ZÁPISNICA
zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Cernina konaného dňa 1. októbra 2021
Prítomní:
Starostka obce:

Ing. Helena Madzinová

Poslanci OZ - prítomní:

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

Neprítomní:
Zapisovateľka:

Mgr. Ivana Mihaličoková

Hlavná kontrolórka obce: Mgr. Anna Humeníková
Občania:

Podľa priloženej prezenčnej listiny – JK

Hosť:

nikto

Návrh programu zasadnutia OZ dňa 1.10.2021:
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
Schválenie odpredaja obecných pozemkov
Plnenie uznesení zo dňa 22.6.2021
Predloženie Konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2020
Oboznámenie sa so Správou z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce
za rok 2020
Žiadosť o odstránenie havarijnej situácie na pozemku C-KN 42
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
Schválenie VZN č. 1/2021 o príspevkoch v školských zariadeniach
Informácia o kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach plánovaných
v roku 2021 z dôvodu 3. vlny COVID-19
Informácia starostky obce o dianí v obci
Interpelácie poslancov
Záver

Rokovanie:
1. Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Cernine otvorila a viedla starostka obce
Ing. Helena Madzinová, ktorá privítala všetkých prítomných poslancov, hlavnú
kontrolórku obce Mgr. Annu Humeníkovú a občana Jána Kvasku, bytom Cernina
č. 105. Konštatovala, že na zasadnutí sú prítomní 5 poslanci, čo je nadpolovičná
väčšina a zhodnotila, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
žiadosť bude postúpená riaditeľke ZŠ s tým, aby bola obec prizvaná na jednanie.
Neprítomní poslanci: Ján Dulina, Marián Kvaska - 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: Ing. Milan Krajňak, Vladimír Orenič.
3. Poslancom OZ bol predložený Návrh programu zasadnutia OZ konaného dňa
1.10.2021.
Pripomienky, návrhy: Voči predloženému návrhu programu neboli zo strany
poslancov vznesené žiadne pripomienky alebo doplňujúce návrhy. Následne prebehlo
hlasovanie za jeho schválenie:
Uznesenie č. 70/2021
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje Program zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 1.10.2021:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
4. Schválenie odpredaja obecných pozemkov
5. Plnenie uznesení zo dňa 22.6.2021
6. Predloženie Konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2020
7. Oboznámenie sa so Správou z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce
za rok 2020
8. Žiadosť o odstránenie havarijnej situácie na pozemku C-KN 42
9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
10. Schválenie VZN č. 1/2021 o príspevkoch v školských zariadeniach
11. Informácia o kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach plánovaných
v roku 2021 z dôvodu 3. vlny COVID-19
12. Informácia starostky obce o dianí v obci
13. Interpelácie poslancov
14. Záver
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Vladimír Orenič,
Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč

Ján Dulina, Marián Kvaska

Dňa 1.10.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
4. Dňa 22.6.2021 boli poslancami OZ schválené Zámery obce na odpredaj obecných
pozemkov, ktoré obec odpredá za sumu, ktorá bude určená znaleckým posudkom
vyhotoveným znalcom z odboru oceňovania nehnuteľnosti. Pozemok č. C-KN 342 –
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 627 m2 bol ohodnotený znalcom na sumu
5.500,- €. Pozemok č. C-KN 333 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 614 m2
bol ohodnotený znalcom na sumu 5.400,- €. S výsledkom ohodnotenia pozemkov boli
oboznámení záujemcovia, ktorí sa mali k výške ohodnotenia vyjadriť.
Záujemcovia o pozemok č. C-KN 342 nemali výhrady voči cene, na ktorú bol
pozemok ohodnotený a súhlasili s kúpou pozemku.

