ZÁPISNICA
zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Cernina konaného dňa 22. septembra 2020
Prítomní:
Starostka obce:

Ing. Helena Madzinová

Poslanci OZ - prítomní:

5 poslanci – Dávid Arenáč, Ján Dulina, Vladimír Orenič,
Bc. Peter Pisanský, Ing. Milan Krajňak

Neprítomní:
Zapisovateľka:

2 poslanci – Marián Kvaska, Ivan Perháč
Mgr. Ivana Mihaličoková

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

Podľa priloženej prezenčnej listiny – nikto
Nikto

Návrh programu zasadnutia OZ dňa 22.9.2020:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Plnenie uznesení zo dňa 18.6.2020
Žiadosť ZŠ Cernina o schválenie finančných prostriedkov na kapitálové výdavky
v sume 8.841,60 €
Predloženie Konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2019
Oboznámenie sa so Správou z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok
2019
Schválenie bezúročnej nenávratnej finančnej výpomoci z MF SR prostredníctvom IS
RISSAM vo výške 13.751 €, ktorá sa rovná výške výpadku podielových daní za rok
2020 (splátka od roku 2024-2027)
Informácia o kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach plánovaných
v roku 2020 z dôvodu COVID-19
Informácia o projektových zámeroch na roky 2021 a roky nasledujúce
Schválenie VZN Obce Cernina č. 1/2020 o kronikárovi a o vedení kroniky obce
Cernina
Informácia o výsledku výberového konania na obecného kronikára
Schválenie a poverenie na menovanie obecného kronikára
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
Preložku STL plynovodu DN 80 v obci Cernina na parcele č. C-KN 271
Zapojenie sa obce Cernina do čerpania z eurofondov zo SPR Šariš,
a to v programovom období rokov 2021-2027
Interpelácie poslancov
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. Anna Humeníková a poslanci Marián Kvaska, Ivan Perháč
svoju neúčasť na zasadnutí telefonicky ospravedlnili.
Starostka obce konštatovala, že na zasadnutí sú prítomní 5 poslanci, čo je nadpolovičná
väčšina a zhodnotila, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Neprítomní poslanci: Marián Kvaska, Ivan Perháč - 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: Ing. Milan Krajňak
Bc. Peter Pisanský
3. Poslancom OZ bol predložený Návrh programu zasadnutia OZ konaného dňa
22.9.2020 a následne prebehlo hlasovanie za jeho schválenie:
Uznesenie č. 28/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje Program zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 22.9.2020:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
4. Plnenie uznesení zo dňa 18.6.2020
5. Žiadosť ZŠ Cernina o schválenie finančných prostriedkov na kapitálové výdavky
v sume 8.841,60 €
6. Predloženie Konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2019
7. Oboznámenie sa so Správou z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok
2019
8. Schválenie bezúročnej nenávratnej finančnej výpomoci z MF SR prostredníctvom IS
RISSAM vo výške 13.751 €, ktorá sa rovná výške výpadku podielových daní za rok
2020 (splátka od roku 2024-2027)
9. Informácia o kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach plánovaných
v roku 2020 z dôvodu COVID-19
10. Informácia o projektových zámeroch na roky 2021 a roky nasledujúce
11. Schválenie VZN Obce Cernina č. 1/2020 o kronikárovi a o vedení kroniky obce
Cernina
12. Informácia o výsledku výberového konania na obecného kronikára
13. Schválenie a poverenie na menovanie obecného kronikára
14. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
15. Preložku STL plynovodu DN 80 v obci Cernina na parcele č. C-KN 271
16. Zapojenie sa obce Cernina do čerpania z eurofondov zo SPR Šariš,
a to v programovom období rokov 2021-2027
17. Interpelácie poslancov
18. Záver

Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 22.9.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
4. Plnenie uznesení zo dňa 18.6.2020
Uznesenie č. 19/2020
- Žiadosť o zámenu pozemkov s Gréckokatolíckou cirkvou, farnosť Cernina
- v štádiu realizácie,
Uznesenie č. 20/2020
- Žiadosť o prenájom cintorína s Gréckokatolíckou cirkvou, farnosť Cernina
- v štádiu realizácie,
Uznesenie č. 27
- Zabezpečenie a postupné osadenie informačných tabúľ pozdĺž trasy vedúcej na
horu Makovica k soche sv. Floriána, ktoré majú informovať turistov: 1. O histórii
výstupu, 2. O flóre a faune územia 3. O pamiatkach nachádzajúcich sa v okolí
územia - zrealizovať v rámci investičného zámeru „Informačné tabule obce“ –
vzaté na vedomie
Uznesenie č. 29/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie informáciu o plnení uznesení
zo dňa 18.6.2020:
Uznesenie č. 19/2020
- Žiadosť o zámenu pozemkov s Gréckokatolíckou cirkvou, farnosť Cernina
- v štádiu realizácie,
Uznesenie č. 20/2020
- Žiadosť o prenájom cintorína s Gréckokatolíckou cirkvou, farnosť Cernina
- v štádiu realizácie,
Uznesenie č. 27
- Zabezpečenie a postupné osadenie informačných tabúľ pozdĺž trasy vedúcej na
horu Makovica k soche sv. Floriána zrealizovať v rámci investičného zámeru
„Informačné tabule obce“
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 22.9.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
5.

