ZÁPISNICA
zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Cernina konaného dňa 30. decembra 2019
Prítomní:
Starostka obce:

Ing. Helena Madzinová

Poslanci OZ - prítomní: 6 poslanci – Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Marián
Kvaska, Vladimír Orenič, Ivan Perháč
neprítomní: 1 poslanci – Bc. Peter Pisanský
Zapisovateľka:

Mgr. Ivana Mihaličoková

Hlavná kontrolórka obce: Mgr. Anna Humeníková
Občania:

Podľa priloženej prezenčnej listiny – nikto

Návrh programu zasadnutia OZ dňa 30.12.2019:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
4. Plnenie uznesení zo dňa 10.12.2019
5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k schváleniu návrhu rozpočtu na rok 2020
s výhľadom na roky 2021 a 2022
6. Schválenie rozpočtu na roky 2020-2022
7. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019
8. Schválenie sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou, za úkony
vykonané obcou a za nájom majetku obce Cernina na rok 2020 a roky následujúce
9. Informácia starostky obce o dianí v obci
10. Interpelácie poslancov
11. Záver
Rokovanie:
1. Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Cernine otvorila a viedla starostka obce Ing.
Helena Madzinová, ktorá privítala všetkých prítomných poslancov. Hlavná kontrolórka
obce Mgr. Annu Humeníkovú svoju neúčasť na zasadnutí telefonicky ospravedlnila.
Starostka obce konštatovala, že na zasadnutí sú prítomní 6 poslanci, čo je nadpolovičná
väčšina a zhodnotila, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Neprítomný poslanec: Bc. Peter Pisanský svoju neúčasť na zasadnutí telefonicky
ospravedlnil.
2. Za zapisovateľku rokovania bola starostkou obce určená: Mgr. Ivana Mihaličoková,
pracovníčka OcÚ.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak
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3. Poslancom OZ bol predložený Návrh programu zasadnutia OZ konaného dňa
30.12.2019 a následne prebehlo hlasovanie za jeho schválenie:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
4. Plnenie uznesení zo dňa 10.12.2019
5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k schváleniu návrhu rozpočtu na rok 2020
s výhľadom na roky 2021 a 2022
6. Schválenie rozpočtu na roky 2020-2022
7. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019
8. Schválenie sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou, za úkony
vykonané obcou a za nájom majetku obce Cernina na rok 2020 a roky následujúce
9. Informácia starostky obce o dianí v obci
10. Interpelácie poslancov
11. Záver
Uznesenie č. 63/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje Program zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 30.12.2019:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
4. Plnenie uznesení zo dňa 10.12.2019
5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k schváleniu návrhu rozpočtu na rok 2020
s výhľadom na roky 2021 a 2022
6. Schválenie rozpočtu na roky 2020-2022
7. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019
8. Schválenie sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou, za úkony
vykonané obcou a za nájom majetku obce Cernina na rok 2020 a roky následujúce
9. Informácia starostky obce o dianí v obci
10. Interpelácie poslancov
11. Záver
Za prijatie:

6

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Dňa 30.12.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
4. Plnenie uznesení zo dňa 10.12.2019
Uznesenie č. 58/2019– 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 – zrealizované.
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Uznesenie č. 64 /2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo dňa 10.12.2019:
Uznesenie č. 58/2019– 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 – zrealizované.
Za prijatie:

6

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Dňa 30.12.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k schváleniu návrhu rozpočtu na rok 2020
s výhľadom na roky 2021 a 2022
V tomto bode starostka obce predložila prítomným odborné stanovisko hlavnej kontrolórky
obce Cernina k návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022, ktoré
vzhľadom na jej neprítomnosť na zasadnutí zaslala e-mailom. Zo strany kontrolórky neboli
vznesené voči predloženému návrhu rozpočtu žiadne návrhy ani pripomienky a navrhla
tento schváliť bez výhrad.
Uznesenie č. 65/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej
kontrolórky k schváleniu rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022.
Za prijatie:

6

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Dňa 30.12.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
6. Schválenie rozpočtu na roky 2020-2022
V tomto bode bol prítomným predložený návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky
2021 a 2022, ktorý im bol doručený spolu s materiálmi na zasadnutie OZ v elektronickej
podobe. Rozpočet bol zverejnený na vývesnej tabuli obce Cernina dňa 11.12.2019
a zvesený dňa 27.12.2019. Voči tomuto návrhu neboli zo strany občanov vznesené žiadne
pripomienky ani návrhy.
Z uvedeného dôvodu dala starostka hlasovať za schválenie ekonomického rozpočtu
(spolu Obec a Základná škola) na rok 2020, a to v príjmovej časti vo výške 866.085,- €
a vo výdavkovej časti vo výške 866.085,- € ako vyrovnaný bez programovej štruktúry
bez výhrad s tým, že kapitálové výdavky ani finančné operácie obec nerozpočtuje.
Rozsah zmien rozpočtu v priebehu kalendárneho roka 2020 bude vykonávať starostka
obce v rámci programov v jednotlivom prípade do výšky 5.000 €.
O zmenách rozpočtu bude starostka informovať poslancov na najbližšom zasadnutí
OZ, kedy ku zmene došlo.
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Uznesenie č. 66/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje Ekonomický rozpočet obce Cernina
(vrátane ZŠ Cernina) na rok 2020 v príjmovej časti vo výške 866.085,- € a vo výdavkovej časti vo
výške 866.085,- € ako vyrovnaný bez programovej štruktúry bez výhrad s tým, že kapitálové
výdavky ani finančné operácie obec nerozpočtuje. Rozsah
zmien rozpočtu
v priebehu
kalendárneho roka 2020 bude vykonávať starostka obce v rámci programov v jednotlivom
prípade do výšky 5.000 €. O zmenách rozpočtu bude starostka informovať poslancov na
najbližšom zasadnutí OZ, kedy k zmene došlo.
Za prijatie:

