ZÁPISNICA
zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Cernina konaného dňa 10. decembra 2019
Prítomní:
Starostka obce:

Ing. Helena Madzinová

Poslanci OZ -

prítomní: 5 poslanci – Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián
Kvaska, Vladimír Orenič, Ivan Perháč
neprítomní: 3 poslanci – Ján Dulina, Bc. Peter Pisanský

Zapisovateľka:

Mgr. Ivana Mihaličoková

Hlavná kontrolórka obce: Mgr. Anna Humeníková
Občania:

Podľa priloženej prezenčnej listiny – nikto

Návrh programu zasadnutia OZ dňa 10.12.2019:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
4. Plnenie uznesení zo dňa 30.9.2019
5. Žiadosť SK Qastrans, s.r.o. o ukončenie nájmu ku dňu 31.01.2020
6. Žiadosť Klubu slovenských turistov Beskyd o poskytnutie finančného sponzorského
príspevku v roku 2020
7. Schválenie výšky príspevku na verejnú zbierku na zmiernenie zložitej životnej situácie
mnohých dotknutých rodín na prešovskom sídlisku, spôsobenej výbuchom plynu
v bytovke
8. Schválenie finančných prostriedkov na Rekonštrukciu kúrenia Obecného úradu Cernina
9. Žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod komunikáciou súpisné čísla
37, 176, 166, 154, 153, 168,182
10. Schválenie VZN obce Cernina č. 2/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020 a roky následujúce
11. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2020
12. Informácia starostky obce o dianí v obci
13. Interpelácie poslancov
14. Záver
Rokovanie:
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 5 poslanci, čo je nadpolovičná väčšina
a zhodnotila, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Neprítomní poslanci: Ján Dulina a Bc. Peter Pisanský svoju neúčasť na zasadnutí
telefonicky ospravedlnili.

-22. Za zapisovateľku rokovania bola starostkou obce určená: Mgr. Ivana Mihaličoková,
pracovníčka OcÚ.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Marián Kvaska a Ivan Perháč.
3. Poslancom OZ bol predložený Návrh programu zasadnutia OZ konaného dňa
10.12.2019 a následne prebehlo hlasovanie za jeho schválenie:
Uznesenie č. 54/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje Program zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 10.12.2019:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Plnenie uznesení zo dňa 30.9.2019
Žiadosť SK Qastrans, s.r.o. o ukončenie nájmu ku dňu 31.01.2020
Žiadosť Klubu slovenských turistov Beskyd o poskytnutie finančného sponzorského
príspevku v roku 2020
Schválenie výšky príspevku na verejnú zbierku na zmiernenie zložitej životnej situácie
mnohých dotknutých rodín na prešovskom sídlisku, spôsobenej výbuchom plynu
v bytovke
Schválenie finančných prostriedkov na Rekonštrukciu kúrenia Obecného úradu Cernina
Žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod komunikáciou súpisné čísla
37, 176, 166, 154, 153, 168,182
Schválenie VZN obce Cernina č. 2/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020 a roky následujúce
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2020
Informácia starostky obce o dianí v obci
Interpelácie poslancov
Záver

Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 10.12.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
4. Plnenie uznesení zo dňa 30.9.2019
Uznesenie č. 44/2019, bod a/ – uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Obcou Cernina a
Poliklinikou ILB s.r.o. Giraltovce a to od 2.1.2020 na dobu neurčitú – zrealizované,
Uznesenie č. 52/2019 – podpísanie Zmluvy o užívaní nehnuteľnosti podľa ust. § 51 OZ
medzi Obcou Cernina a poslancami Jánom Dulinom a Vladimírom Oreničom, ktorí
budú zodpovedať za užívanie priestorov. Vzhľadom na osobitný zreteľ a na
nekomerčnosť užívania predmetu zmluvy stanovuje nulový nájom – zrealizované,