Žiadosť ZŠ Cernina o schválenie finančných prostriedkov na kapitálové
výdavky v sume 8.841,60 €

Starostka oboznámila prítomných, že na obec bola podaná žiadosť Základnej školy
Cernina o schválenie finančných prostriedkov na kapitálové výdavky vo výške
8.841,60 € na nákup kuchynského zariadenia, a to univerzálny robot s kotlíkom 50 L,
umývačka riadu priebežná, predumývací stôl k umývačke, odoberací stôl s policou k
umývačke, sprcha tlaková do stola, zmäkčovač vody automatický. Po oboznámení
žiadosti, zo strany poslancov neboli žiadne výhrady voči jeho schváleniu:
Uznesenie č. 30/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje finančné prostriedky na kapitálové
výdavky v sume 8.841,60 € na nákup kuchynského zariadenia, a to univerzálny robot
s kotlíkom 50 L, umývačka riadu priebežná, predumývací stôl k umývačke, odoberací
stôl s policou k umývačke, sprcha tlaková do stola, zmäkčovač vody automatický.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 22.9.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
6. Predloženie Konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2019
V ďalšom bode bola prítomným predložená Konsolidovaná výročná správa obce
Cernina za rok 2019, ktorá hodnotí celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah udalostí,
transakcie v roku 2019, a to spôsobom, ktorý vedie k ich verejnému zobrazeniu.
K predloženej Konsolidovanej výročnej správe obce Cernina za rok 2019 neboli zo
strany poslancov vznesené žiadne návrhy ani pripomienky.
Uznesenie č. 31/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine po prerokovaní predloženého materiálu berie na
vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce za rok 2019.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 22.9.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
7. Oboznámenie sa so Správou z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce za
rok 2019
V nasledujúcom bode boli prítomní oboznámení so Správou z auditu konsolidovanej
účtovnej závierky zo dňa 16.9.2020 za rok 2019 overenej audítorom Ing. Jozefom
Adamkovičom, z ktorej vyplýva, že spôsob zostavovania konsolidovanej účtovnej
závierky je v súlade so zákonom. K predloženej audítorskej správe konsolidovanej

účtovnej závierky neboli zo strany poslancov OZ vznesené žiadne návrhy ani
pripomienky.
Uznesenie č. 32/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine po prerokovaní predloženého materiálu berie na
vedomie Správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2019.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 22.9.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
8. Schválenie bezúročnej nenávratnej finančnej výpomoci z MF SR
prostredníctvom IS RISSAM vo výške 13.751,00 €, ktorá sa rovná výške výpadku
podielových daní za rok 2020 (splátka od roku 2024–2027)
Starostka obce informovala prítomných o možnosti podania bezúročnej nenávratnej
finančnej výpomoci z MF SR prostredníctvom IS RISSAM vo výške 13.751,00 €,
ktorá sa rovná výške výpadku podielových daní za rok 2020. Odklad prvej splátky je
stanovený od roku 2024 do roku 2027. Poskytnuté finančné prostriedky je možné
použiť do konca roka 2020.
Uznesenie č. 33/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje
bezúročnú nenávratnú finančnú výpomoc z MF SR prostredníctvom IS RISSAM vo výške
13.751,00 €, ktorá sa rovná výške výpadku podielových daní za rok 2020.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 22.9.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
9. Informácia o kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach 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 kultúrnymi podujatiami do konca roka
2020. Poslanci navrhli zrušiť kultúrne podujatie v mesiaci október 2020, a o
organizovaní Silvestra 2020 sa ešte rozhodne na zasadnutí OZ podľa toho ako sa bude
vyvíjať COVID-19.

