ZÁPISNICA
zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Cernina konaného dňa 12. júna 2019
Prítomní:
Starostka obce:

Ing. Helena Madzinová

Poslanci OZ - prítomní:

5 poslanci – Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak,
Marián Kvaska, Ivan Perháč, Bc. Peter Pisanský

Neprítomní:

Ján Dulina, Vladimír Orenič

Zapisovateľka:

Mgr. Ivana Mihaličoková

Hlavná kontrolórka obce: Mgr. Anna Humeníková
Občania:

Podľa priloženej prezenčnej listiny – nikto

Návrh programu zasadnutia OZ dňa 12.6.2019:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
4. Plnenie uznesenia č. 1-18/2018 zo dňa 22.3.2019
5. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2019
6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Cernina za rok 2018
7. Schválenie záverečného účtu Obce Cernina za rok 2018
8. Informácia o výsledku výberového konania zo dňa 11.6.2019 na funkciu riaditeľky
Základnej školy Cernina na obdobie rokov 2019-2024
9. Schválenie VZN č. 1/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach
10. Žiadosť JI o realizáciu elektrického verejného osvetlenia k rodinnému domu
11. Schválenie spolufinancovania obce Cernina vo výške najmenej 5% z celkových
nákladov na realizáciu projektu „Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre
hasičskú techniku v obci Cernina“.
12. Schválenie spolufinancovania obce Cernina na Nákup nového 9 miestneho špeciálneho
vozidla s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík na kapitálové
výdavky vo výške 7.450,- € z rezervného účtu obce
13. Schválenie Dohody o spoločnom postupe medzi Obcou Cernina a Správou a údržbou ciest
PSK za účelom stanovenia základných postupov, práv a povinností pri
majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod pozemnými komunikáciami vo
vlastníctve PSK a v správe SÚC PSK, chodníkmi (ďalej ako „Stavby“) a ostatnou
plochou vo vlastníctve a správe Obce.
14. Schválenie spolufinancovania obce Cernina na kapitálové výdavky z rezervného účtu
obce najmenej vo výške 10% z celkových nákladov na Opravu a rekonštrukciu Domu
nádeje Cernina (odvodnenie budovy a výmena dverí) poskytnutých obci vo výške 8.000,€.

-215. Schválenie spolufinancovania obce Cernina na kapitálové výdavky z rezervného účtu
obce najmenej vo výške 10% z celkových nákladov na Opravu a rekonštrukciu Domu
nádeje Cernina poskytnutých obci vo výške 8.100,- €.
16. Schválenie výšky úhrady za projektovú dokumentáciu na výstavbu pódia pri KSB
Cernina
17. Schválenie prevodu z rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 49.824,93 € na
predfinancovanie realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu“
s kódom projektu 074PO220177
18. Rozpočtové opatrenie č. 2
19. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k poskytnutiu municipálneho úveru Univerzál
z Prima banky, a.s. Slovensko vo výške 50.000,- €
20. Schválenie podania žiadosti obce Cernina o poskytnutie Municipálneho úveru Univerzál
(ďalej len „úver“) z Prima banky, a.s. vo výške 50.000,- €
21 . Súhlas o vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na práce a materiál, ktoré
pozostávajú z aplikácie omietok, sanačných omietok a maľby v sále KSB v prípade, že
tieto finančné prostriedky sa nepodarí získať z iných zdrojov.
23. Súhlas so zapojením sa obce do výzvy výzva 6.1.1. Rast počtu rómskych domácnosti
s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania na dobudovanie základnej technickej
infraštruktúry (pozemné komunikácie)
22. Informácia starostky obce o dianí v obci
23. Interpelácie poslancov
24. Záver
Rokovanie:
1. Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Cernine otvorila a viedla starostka obce Ing.
Helena Madzinová, ktorá privítala všetkých prítomných a hlavnú kontrolórku obce
Mgr. Annu Humeníkovú. Konštatovala, že na zasadnutí sú prítomní 5 poslanci, čo je
nadpolovičná väčšina a zhodnotila, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Neprítomní poslanci: Vladimír Orenič a Ján Dulina 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: Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč.
3. Schválenie Programu zasadnutia OZ:
Starostka obce dala hlasovať za Program zasadnutia OZ:
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:

0
0

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska,
Ivan Perháč, Bc. Peter Pisanský

Dňa 12.06.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................