-3Uznesenia č. 53/2019 – zistenie, kto je vlastníkom parciel č. C-KN 66/1 a C-KN 66/2
a následne zaujať k tomu stanovisko – zrealizované. Šetrením v pozemkovej knihe bolo
zistené, že parcela C-KN 66/1 je totožná s parcelou E-KN 4053 a vlastníkom je obec
Cernina a parcela C-KN 66/2 je totožná s parcelou E-KN 4055, ktorej vlastníkom je
Slovenský pozemkový fond Bratislava, vlastníkom parciel C-susediacich parciel pod
cestou– zrealizované.
Uznesenie č. 55/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo
dňa 30.9.2019:
bod a/ Uznesenie č. 44/2019 – uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Obcou Cernina a
Poliklinikou ILB s.r.o. Giraltovce a to od 2.1.2019 na dobu neurčitú – zrealizované,
bod b/ Uznesenie č. 52/2019 - podpísanie Zmluvy o užívaní nehnuteľnosti podľa ust. § 51
OZ medzi Obcou Cernina a poslancami Jánom Dulinom a Vladimírom Oreničom, ktorí
budú zodpovedať za užívanie priestorov. Vzhľadom na osobitný zreteľ a na nekomerčnosť
užívania predmetu zmluvy stanovuje nulový nájom – zrealizované,
bod c/ Uznesenie č. 53/2019 – zistenie, kto je vlastníkom parciel č. C-KN 66/1 a C-KN
66/2 a následne zaujať k tomu stanovisko – zrealizované.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 10.12.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
5. Starostka predložila prítomným žiadosť SK Qastrans s.r.o., Cernina 44 o ukončenie
nájmu k 31.1.2020. Po oboznámení sa so žiadosťou mali poslanci OZ možnosť sa ku nej
vyjadriť. Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky. Následne boli
prítomní vyzvaní na schválenie:
Uznesenie č. 56/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine súhlasí s ukončením nájmu SK Qastrans, s.r.o.,
Cernina 44 ku dňu 31.1.2020
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 10.12.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
6. Starostka predložila prítomným žiadosť Klubu slovenských turistov Beskyd, Ul.
Bardejovská 220/8, Svidník o poskytnutie finančného sponzorského príspevku v roku

-42020 na expedíciu „Výstup na Nangá parbat 2021“. Po oboznámení sa so žiadosťou
mali poslanci OZ možnosť sa ku nej vyjadriť. Zo strany poslancov neboli vznesené
žiadne pripomienky a navrhli schváliť finančný príspevok vo výške 100,- €. Následne
boli prítomní vyzvaní na jeho schválenie:
Uznesenie č. 57/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje Klubu slovenských turistov Beskyd, Ul.
Bardejovská 220/8, Svidník na expedíciu „Výstup na Nangá parbat 2021“ finančný
sponzorský príspevok vo výške 100,- €, ktorý mu bude poskytnutý v roku 2020.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 10.12.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
7. Schválenie výšky príspevku na verejnú zbierku na zmiernenie zložitej životnej situácie
mnohých dotknutých rodín na prešovskom sídlisku, spôsobenej výbuchom plynu
v bytovke
Vzhľadom na tragickú udalosť na prešovskom sídlisku spôsobenú výbuchom plynu
v bytovke, ktorá zasiahla mnohé osudy jej obyvateľov a rodín navrhujem, aby naša
obec tiež prispela na verejnú zbierku na transparentný účet mesta Prešov. Zo strany
poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky a navrhli schváliť finančný príspevok vo
výške 300,- €. Následne boli prítomní vyzvaní na jeho schválenie:
Uznesenie č. 58/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje na verejnú zbierku pre občanov
postihnutým výbuchom plynu v meste Prešov dňa 6.12.2019 finančný príspevok vo výške
300,- €, ktorý bude poukázaný na transparentný účet mesta Prešov.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 10.12.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
8. Schválenie finančných prostriedkov na Rekonštrukciu kúrenia Obecného úradu
Cernina. Keďže nové rozvody kúrenia a záložný zdroj k tepelnému čerpadlu neboli
zahrnuté v projekte Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Cernina je
potrebné vyčleniť finančné prostriedky na rekonštrukciu kúrenia vrátane záložného
zdroja, ktoré budú uhradené z rezervného účtu obce po dokončení prác dodávateľom,