Uznesenie č. 34/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie informáciu o zrušení kultúrneho
podujatia v mesiaci október 2020 vzhľadom na opatrenia COVID-19. O organizovaní
Silvestra 2020 sa rozhodne podľa toho ako sa bude vyvíjať COVID-19.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 22.9.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
10. Informácia o projektových zámeroch na roky 2021 a roky nasledujúce
V súlade s Národným projektom „Podpora okresných úradov poskytujúcich
integrované proklientsky orientované služby v menej rozvinutých regiónoch za
účelom zlepšovania prístupu občanov k verejným službám“ pripravujú podklady
k materiálu „Stratégia rozvoja okresu Svidník“. Cieľom Stratégie je uskutočniť
analýzu nepriaznivého stavu, identifikovať rozvojový potenciál okresu, určiť prioritné
oblasti a vypracovať podklady pre návrh Stratégie rozvoja okresu. V tejto súvislosti
bolo potrebné uviesť (jednotlivo) stručne všetky naše pripravené projekty, resp.
projekty, ktoré plánujeme realizovať v programovacom období rokov 2021-2027.
Uznesenie č. 35/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie projektové zámery na roky 2021
a roky nasledujúce, ktorých zoznam sa stáva súčasťou zápisnice OZ.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 22.9.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
11. Schválenie VZN Obce Cernina č. 1/2020 o kronikárovi a o vedení kroniky obce
Cernina, ktorého návrh bol vyvesený na vývesnej tabuli obce dňa 7.9.2020 a sňatý dňa
21.9.2020, voči ktorému neboli zo strany občanov vznesené žiadne návrhy ani
pripomienky. Následne boli prítomní poslanci OZ vyzvaní na jeho schválenie:
Uznesenie č. 36/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine po prerokovaní schvaľuje VZN Obce Cernina č.
1/2020 o kronikárovi a o vedení kroniky obce Cernina.

Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 22.9.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................

12. Informácia o výsledku výberového konania na obecného kronikára
Starostka obce informovala prítomných o výsledku výberového konania na obecného
kronikára obce Cernina konaného dňa 11.8.2020. Na výberové konanie bola
doručená iba jediná žiadosť.
Uznesenie č. 37/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie výsledok výberového konania na
obecného kronikára.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 22.9.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................

13. Schválenie a menovanie obecného kronikára
Vzhľadom na výsledky výberového konania na obecného kronikára starostka vyzvala
prítomných na jeho schválenie:
Uznesenie č. 38/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje za kronikárku obce Cernina Bc. EK
a poveruje starostku obce Cernina Ing. Helenu Madzinovú jej menovaním pre prácu
obecného kronikára, a to dňom 1.10.2020 na dobu neurčitú.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 22.9.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................

14. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
V tomto bode boli prítomní oboznámení s rozpočtovým opatrením č. 2/2020
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 v priebehu roka upravovať, aby príjmy a výdaje, s ktorými
obec hospodári ku koncu roka boli vyrovnané. Zo strany poslancov neboli vznesené
žiadne pripomienky ani návrhy. Následne boli prítomní vyzvaní na schválenie
Rozpočtového opatrenia č. 2/2020:
Uznesenie č. 39/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2020.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 22.9.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
15. Preložku STL plynovodu DN 80 v obci Cernina na parcele č. C-KN 271
Starostka obce informovala o preložke STL plynovodu DN 80 v obci Cernina na
parcele č. C-KN 271, ktorej investorom je JP, bytom Cernina. Stavba preložky sa
realizuje na základe projektovej dokumentácie odsúhlasenej SPP – distribúcia, a.s.,
Bratislava, Mlynské Nivy 44/B a na základe stavebného povolenia číslo 32/20250-19
zo dňa 19.2.2020 vydaného Obcou Cernina a geometrického plánu vyhotoveného
firmou GEODÉZIA SVIDNÍK, s.r.o., Ul. Sov. hrdinov 200/33, Svidník. Náklady na
preložku bude znášať investor JP, bytom Cernina.
Uznesenie č. 40/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje vecné bremeno v prospech Slovenského
plynárenského priemyslu, distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, a to
na: Preložku STL plynovodu DN 80 v obci Cernina na parcele č. C-KN 271, ktorej
investorom je JP, bytom Cernina. Stavba preložky sa realizuje na základe projektovej
dokumentácie odsúhlasenej SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, Mlynské Nivy 44/B
a na základe stavebného povolenia číslo 32/20250-19 zo dňa 19.2.2020 vydaného
Obcou Cernina a geometrického plánu vyhotoveného firmou GEODÉZIA SVIDNÍK,
s.r.o., Ul. Sov. hrdinov 200/33, Svidník. Náklady na preložku bude znášať investor JP,
bytom Cernina.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 22.9.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................