-3Uznesenie č. 19/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine
zastupiteľstva konaného dňa 12.6.2019:

schvaľuje

program

zasadnutia

obecného

Program zasadnutia OZ:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
4. Plnenie uznesenia č. 1-18/2018 zo dňa 22.3.2019
5. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2019
6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Cernina za rok 2018
7. Schválenie záverečného účtu Obce Cernina za rok 2018
8. Informácia o výsledku výberového konania zo dňa 11.6.2019 na funkciu riaditeľky
Základnej školy Cernina na obdobie rokov 2019-2024
9. Schválenie VZN č. 1/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach
10. Žiadosť JI o realizáciu elektrického verejného osvetlenia k rodinnému domu
11. Schválenie spolufinancovania obce Cernina vo výške najmenej 5% z celkových
nákladov na realizáciu projektu „Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre
hasičskú techniku v obci Cernina“.
12. Schválenie spolufinancovania obce Cernina na Nákup nového 9 miestneho špeciálneho
vozidla s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík na kapitálové
výdavky vo výške 7.450,- € z rezervného účtu obce
13. Schválenie Dohody o spoločnom postupe medzi Obcou Cernina a Správou a údržbou ciest
PSK za účelom stanovenia základných postupov, práv a povinností pri
majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod pozemnými komunikáciami vo
vlastníctve PSK a v správe SÚC PSK, chodníkmi (ďalej ako „Stavby“) a ostatnou
plochou vo vlastníctve a správe Obce.
14. Schválenie spolufinancovania obce Cernina na kapitálové výdavky z rezervného účtu
obce najmenej vo výške 10% z celkových nákladov na Opravu a rekonštrukciu Domu
nádeje Cernina (odvodnenie budovy a výmena dverí) poskytnutých obci vo výške 8.000,€.
15. Schválenie spolufinancovania obce Cernina na kapitálové výdavky z rezervného účtu
obce najmenej vo výške 10% z celkových nákladov na Opravu a rekonštrukciu Domu
nádeje Cernina poskytnutých obci vo výške 8.100,- €.
16. Schválenie výšky úhrady za projektovú dokumentáciu na výstavbu pódia pri KSB
Cernina
17. Schválenie prevodu z rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 49.824,93 € na
predfinancovanie realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu“
s kódom projektu 074PO220177.
18. Rozpočtové opatrenie č. 2
19. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k poskytnutiu municipálneho úveru Univerzál
z Prima banky, a.s. Slovensko vo výške 50.000,- €
20. Schválenie podania žiadosti obce Cernina o poskytnutie Municipálneho úveru Univerzál
(ďalej len „úver“) z Prima banky, a.s. vo výške 50.000,- €
21 . Súhlas o vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na práce a materiál, ktoré
pozostávajú z aplikácie omietok, sanačných omietok a maľby v sále KSB v prípade, že
tieto finančné prostriedky sa nepodarí získať z iných zdrojov.

-422. Informácia starostky obce o dianí v obci
23. Interpelácie poslancov
24. Záver
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:

0
0

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska,
Ivan Perháč, Bc. Peter Pisanský

Dňa 12.063.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
4. Plnenie uznesení č. 10/2019, 11/2019, 16/2019 zo dňa 22.03.2019
Starostka obce oboznámila prítomných s plnením uznesení č.: 7/2019, 10/2019, 11/2019,
16/2019 zo dňa 22.3.2019:
Uznesenie č. 20/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení prijatých uznesení:
a/ Uznesenie č. 7/2019 – schválenie zmeny účelu poskytnutej dotácie MF SR vo výške
8.000,- € zmenou použitia dotácie na účel v novom znení: „Oprava a rekonštrukcia
Domu nádeje Cernina“ (odvodnenie budovy a výmena dverí).
b/ Uznesenie č. 10/2019 - Technické zabezpečenie 26. ročníka výstupu na horu
Makovica
c/ Uznesenie č. 11/2019 – Odborné vyjadrenie lektorky pre metodiku práce obecných
a školských kronikárov pri Regionálnom vzdelávacom centre Prešov k dokumentom do
obecnej kroniky za roky 2006-2013, ktoré bolo zaslané predkladateľovi dokumentov do
kroniky spolu s listom OcÚ
d/ Uznesenie č. 16/2019 – Upozornenie na vyčistenie pozemku – v štádiu realizácie
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:

0
0

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska,
Ivan Perháč, Bc. Peter Pisanský

Dňa 12.06.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
5. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2019
Hlavná kontrolórka predložila prítomným na schválenie Plán činnosti hlavnej kontrolórky
na 2. polrok 2019. Po oboznámení sa s Plánom činnosti mali poslanci OZ možnosť sa
k nemu vyjadriť. Následne boli prítomní vyzvaní na jeho schválenie:
Uznesenie č. 21/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje
„Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2019“.

-5Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:

0
0

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska,
Ivan Perháč, Bc. Peter Pisanský

Dňa 12.06.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2018
Hlavná kontrolórka bola vyzvaná starostkou obce o predloženie odborného stanoviska
k záverečnému účtu za rok 2018. Hlavná kontrolórka navrhla schváliť záverečný účet obce
za rok 2018 bez výhrad s tým, že prebytok hospodárenia za rok 2018 vo výške 26.323,39 €
bude odvedený na tvorbu rezervného fondu obce Cernina. Stanovisko sa stáva súčasťou
zápisnice zo zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 22/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine po prerokovaní predloženého materiálu berie na
vedomie „Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu Obce Cernina za rok
2018“.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:

0
0

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska,
Ivan Perháč, Bc. Peter Pisanský

Dňa 12.06.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
7. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2018
Starostka obce predložila prítomným Záverečný účet obce Cernina za rok 2018, aby
k nemu zaujali svoje stanovisko. Záverečný účet obce bol zverejnený na vývesnej tabuli
obce dňa 9.5.2019 a sňatý dňa 11.6.2019. 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. 23/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje Záverečný účet obce Cernina za rok 2018
bez výhrad s tým, že prebytok hospodárenia za rok 2018 vo výške 26.323,39 € bude
odvedený na tvorbu rezervného fondu obce Cernina.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:

0
0

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska,
Ivan wPerháč, Bc. Peter Pisanský

Dňa 12.06.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................

-68. Informácia o výsledku výberového konania konaného dňa 11.6.2019 na funkciu riaditeľky
Základnej školy Cernina na obdobie rokov 2019-2024.
Starostka obce informovala prítomných, že na výberovom konaní uspela Mgr. Kveta
Kostiková, ktorá bola zároveň aj jedinou uchádzačkou na túto funkciu. Zo strany starostky
obce po obdŕžaní materiálov od predsedu Rady školy jej bude doručený Menovací dekrét
na funkciu riaditeľky ZŠ na funkčné obdobie rokov 2019-2024 s účinnosťou od 1.7.2019.
Uznesenie č. 24/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie výsledok výberového konania na
riaditeľku Základnej školy Cernina, v ktorom uspela uchádzačka Mgr. Kveta Kostiková.
Následne jej bude starostkou obce doručený Menovací dekrét na funkciu riaditeľky ZŠ na
funkčné obdobie rokov 2019-2024 s účinnosťou od 1.7.2019 do 30.6.2024.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:

0
0

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska,
Ivan Perháč, Bc. Peter Pisanský

Dňa 12.06.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
9. Schválenie VZN č. 1/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach č. 1/2019
Starostka obce predložila prítomným VZN č. 1/2019 o príspevkoch v školských
zariadeniach, ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli obce dňa 27.05.2019 a sňaté dňa
12.06.2019. Keďže zo strany občanov neboli voči nemu podané žiadne námietky, starostka
ho navrhla schváliť.
Uznesenie č. 25/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine
schvaľuje VZN č. 1/2019 o príspevkoch
v školských zariadeniach účinné dňom 1.8.2019
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:

0
0

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska,
Ivan Perháč, Bc. Peter Pisanský

Dňa 12.06.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
10. Prítomným bola predložená žiadosť IJ o realizáciu verejného osvetlenia k rodinnému
domu. Poslanci navrhli, aby verejné osvetlenie bolo zrealizované pri najbližšej výmene
stĺpov verejného osvetlenia
Uznesenie č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie žiadosť JI o zrealizovanie
verejného osvetlenia k rodinnému domu, ktoré bude žiadateľovi zrealizované pri najbližšej
výmene stĺpov verejného osvetlenia.