-5ktorý predloží najlepšiu cenovú ponuku. Následne boli prítomní poslanci vyzvaní na
schválenie súhlasu k rekonštrukcii kúrenia:
Uznesenie č. 59/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje finančné prostriedky na rekonštrukciu
kúrenia Obecného úradu Cernina, ktoré budú uhradené z rezervného účtu obce po
dokončení prác dodávateľom, ktorý predloží najlepšiu cenovú ponuku.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 10.12.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
9. Starostka predložila prítomným žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
pod komunikáciou súpisné čísla 37, 176, 166, 154, 153, 168 a 182. Po oboznámení sa
so žiadosťou mali poslanci OZ možnosť sa ku nej vyjadriť. Zo strany poslancov neboli
vznesené žiadne pripomienky. Starostka navrhla, aby po zápise pozemkov, ktoré
Okresný úrad Prešov previedol delimitačným protokolom na obec vstúpila do konania
s Gréckokatolíckou cirkvou a vo verejnom záujme navrhla zámenu pozemkov.
Následne boli prítomní vyzvaní na schválenie:
Uznesenie č. 60/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie žiadosť o majetkovoprávne
vysporiadanie pozemkov pod komunikáciou, ktorá je prístupovou cestou k rodinným
domom súpisné čísla 37, 176, 166, 154, 153,168 a 182 a poveruje starostku obce vstúpiť
po zápise pozemkov, ktoré boli z Okresného úradu Prešov prevedené na obec do konania
s cirkvou a urobiť zámennú zmluvu medzi Obcou Cernina a Gréckokatolíckou cirkvou,
farnosť Cernina.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 10.12.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................

-610. Prítomným bolo predložené VZN obce Cernina č. 2/2019 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny
rok 2020 a roky následujúce, ku ktorému sa mali možnosť vyjadriť a zaujať svoje
stanovisko. Na dotaz hlavnej kontrolórky, či ZŠ Cernina s právnou subjektivitou je
platcom komunálneho odpadu navrhla schváliť poslancom OZ 3% z celkovej faktúry za
likvidáciu komunálneho odpadu. Zmena nového VZN obce Cernina č. 2/2019 je
v komunálnom odpade 15,- €/osoba, komunálny odpad 30,- €/podnikatelia, pes 10,00 €
a poplatok za údržbu cintorína viacčlenná domácnosť 3,- € a jedna osoba 1,- € ostáva
nezmenný. Poslanci začiatkom kalendárneho roka 2020 navštívia domácnosti vo svojich
obvodoch a zistia výmery nehnuteľností pre výpočet daní. Následne boli prítomní
vyzvaní na jeho schválenie:
Uznesenie č. 61/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje VZN obce Cernina č. 2/2019
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na kalendárny rok 2020 a roky následujúce a poveruje poslancov Obecného
zastupiteľstva v Cernine navštíviť domácnosti vo svojich obvodoch a zistiť výmery
nehnuteľností pre výpočet dane z nehnuteľnosti.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 10.12.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
11. V ďalšom bode bol prítomným predložený k vyjadreniu Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce na 1. polrok 2020.
K predloženému Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce prítomní nevzniesli
žiadne pripomienky ani námietky. Preto boli zo strany starostky vyzvaní k jeho
schváleniu:
Uznesenie č. 62/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce na 1. polrok 2020.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 10.12.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................

-711. Informácia starostky obce o dianí v obci
Starostka obce informovala prítomných poslancov OZ, že v roku 2020 sa bude obec
priebežne zapájať do projektov, ktoré prispejú k ďalšiemu rozvoju obce.
12. Interpelácie poslancov
Vzhľadom na to, že nie je dokončená sála KSB a spustené kúrenie poslanci rozhodli,
že Silvester 2019 sa nebude realizovať.
13. Záver
Na záver starostka obce poďakovala všetkým prítomným poslancom, hlavnej
kontrolórke a zapisovateľke za účasť a ukončila zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Cernine.
V Cernine dňa 10.12.2019
Overovatelia zápisnice:

Marián Kvaska

v.r.

Ivan Perháč

v.r.

v.r.
Ing. Helena Madzinová
starostka obce