6

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Dňa 30.12.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
7. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019
V tomto bode boli prítomní oboznámení s rozpočtovým opatrením č. 4/2019 týkajúceho sa
finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, ale aj verejných financií,
s ktorými obec hospodárila v priebehu kalendárneho roka 2019. Rozpočet obce je potrebné
v priebehu roka upravovať, aby príjmy a výdaje, s ktorými obec v priebehu kalendárneho
roka hospodári ku koncu roka boli vyrovnané. Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne
pripomienky ani návrhy. Následne boli prítomní vyzvaní na schválenie Rozpočtového
opatrenia č. 4/2019:
Uznesenie č. 67/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2019.
Za prijatie:

6

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Dňa 30.12.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
8. Schválenie sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou, za úkony vykonané
obcou a za nájom majetku obce Cernina na rok 2020 a roky následujúce
Prítomným bol predložený návrh na schválenie Sadzobníka poplatkov za služby
poskytované obcou, za úkony vykonané obcou a za nájom majetku obce Cernina na rok
2020 a roky následujúce s tým, aby poslanci OZ a zamestnanci obce boli oslobodení od
poplatku za prenájom a budú im účtované náklady na energie (plyn, EE). Poslanci s týmto
návrhom súhlasili. Následne prebehlo hlasovanie za jeho schválenie.
Uznesenie č. 68/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje Sadzobník poplatkov za služby
poskytované obcou, za úkony vykonané obcou a za nájom majetku obce Cernina na rok
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2020 a roky následujúce s tým, že zamestnanci obce a poslanci OZ sú oslobodení od
poplatku za prenájom a budú im účtované náklady na energie (plyn a EE).
Za prijatie:

6

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Dňa 30.12.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
9. Informácia starostky obce o dianí v obci
a) Nedoplatky na daniach
b) Odmeny poslancov
c) Zásady odmeňovania poslancov OZ na rok 2020
d) Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Denný stacionár CERNINA
e) Informácia o schválení projektu TSP – Mgr. Henrieta Drugová
f) Informácia o spustení prevádzky nového obvodného lekára MUDr. Mirona Bzika
Uznesenie č. 69/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie:
a) Nedoplatky na daniach
b) Odmeny poslancov
c) Zásady odmeňovania poslancov OZ na rok 2020
d) Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Denný stacionár CERNINA
e) Informácia o schválení projektu TSP – Mgr. Henrieta Drugová
f) Informácia o spustení prevádzky nového obvodného lekára MUDr. Mirona Bzika
Za prijatie:

6

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Dňa 30.12.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
10. Interpelácie poslancov
a) Zabezpečiť školenie ohľadom triedenia odpadu
b) Zakúpiť prístrešok na plasty a sklo
c) Zvolať jednanie so Správou a údržbou ciest, pracovisko Svidník, SPP, dopravným
inšpektorátom vo Svidníku a s rómskymi občanmi ohľadom parkovania motorových
vozidiel, ktoré v prípade nepredvídanej situácie, ktorá môže vzniknúť, bránia v cestnej
premávke vozidlám SÚC a prístupu k regulačnej stanici zemného plynu.
Uznesenie č. 70/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie a poveruje starostku obce:
a) Zabezpečiť školenie ohľadom triedenia odpadu
b) Zakúpiť prístrešok na plasty a sklo
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c) Zvolať jednanie so Správou a údržbou ciest, pracovisko Svidník, SPP, dopravným
inšpektorátom vo Svidníku a s rómskymi občanmi ohľadom parkovania motorových
vozidiel, ktoré sú prekážkou na ceste III. triedy a bránia prístupu k regulačnej stanici
zemného plynu.
Za prijatie:

6

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Dňa 30.12.2019, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
11. Záver
Na záver starostka obce poďakovala všetkým prítomným poslancom a zapisovateľke
za účasť a ukončila zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine.
V Cernine dňa 30.12.2019
Overovatelia zápisnice:

Dávid Arendáč

v.r.

Ing. Milan Krjaňak

v.r.

v.r.
Ing. Helena Madzinová
starostka obce
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