16. Zapojenie sa obce Cernina do čerpania z eurofondov zo SPR Šariš, a to
v programovom období rokov 2021-2027,
Starostka informovala prítomných o možností zapojenia sa obce do čerpania
finančných prostriedkov zo SPR Šariš v programovom období rokov 2021-2027.
Podotkla, že každá jedna možnosť získania finančných prostriedkov je pre obec
prínosom. Z uvedeného dôvodu vyzvala prítomných na schválenie:
Uznesenie č. 41/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje zapojenie sa obce Cernina do čerpania
finančných prostriedkov z eurofondov zo SPR Šariš v programovom období rokov
2021-2027.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 22.9.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
17. Interpelácie poslancov
a/ Informácia o zakúpení stolov v počte 30 ks za dotáciu poskytnutú z rezervy
predsedu PSK Milana Majerského vo výške 2.000,- € a spoluúčasti obce.
b/ Starostka oboznámila prítomných, že dňa 21.9.2020 odovzdala dodávateľovi
projektu „Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre hasičskú techniku
v obci Cenina 1. etapa“ stavenisko, aby mohol realizovať projekt.
c/ Informácia o splatení úveru vo výške 100.000,- € poskytnutého Prima bankou, a.s..
d/ Informácia o zakúpení Záhradného domčeka pre Denný stacionár CERNINA
v sume 349 €, ktorý bude slúžiť stacionáru ako sklad na sezónne veci.
e/ Informácia o terénnych úpravách v rámci údržby pri Dennom stacionári CERNINA,
vytvorenie oddychovej zóny pre posedenie klientov DS. Táto údržba by predstavovala
sumu vo výške cca 2.500,- €.
f/ Realizácia futbalového turnaja na viacúčelovom ihrisku dňa 29.8.2020, ktorého sa
zúčastnilo 6 futbalových mužstiev z obce Cernina. Obec na túto akciu prispela vo
výške 264 €.
g/ Informácia s urgenciou opravy a rekonštrukcie odvodňovacieho melioračného
kanála (Pod čelom) č. 5411068003 v k.ú. obce Cernina.

h/ Informácia o investičných zámeroch obce, ktoré budú realizované z bezúročnej
nenávratnej finančnej výpomoci z MF SR prostredníctvom IS RISSAM vo výške
13.751,00 €, ktorá sa rovná výške výpadku podielových daní za rok 2020:
- Oprava knižnice a zhotovenie nábytku,
- Oprava a rekonštrukcia kancelárie starej knižnice na kanceláriu TSP,
- Nábytok do kancelárií OcÚ,
- Nákup výpočtovej techniky na OcÚ
- Kuchyňa – zníženie stropu a maľba,
- Spoluúčasť obce k projektu „Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej plochy
pre hasičskú techniku v obci Cenina 1. etapa“,
- Oprava a údržba areálu pred Denným stacionárom,
- Spoluúčasť obce k dotácii poskytnutej z rezervy predsedu PSK.
Uznesenie č. 42/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie:
a/ Informáciu o zakúpení stolov v počte 30 ks za dotáciu poskytnutú z rezervy
predsedu PSK Milana Majerského,
b/ Odovzdanie staveniska dodávateľovi projektu „Vytvorenie úžitkového priestoru
a nástupnej plochy pre hasičskú techniku v obci Cenina 1. etapa“,
c/ Informáciu o splatení úveru vo výške 100.000,- € poskytnutého Prima bankou, a.s.,
d/ Informácia o zakúpení Záhradného domčeka pre Denný stacionár CERNINA
v sume 349 €,
e/ Informáciu o terénnych úpravách v rámci údržby pri Dennom stacionári CERNINA,
vytvorenie oddychovej zóny pre posedenie klientov DS, ktorej náklady na jej
realizáciu by predstavovali sumu vo výške cca 2.500,- €,
f/ Informáciu o realizácii futbalového turnaja na viacúčelovom ihrisku dňa 29.8.2020,
g/ Informáciu o urgencii opravy a rekonštrukcie odvodňovacieho melioračného kanála
(Pod čelom) č. 5411068003 v k.ú. obce Cernina,
h/ Informáciu o investičných zámeroch obce, ktoré budú realizované z bezúročnej
nenávratnej finančnej výpomoci z MF SR prostredníctvom IS RISSAM vo výške
13.751,00 €, ktorá sa rovná výške výpadku podielových daní za rok 2020:
- Oprava priestorov pre novú knižnicu a zhotovenie nábytku
- Oprava a rekonštrukcia kancelárie starej knižnice na kanceláriu TSP
- Nábytok do kancelárií OcÚ
- Nákup výpočtovej techniky na OcÚ
- Kuchyňa – zníženie stropu a maľba
- Spoluúčasť obce k projektu „Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej plochy
pre hasičskú techniku v obci Cenina 1. etapa“
- Oprava a údržba areálu pred Denným stacionárom
- Spoluúčasť obce k dotácii poskytnutej z rezervy predsedu PSK

Za prijatie:
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Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 22.9.2020, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
18. Záver
Na záver starostka obce poďakovala všetkým prítomným poslancom OZ
a zapisovateľke za účasť a ukončila zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine.
V Cernine dňa 22.9.2020

Overovatelia zápisnice:

Bc. Peter Pisanský

v.r.

Ing. Milan Krajňak

v.r.

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

