimkou kultúrneho podujatia
v mesiaci október 2020 a organizovania Silvestra 2020. Samozrejme, ak nepríde druhá
vlna pandémie COVID 19. Pevne však verí, že po skončení pandémie sa budeme opäť
stretávať na našich kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach.
Uznesenie č. 21/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie informáciu o zrušení kultúrnych,
športových a spoločenských podujatí plánovaných v roku 2020 z dôvodu COVID 19.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Ján Dulina, Vladimír Orenič, Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč
Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska

Dňa 18.6.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
13. Informácia o uzatvorení prevádzok DS, ZŠ, MŠ z dôvodu COVID 19
Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa dočasne
pozastavilo poskytovanie sociálnych služieb v Dennom stacionári CERNINA
a vyučovanie v Základnej škole a Materskej škole z dôvodu pandémie ochorenia
COVID 19. Uvoľnenie opatrení a zároveň otvorenie Základnej školy a Materskej
školy bolo dňa 1.6.2020 a Denného stacionára CERNINA dňa 15.6.2020.
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Uznesenie č. 22/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie informáciu o uzatvorení
prevádzok DS, ZŠ, MŠ z dôvodu COVID 19.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Ján Dulina, Vladimír Orenič, Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč
Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska

Dňa 18.6.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
14. Informácia o konaní Bezpečnostnej rady okresu Svidník na rok 2020
Starostka obce informovala prítomných o konaní Bezpečnostnej rady okresu Svidník
na rok 2020. Obec vypracovala správu o pripravenosti na riešenie situácie pri vzniku
možných mimoriadnych udalosti v obci Cernina, ktorú bude prezentovať na stretnutí
dňa 22.6.2020.
Uznesenie č. 23/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie informáciu o konaní
Bezpečnostnej rady okresu Svidník na rok 2020, a to dňa 22.6.2020.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Ján Dulina, Vladimír Orenič, Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč
Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska

Dňa 18.6.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
15. Schválenie realizácie projektu I. etapy „Vytvorenie úžitkového priestoru
a nástupnej plochy pre hasičskú techniku v obci Cernina“. Obci na daný projekt
bola poskytnutá dotácia vo výške 11.264,06 Eur, čo predstavuje pokrytie cca 1/3
nákladov na jeho realizáciu. Podľa výpočtu projektanta by náklady na realizáciu 1.
etapy predstavovali náklady 15.922,82 Eur. Vzhľadom na zníženie podielových daní
dôsledkom COVID 19 a nedostatku finančných prostriedkov obce navrhla schváliť
realizáciu I. etapy tohto projektu s tým, že finančné prostriedky na spoluúčasť budú
použité časť z rezervného účtu a časť z bežného účtu obce.
Uznesenie č. 24/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje realizáciu 1. etapy projektu „Vytvorenie
úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre hasičskú techniku v obci Cernina“ vo
výške 15.922,82 Eur s tým, že finančné prostriedky na spoluúčasť budú použité časť
z rezervného účtu a časť z bežného účtu obce.
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Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Ján Dulina, Vladimír Orenič, Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč
Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska

Dňa 18.6.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
16. Prítomní boli starostkou obce informovaní, že dokončenie projektu „Vytvorenie
úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre hasičskú techniku v obci Cernina“
sa bude realizovať v ďalších etapách podľa finančných možností obce alebo získaním
finančných prostriedkov z iných grantov.
Uznesenie č. 25/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie dokončenie realizácie
projektu „Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre hasičskú techniku
v obci Cernina“ v ďalších etapách podľa finančných možností obce alebo získaním
finančných prostriedkov z iných grantov.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Ján Dulina, Vladimír Orenič, Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč
Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska

Dňa 18.6.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
17. Informácia starostky obce o dianí v obci
A/ Starostka obce informovala poslancov o konaní Trio akcie spojenej s kultúrnym
podujatím dňa 25.10.2020. Obec dostala dotáciu vo výške 1.500,- Eur z Fondu na
podporu kultúry národnostných menšín.
B/ V ďalšom bode informovala o predložení záverečnej žiadosti o platbu k projektu
„Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu s kódom projektu 074PO220177
vo výške 149.824,93 Eur“.
C/ Starostka obce informovala poslancov o Uznesení KS Prešov vo veci o ochranu
dobrej povesti, týkajúceho sa trov konania, v ktorom súd priznal žalovanému JN
vzťahu k žalobkyni Obci Cernina náhradu trov konania v rozsahu 100%.
D/ Starostka obce informovala poslancov o vydaní Rozkazu o uložení sankcie za
priestupok JK, a to vo forme pokarhania za porušenie Zákona o odpadoch.
E/ Poslanci boli informovaní, že v zmysle Zmluvy o úveroch bola navýšená obci
úroková sadzba od 18.6.2020 na výšku 1,5% ročne až do jeho úplného splatenia. Obec
žiadala o refundáciu tohto projektu dňa 18.06.2020.
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Uznesenie č. 26/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie
A/ konanie Trio akcie spojenej s kultúrnym podujatím dňa 25.10.2020,
B/ zaslanie žiadosti o platbu dňa 18.06.2020 k projektu „Zníženie energetickej
náročnosti kultúrneho domu s kódom projektu 074PO220177 vo výške 149.824,93
Eur“.
C/ Informáciu o vydaní Uznesenia KS Prešov vo veci ochrany dobrej povesti
týkajúceho sa trov konania, v ktorom súd priznal žalovanému JN vo vzťahu
k žalobkyni Obci Cernina náhradu trov konania v rozsahu 100%.
D/ Vydanie Rozkazu o uložení sankcie za priestupok JK, a to vo forme pokarhania za
porušenie Zákona o odpadoch.
E/ Informáciu o navýšení úrokovej sadzby Prima Banka Slovensko, a.s. v zmysle
Zmluvy o úveroch od 18.6.2020 na výšku 1,5% ročne až do úplného splatenia úveru.
Obec žiadala o refundáciu tohto projektu dňa 18.06.2020.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Ján Dulina, Vladimír Orenič, Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč
Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska

Dňa 18.6.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
18. Interpelácie poslancov
Hlavná kontrolórka informovala v mene JG o zabezpečení a postupnom osadení
informačných tabúľ pozdĺž trasy vedúcej na staroslávnu horu Makovica k soche sv.
Floriána. Tabule by informovali turistov: 1. O histórii výstupu, 2. O flóre a faune
územia, 3. O pamiatkach nachádzajúcich sa v okolí územia, nakoľko toto územie
navštevujú turisti z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Starostka spolu
s poslancami ocenili tento návrh a navrhli ho schváliť.
Uznesenie č. 27/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje zabezpečenie a postupné osadenie
informačných tabúľ pozdĺž trasy vedúcej na staroslávnu horu Makovica k soche sv.
Floriána. Tabule budú informovať turistov: 1. O histórii výstupu, 2. O flóre a faune
územia, 3. O pamiatkach nachádzajúcich sa v okolí územia
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Ján Dulina, Vladimír Orenič, Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč
Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska

Dňa 18.6.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
19. Záver
Na záver starostka obce poďakovala všetkým prítomným poslancom, hlavnej
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kontrolórke a zapisovateľke za účasť a ukončila zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Cernine.
V Cernine dňa 18.6.2020

Overovatelia zápisnice:

Ján Dulina

v.r.

Vladimír Orenič

v.r.

v.r.
Ing. Helena Madzinová
starostka obce
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