-3Záujemca o pozemok C-KN 333 s výškou, na ktorú bol pozemok ohodnotený
nesúhlasil, a preto žiadal, aby bol prizvaný na zasadnutie OZ.
Z uvedeného dôvodu boli poslanci vyzvaní na schválenie odpredaja
pozemku č. C-KN 342 pre manželov O:
Uznesenie č. 71/2021
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje predaj pozemku č. C-KN 342 – zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 627 m2 zapísaného na LV č. 1 k.ú. Cernina pre Bc. LO a
manželku JUDr. AO, obaja bytom Bardejov, za kúpnu cenu vo výške 5.500,- €, ktorá bola
určená znalcom z odboru oceňovania nehnuteľnosti Ing. JK v znaleckom posudku č.
76/2021zo dňa 12.7.2021 s tým, že všetky poplatky súvisiace s prevodom zaplatí predávajúca
obec Cernina.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Vladimír Orenič,
Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč

Ján Dulina, Marián Kvaska

Dňa 1.10.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
Užívateľ pozemku C-KN 333 JK s predajom pozemku nesúhlasil. Bolo navrhnuté,
aby tento pozemok od obce vzal do nájmu s tým, že sa bude o ne naďalej starať, udržiavať
ho a zrealizuje oplotenie. Následne poslanci poverili starostku obce k vypracovaniu
nájomnej zmluvy k predmetnému pozemku.
Uznesenie č. 72/2021
OZ v Cernine poveruje starostku obce vypracovaním nájomnej zmluvy na parcelu
č. C-KN 333 k.ú. Cernina medzi obcou Cernina a JK, bytom Cernina.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Vladimír Orenič,
Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč

Ján Dulina, Marián Kvaska

Dňa 1.10.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
5. Plnenie uznesení zo dňa 22.6.2021:
-

-

Uznesenie č. 58/2021:
Výsledok hospodárenia za rok 2020 vo výške 50.526,85 € odvedený do rezervného
fondu obce – zrealizované,
Uznesenie č. 61/2021:
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-

-

-

-

-

Schválenie Zámeru obce predať majetok obce a vyhotovenie znaleckého posudku
znalcom z odboru oceňovania nehnuteľností na parcelu C-KN 342 zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 627 m2 - zrealizované,
Uznesenie č. 63/2021:
Schválenie zámeru obce predať majetok obce a vyhotovenie znaleckého posudku
znalcom z odboru oceňovania nehnuteľností na parcelu C-KN 333 - zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 614 m2 - zrealizované,
Uznesenie č. 64/2021:
Účasť obce na benefičnej akcii dňa 10.7.2021 v obci Hrabovčík – poďakovanie
poslancom OZ - zrealizované
Uznesenie č. 65/2021
Športový deň pre deti a mládež v obci Cernina dňa 28.8.2021 – poďakovanie
poslancom OZ za realizáciu hier a sponzorom: CVČ, JP, DM, ML - zrealizované,
Uznesenie č. 67/2021
B/ Vyhotovenie GP – nezrealizované z dôvodu, že ešte nebol zo strany katastra
zrealizovaný zápis na cirkevné pozemky
D/ Oprava miestnej komunikácie, ktorá spája hasičskú zbrojnicu a telocvičňu –
zrealizované,
Uznesenie č. 69/2021 – interpelácie poslancov
a/ vyhotovenie projektovej dokumentácie a statiky na výstavbu parkovacích miest
s prestrešením vo vlastníctve obce, ktoré budú doplnkovou stavbou ku kultúrnemu
domu č.s. 65 – zrealizované,
b/ Stoly k vonkajším lavičkám v počte 8 ks – zrealizované,
c/ Zakúpenie farebných kuky nádob pri zábradlí od NS oproti parkovisku pri cirkvi
– zrealizované,
d/ Osadenie nového rozhlasu – zrealizované – avšak nie na plánovanom mieste,
ale na ulici Moskovskej, vzhľadom na krátku vzdialenosť rozhlasového bodu od
rod. domu AC, Cernina.
Pripomienky, návrhy: Voči plneniu uznesení zo dňa 22.6.2021 neboli zo strany
poslancov vznesené žiadne pripomienky alebo doplňujúce návrhy

Uznesenie č. 73/2021
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie informáciu o plnení uznesení
zo dňa 22.6.2021 č. 58/2021, č. 61/2021, č. 63/2021, č. 64/2021, č. 65/2021, č. 67 – body
B/ a D/ a uznesenie č. 69/2021 - body a/, b/, c/ a d/.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Vladimír Orenič,
Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč

Ján Dulina, Marián Kvaska

Dňa 1.10.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................