-7Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:

0
0

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska,
Ivan Perháč, Bc. Peter Pisanský

Dňa 12.06.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
11. Schválenie spolufinancovania obce Cernina vo výške najmenej 5% z celkových
nákladov na realizáciu projektu „Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej plochy
pre hasičskú techniku v obci Cernina“. Projekt navrhuje spevniť a kvalitne pripraviť
terén na pokládku asfaltového koberca, a to: odkop terénu okolo hasičskej zbrojnice,
výkop rýh na obrubníky, úprava pláne, podsyp z vibrovaného štrku, položenie obrúb,
položenie zámkovej dlažby, odburinenie panelových plôch, položenie asfaltov, práce
spojené so svahovaním terénu v okolí hasičskej zbrojnice.
Uznesenie č. 27/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje spolufinancovanie obce Cernina
vo výške najmenej 5% z celkových nákladov na realizáciu projektu „Vytvorenie
úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre hasičskú techniku v obci Cernina“.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:

0
0

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska,
Ivan Perháč, Bc. Peter Pisanský

Dňa 12.06.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
12. Schválenie spolufinancovania obce Cernina z rezervného fondu obce na Nákup
nového 9 miestneho špeciálneho vozidla s hydraulickou plošinou a kotviacim
systémom pre invalidný vozík na kapitálové výdavky vo výške 7.450,- €.
Uznesenie č. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje spolufinancovanie obce Cernina
na Nákup nového 9 miestneho špeciálneho vozidla s hydraulickou plošinou
a kotviacim systémom pre invalidný vozík na kapitálové výdavky vo výške 7.450,- €,
ktoré budú prevedené z rezervného fondu obce
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:

0
0

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska,
Ivan Perháč, Bc. Peter Pisanský

Dňa 12.06.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
13. Prítomným bola predložená Dohoda o spoločnom postupe medzi Obcou Cernina
a Správou a údržbou ciest PSK za účelom stanovenia základných postupov, práv

-8a povinností pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod pozemnými
komunikáciami vo vlastníctve PSK a v správe SÚC PSK, chodníkmi (ďalej ako
„Stavby“) a ostatnou plochou vo vlastníctve a správe Obce. Dohodou dôjde k zámene
pozemkov, ktorých vlastníkom je obec a SÚC, nakoľko obec sa plánuje zapojiť do
výzvy na výstavbu chodníka v obci (súčasťou výstavby je aj lávka), avšak v úseku,
ktorého vlastníkom je SÚC PSK. Prítomní boli vyzvaní, aby ku nej prijali stanovisko
a následne ju schválili. Zo strany poslancov neboli žiadne námietky voči jej
schváleniu:
Uznesenie č. 29/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje:
1/ Dohodu o spoločnom postupe medzi Obcou Cernina a Správou a údržbou ciest
PSK za účelom stanovenia základných postupov, práv a povinností pri
majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod pozemnými komunikáciami vo
vlastníctve PSK a v správe SÚC PSK, chodníkmi (ďalej ako „Stavby“) a ostatnou
plochou vo vlastníctve a správe Obce.
V súlade s §9a ods. 8, písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia obce Cernina:
2/ Zámenu pozemkov medzi obcou Cernina, Cernina 65, 090 16, IČO: 00330388
a Prešovským samosprávnym krajom, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov IČO:
37870475, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, bez ďalšieho finančného vyrovnania všeobecnej hodnoty rozdielu výmery
pozemkov nasledovne:
a/ Obec Cernina odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda nehnuteľný
majetok zapísaný na LV č. 1 k.ú. Cernina, a to:
- parcela registra C KN 161/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12988 m2,
- parcela registra C KN 161/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6917 m2,
spoluvlastnícky podiel 1/1,
ťarchy: bez zápisu
Celková výmera zamieňaného nehnuteľného majetku predstavuje 19905 m2.
b/ Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Obec Cernina nadobúda nehnuteľný
majetok zapísaný na LV č. 173 v k.ú. Cernina, a to:
- novovytvorený pozemok registra C-KN 310/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
391 m2,
- novovytvorený pozemok registra C-KN 310/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
120 m2,
odčlenené od pozemku C-KN 310, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere

-915144 m2, geometrickým plánom č. 35247568-29/2019-2, vyhotoveným Michalom
Zelizňakom – GEOS, Vyšná Jedľová 51, 089 51 Svidník, IČO: 35247568, úradne
overeným Okresným úradom Svidník, katastrálny odbor dňa 23.05.2019 pod číslom
G1-104/19,
- novovytvorený pozemok registra C-KN 310/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
605 m2,
odčlenený od pozemku C-KN 310, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere
15144 m2, geometrickým plánom č. 35247568-29/2019-1, vyhotoveným Michalom
Zelizňakom – GEOS, Vyšná Jedľová 51, 089 51 Svidník, IČO: 35247568, úradne
overeným Okresným úradom Svidník, katastrálny odbor dňa 16.05.2019 pod číslom
G1-103/19.
spoluvlastnícky podiel 1/1,
ťarchy: Z-456/2010 - Zriaďuje sa zákonné vecné bremeno v zmysle §151o Občianskeho
zákonníka a §10 ods. 1 až 5 zákona NR SR č. 656/2004 Z.z., ktoré spočíva v práve vstupu
na pozemok parcelu č. C-KN 310 za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby a opráv
energetických zariadení v rozsahu podľa GP č. 112/2009 vyhotoveného firmou GEOS
Košice, s.r.o v prospech oprávneného Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská
31,042 91 Košice, IČO:36 599 361 ako vlastníka elektrického VN vedenia.
Celková výmera zamieňaného nehnuteľného majetku predstavuje 1116 m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Predmetom zámeny sú pozemky vo vlastníctve obce Cernina, ktorý sa nachádzajú
pod cestou III. triedy č. 3518, a ktoré sa zamenia za pozemky vo vlastníctve Prešovského
samosprávneho kraja, ktoré plánuje obec Cernina využiť na výstavbu chodníka a lávky.
Výstavba chodníka a lávky má verejný charakter a zabezpečí ochranu a zvýšenú
bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce. Prešovský samosprávny kraj zabezpečuje
správu cesty III. triedy a investuje finančné prostriedky do jej údržby. Obec Cernina
a Prešovský samosprávny kraj si zámenou pozemkov vysporiadajú vlastnícke pomery
pod komunikáciami a okolitou plochou, bez ďalšieho finančného dorovnania rozdielu
vo výmere.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:

0
0

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska,
Ivan Perháč, Bc. Peter Pisanský

Dňa 12.06.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
14. Schválenie spolufinancovania obce Cernina na kapitálové výdavky z rezervného fondu
obce najmenej vo výške 10% z celkových nákladov na Opravu a rekonštrukciu Domu
nádeje Cernina (odvodnenie budovy a výmena dverí) poskytnutej obci vo výške
8.000,- €. Následne boli poslanci vyzvaní na schválenie:

-10Uznesenie č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje spolufinancovanie obce Cernina
na kapitálové výdavky, ktoré budú prevedené z rezervného účtu obce najmenej vo
výške 10% z celkových nákladov na Opravu a rekonštrukciu Domu nádeje Cernina
(odvodnenie budovy a výmena dverí) poskytnutých obci vo výške 8.000,- €.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:

0
0

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska,
Ivan Perháč, Bc. Peter Pisanský

Dňa 12.06.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
15. Schválenie spolufinancovania obce Cernina na kapitálové výdavky z rezervného účtu
obce najmenej vo výške 10% z celkových nákladov na Opravu a rekonštrukciu Domu
nádeje Cernina poskytnutých obci vo výške 8.100,- €. Následne boli poslanci vyzvaní
na schválenie:
Uznesenie č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje spolufinancovanie obce Cernina na
kapitálové výdavky, ktoré budú prevedené z rezervného účtu obce najmenej vo výške
10% z celkových nákladov na Opravu a rekonštrukciu Domu nádeje Cernina
poskytnutých obci vo výške 8.100,- €.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:

0
0

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska,
Ivan Perháč, Bc. Peter Pisanský

Dňa 12.06.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
16. Následne bola starostkou obce prítomným predložená žiadosť o schválenie úhrady za
projektovú dokumentáciu na výstavbu pódia pri KSB Cernina vo výške 2.500,- €,
k výzve, ktorá sa pripravuje v jeseni 2019. Následne boli prítomní vyzvaní na
schválenie:
Uznesenie č. 32/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje a navrhuje starostke obce za
projektovú dokumentáciu na výstavbu pódia pri KSB Cernina uhradiť sumu vo výške
2.500,- €.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:

0
0

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska,
Ivan Perháč, Bc. Peter Pisanský
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17. Schválenie prevodu z rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 49.824,93 €
na predfinancovanie realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho
domu“ s kódom projektu 074PO220177. Následne boli vyzvaní na schválenie:
Uznesenie č. 33/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje prevod z rezervného fondu obce
na kapitálové výdavky vo výške 49.824,93 € na predfinancovanie realizácie projektu
„Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu“ s kódom projektu 074PO220177.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:

0
0

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska,
Ivan Perháč, Bc. Peter Pisanský

Dňa 12.06.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
18. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
Uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2019:
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:

0
0

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska,
Ivan Perháč, Bc. Peter Pisanský

Dňa 12.06.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
19. Keďže obec sa zapája do väčšieho počtu projektov, ku ktorým je potrebné zabezpečiť
geometrické plány, projektovú dokumentáciu a manažment, starostka predniesla na
prítomných poslancov podnet na podanie žiadosti o poskytnutie úveru Univerzál vo výške
50.000,- € z Prima banky Slovensko, a.s., aby nedošlo ku situácií, že obci bude potrebné
uhradiť výdavky a na účte bude nedostatok finančných prostriedkov. Zároveň vyzvala
hlavnú kontrolórku obce, aby k tomu zaujala svoje stanovisko. Vzhľadom na dobrú
finančnú kondíciu obce hlavná kontrolórka navrhla poslancom OZ tento úver schváliť.
Uznesenie č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine po prerokovaní predloženého ústneho podnetu
starostky obce berie na vedomie „Stanovisko hlavnej kontrolórky obce na schválenie
úveru Univerzál vo výške 50.000,- € z Prima banky Slovensko, a.s..
Za prijatie: 5

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska,

-12Proti:
Zdržali sa:

Ivan Perháč, Bc. Peter Pisanský
0
0

Dňa 12.06.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
20. Následne boli prítomní poslanci vyzvaní na schválenie žiadosti o poskytnutie
Univerzál vo výške 50.000,- € z Prima banky Slovensko, a.s.:
Uznesenie č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje podanie žiadosti zo strany Obce Cernina
o poskytnutie Municipálneho úveru Univerzál (ďalej len „úver“) vo výške 50.000,- € zo
strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská
republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Za prijatie: 5
Proti:
Zdržali sa:

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska,
Ivan Perháč, Bc. Peter Pisanský
0
0

Dňa 12.06.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
21. Vzhľadom k tomu, že obec započala s realizáciou projektu „Zníženie energetickej
náročnosti kultúrneho domu“ a v tomto projekte nie sú zahrnuté práce a materiál, ktoré
si vyžadujú aplikáciu omietok, sanačných omietok a maľbu v sále KSB. Je potrebné
vyčleniť tieto finančné prostriedky z rozpočtu obce alebo ich získať z iných zdrojov.
V prípade, že tieto by sa do ukončenia realizácie sály KSB tieto nepodarilo získať
z iných zdrojov, vyzvala prítomných na súhlas o vyčlenenie týchto finančných
prostriedkov na kapitálové výdavky z rozpočtu obce. Následne boli prítomní vyzvaní
na schválenie:
Uznesenie č. 37/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine súhlasí s vyčlenením finančných prostriedkov
z rozpočtu obce na práce a materiál, ktoré pozostávajú z aplikácie omietok, sanačných
omietok a maľby v sále KSB v prípade, že tieto finančné prostriedky sa nepodarí
získať z iných zdrojov. Výška finančných prostriedkov, ktorá bude potrebná na
realizáciu prác súvisiacich s dokončením sály KSB bude určená po výberovom konaní
na základe najnižšej ponuky a bude prevedená z rezervného fondu obce na kapitálové
výdavky.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:

0
0

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska,
Ivan Perháč, Bc. Peter Pisanský
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22. Vzhľadom k tomu, že sa v najbližšom období pripravuje výzva 6.1.1. Rast počtu
rómskych domácnosti s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania na dobudovanie
základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie) vyzvala prítomných na
súhlas na zapojenie sa Obce do tejto výzvy. Do výzvy sa môžu zapájať obce, ktorí
majú rómsku komunitu a sú v zozname obcí MRK.
Uznesenie č. 38/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine súhlasí so zapojením sa obce Cernina do
výzvy 6.1.1. Rast počtu rómskych domácnosti s prístupom k zlepšeným podmienkam
bývania na dobudovanie základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie).
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:

0
0

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska,
Ivan Perháč, Bc. Peter Pisanský

Dňa 12.06.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
23. Informácia starostky obce o dianí v obci:
Uznesenie č. 39/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine po podaní informácií starostkou obce o dianí v obci
berie na vedomie tieto informácie:
a/ Podanie žiadosti na projekt §50j z ÚPSVaR na dvoch zamestnancoch s 20%
spoluúčasťou obce na obdobie 6 mesiacov
b/ Informácia o predĺžení projektu TSP v obci Cernina o 2 mesiace
c/ Informácia o neschválení žiadosti podanej na ÚV SR o opravu multifunkčného ihriska v
obci Cernina
d/ Informácia o neschválení žiadosti podanej na poslancov PSK na Folklórny festival
v obci Cernina
e/ Ohlásenie drobnej stavby AC na realizáciu oplotenia. Nakoľko je podnet, že plot bude
zasahovať do miestnej komunikácie, je potrebné urobiť kontrolné zameranie pozemku
zo strany obce.
f/ Žiadosť ZM o vytýčenie miestnej komunikácie k rodinnému domu
g/ Informácia o podniknutí krokov k vysporiadaniu miestnej komunikácie k rodinným
domom č.s. 181, 17, 18 a 19.
h/ Informácia o vrátení súdneho poplatku vo výške 293,50 €, kráteného o sumu 6,50 €
zo späťvzatej žaloby, ktorá bola podaná voči odporcovi JN.
ch/ Informácia o schválení finančného príspevku pre obce patriacich do MAS, ktorej
členom je aj obec Cernina. Každej obci bude poskytnutý finančný príspevok vo výške
cca 16.600 €. Obec sa môže zapojiť do Opatrenia 7 a do podoopatrenia č. 7.2. alebo
7.4.. Obec uvažuje sa zapojiť do Opatrenia č. 7.2., aktivita č. 3: „Zlepšenie vzhľadu obcí
– úprava a tvorba verejných priestranstiev námestí, parkov a pod..

-14Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:

0
0

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska,
Ivan Perháč, Bc. Peter Pisanský

Dňa 12.06.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
24. V ďalšom bode boli zo strany poslancov OZ podané tieto interpelácie:
Uznesenie č. 40/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie tieto interpelácie zo strany
poslancov OZ:
a/ Poslanec Ing. Milan Krajňak: Zo strany obce zabezpečiť 1 súd piva a 1 súd kofoly na
Športové hry organizované spolu s mládežou na deň ich realizácie dňa 22.6.2019.
b/ Poslanec Bc. Peter Pisanský: Zistiť vlastníka nehnuteľností (bývalá chemička) a vyzvať
ho na vyčistenie tohto pozemku.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:

0
0

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska,
Ivan Perháč, Bc. Peter Pisanský

Dňa 12.06.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
25. Záver
Na záver starostka obce poďakovala všetkým prítomným poslancom, hlavnej
kontrolórke a zapisovateľke za účasť a ukončila zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Cernine.

Overovatelia zápisnice:

Bc. Peter Pisanský

v.r.

Ivan Perháč

v.r.

v.r.
...........................................................
Ing. Helena Madzinová
starostka obce