-56. Predloženie Konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2020
V ďalšom bode bola prítomným predložená Konsolidovaná výročná správa obce
Cernina za rok 2020, ktorá hodnotí celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah udalostí,
transakcie v roku 2020, a to spôsobom, ktorý vedie k ich verejnému zobrazeniu.
K predloženej Konsolidovanej výročnej správy obce Cernina za rok 2020 neboli zo
strany poslancov vznesené žiadne návrhy ani pripomienky.
Uznesenie č. 74/2021
Obecné zastupiteľstvo v Cernine po prerokovaní predloženého materiálu berie na
vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce za rok 2020.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Vladimír Orenič,
Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč

Ján Dulina, Marián Kvaska

Dňa 1.10.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
7. Oboznámenie sa so Správou z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce za
rok 2020
V nasledujúcom bode boli prítomní oboznámení so Správou z auditu
konsolidovanej účtovnej závierky zo dňa 30.9.2021overenej audítorom Ing. JA,
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. 75/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Cernine po prerokovaní predloženého materiálu berie
na vedomie Správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2020.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Vladimír Orenič,
Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč

Ján Dulina, Marián Kvaska

Dňa 1.10.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
8. Žiadosť o odstránenie havarijnej situácie na pozemku C-KN 42
Prítomným bola predložená písomná žiadosť o odstránenie havarijnej situácie
na pozemku C-KN 42 zapísanej na LV č. 254 k.ú. Cernina. Táto žiadosť bude
postúpená riaditeľke ZŠ s tým, aby bola obec prizvaná na jednanie.

-6Uznesenie č. 76/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie Žiadosť zo dňa 6.8.2021
a poveruje starostku obce postúpením tejto žiadosti riaditeľke ZŠ, aby zvolala
jednanie všetkých zainteresovaných osôb a našla spoločný postup k vybaveniu
žiadosti.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Vladimír Orenič,
Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč

Ján Dulina, Marián Kvaska

Dňa 1.10.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
V tomto bode boli prítomní oboznámení s rozpočtovým opatrením č. 2/2021
týkajúceho sa finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, ale aj
verejných financií, s ktorými obec hospodári v priebehu kalendárneho roka 2021.
Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu zápisnice.
Pripomienky, návrhy: Voči predloženému Rozpočtovému opatreniu č. 2/2021 neboli
zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky alebo doplňujúce návrhy. Následne
prebehlo hlasovanie za jeho schválenie:
Uznesenie č. 77/2021
Obecné zastupiteľstvo v Cernine s ch v a ľ u j e Rozpočtové opatrenie č. 2/2021,
ktoré je prílohou zápisnice zo zasadnutia OZ
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Vladimír Orenič,
Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč

Ján Dulina, Marián Kvaska

Dňa 1.10.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
10. Schválenie VZN č. 1/2021 o príspevkoch v školských zariadeniach
Prítomní poslanci boli oboznámení s VZN č. 1/2021 o príspevkoch v školských
zariadeniach, ktoré bolo vyvesené na vývesnej tabuli obce dňa 16.9.2021 a sňaté dňa
30.9.2021.
Pripomienky, návrhy: Voči predloženému VZN neboli vznesené žiadne
pripomienky. Jeho schválením stráca účinnosť VZN č. 1/2019 zo dňa 12.6.2019.
Následne prebehlo hlasovanie za jeho schválenie:

-7Uznesenie č. 78/2021
Obecné zastupiteľstvo v Cernine s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzne
nariadenie obce Cernina č. 1/2021 o príspevkoch v školských zariadeniach
s účinnosťou od 1.9.2021.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Vladimír Orenič,
Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč

Ján Dulina, Marián Kvaska

Dňa 1.10.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
11. Informácia o kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach plánovaných
v roku 2021 z dôvodu 3. vlny COVID-19
Termín trio akcie bol schválený na deň 24.10.2021. Nakoľko sa počet
infikovaných zvyšuje a vzhľadom na šíriacu sa pandémiu 3. vlny COVID-19 nie je
možné akciu v danom termíne realizovať.
Pripomienky, návrhy: Poslanci po vzájomnej konzultácii navrhli, aby sa táto akcia
posunula na letné obdobie roka 2022. Následne prebehlo hlasovanie:
Uznesenie č. 79/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie zmenu konania trio akcie na
letné obdobie roka 2022, ktorej termín realizácie určia poslanci OZ.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Vladimír Orenič,
Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč

Ján Dulina, Marián Kvaska

Dňa 1.10.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
12. Informácia starostky obce o dianí v obci:
A/ Informácia o schválení žiadosti vo výške 40.000,- € podanej na MŠVVaŠ SR
o pridelenie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu strechy telocvične,
B/ Informácia o schválení žiadosti o NFP z PPA vo výške 13.796,70 € na projekt
„Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Cernina“,
C/ Oboznámenie sa s dendrologickým posudkom vyhotoveným znalcom DZ k výrubu
stromov,

-8D/ Oboznámenie sa so stanoviskom Hydromeliorácií, š.p. Bratislava zo dňa 9.8.2021
na podnet obce k urgencii opravy a rekonštrukcie odvodňovacieho kanála č. 5411
068 003 vybudovaného v roku 1987 o celkovej dĺžke 1,046 km,
E/ Oboznámenie sa so žiadosťou podanou na Gréckokatolícku cirkev, farnosť Cernina
o zápis vecného bremena do katastra na právo prechodu cez parcelu patriacu cirkvi č.
C-KN 476/1 k obecným parcelám č. C-KN 476/11 a C-KN 476/12, na ktorých bude
obec realizovať výstavbu parkovacích miest s prestrešením pre obecné motorové
vozidlá,
F/ Oboznámenie sa so znaleckým posudkom znalca Ing. MP na výstavbu parkovacích
miest s prestrešením (info: zmena kultúry pôdy, vyjadrenia inžinierskych sietí, ....),
G/ Oboznámenie sa statickým posudkom k výstavbe parkovacích miest s prestrešením,
ktorý vypracoval Ing. LS, znalec z odboru statiky,
H/ Výmena okna v Nákupnom stredisku,
Ch/ Informácia o plánovaných projektoch: Vonkajšie fitnescentrum – MAS Dukla –
výzva január 2022,
I/ E-mailové podanie Mgr. MK zo dňa 17.9.2021 a odpoveď zo dňa 22.9.2021
J/ Vypracovať právo prechodu cez obecnú komunikácie č. C-KN 30/1 a C-KN 161/1
k parcelám: C-KN 250, C-KN 251, C-KN 247, C-KN 31, C-KN 243, C-KN 239, CKN 230, C-KN 231, C-KN 232, C-KN 233, C-KN 246/1, C-KN 246/2, C-KN 246/3,
C-KN 245 k.ú. Cernina
Pripomienky, návrhy: Prítomní poslanci Informácie o dianí v obci podané starostkou
obce vzali na vedomie a z ich strany neboli vznesené žiadne pripomienky ani návrhy.
Uznesenie č. 80/2021
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie informáciu starostky obce o dianí
v obci v bode 12, písm. A/ - I/:
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Vladimír Orenič,
Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč

Ján Dulina, Marián Kvaska

Dňa 1.10.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
13. Interpelácie poslancov
a/ Do tohto bodu na základe plánu činnosti hlavná kontrolórka Mgr. Anna
Humeniková informovala prítomných o stretnutí s riaditeľkou Polikliniky Giraltovce
ILB, s.r.o. ohľadom zdravotného strediska, resp. ordinačných hodín v NZZ v obci
Cernina. Podľa ústnej dohody so starostkou obce táto mala byť zabepečená 2-krát do
týždňa, ale aj naďalej obvodný lekár ordinuje iba v utorok. Túto skutočnosť riaditeľka
zdôvodnila nízkym počtom pacientov a tým, že poliklinika bola vybraná ako subjekt

-9hospodárskej mobilizácie súvisiacej s vakcináciou proti ochoreniu COVID-19, k čomu
doložila aj Príkaz MZ SR zo dňa 22.7.2021, ktorý je prílohou zápisnice zo zasadnutia
OZ. Poslanci túto skutočnosť vzali na vedomie.
Pripomienky, návrhy: Bez pripomienok
Uznesenie č. 81/2021
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky
obce o záveroch stretnutia s riaditeľkou Polikliniky Giraltovce ILB, s.r.o..
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

Dávid Arendáč, Ing. Milan Krajňak, Vladimír Orenič,
Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč

Ján Dulina, Marián Kvaska

Dňa 1.10.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
14. 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 1.10.2021

Overovatelia zápisnice:

Ing. Milan Krajňak

v.r.

Vladimír Orenič

v.r.

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

