ZÁPISNICA
zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Cernina konaného dňa 28. novembra 2021
Prítomní:
Starostka obce:

Ing. Helena Madzinová

Poslanci OZ - prítomní:

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

Neprítomní:
Zapisovateľka:

Mgr. Ivana Mihaličoková

Hlavná kontrolórka obce: Mgr. Anna Humeníková
Občania:

Podľa priloženej prezenčnej listiny – nikto

Hosť:

nikto

Návrh programu zasadnutia OZ dňa 1.10.2021:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Plnenie uznesení zo dňa 1.10.2021
Schválenie nájomnej zmluvy k pozemku č. C-KN 333 k.ú. Cernina
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 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: Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska - svoju neúčasť na
zasadnutí OZ telefonicky ospravedlnili.
2. Za zapisovateľku rokovania bola starostkou obce určená: Mgr. Ivana Mihaličoková,
pracovníčka OcÚ.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Ivan Perháč, Bc. Peter Pisanský.
Poslancom OZ bol predložený Návrh programu zasadnutia OZ konaného dňa
28.11.2021.

-2Pripomienky, návrhy: Voči predloženému návrhu programu neboli zo strany poslancov
vznesené žiadne pripomienky alebo doplňujúce návrhy. Následne prebehlo hlasovanie za
jeho schválenie:
Uznesenie č. 82/2021
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje Program zasadnutia
zastupiteľstva konaného dňa 28.11.2021:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
4. Plnenie uznesení zo dňa 1.10.2021
5. Schválenie nájomnej zmluvy k pozemku č. C-KN 333 k.ú. Cernina
6. Informácia starostky obce o dianí v obci
7. Interpelácie poslancov
8. Záver
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

obecného

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

Dňa 28.11.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
4. Plnenie uznesení zo dňa 1.10.2021
- Uznesenie č. 72/2021 – poverenie na vypracovanie nájomnej zmluvy na parcelu č.
C-KN 333 k.ú. Cernina medzi obcou a Jánom Kvaskom, bytom Cernina 105 –
splnené
- Uznesenie č. 76/2021 – nesplnené – v štádiu realizácie
Pripomienky, návrhy: Voči plneniu uznesení zo dňa 1.10.2021 neboli zo strany
poslancov vznesené žiadne pripomienky alebo doplňujúce návrhy
Uznesenie č. 83/2021
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo
dňa 1.10.2021 č. 72/2021 a 76/2021.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 28.11.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................

-35. Na zasadnutí OZ dňa 1.10.2021 bola starostka poverená poslancami OZ
k vypracovaniu nájomnej zmluvy k pozemku č. C-KN 333. Prítomným poslancom
a nájomcovi bola táto nájomná zmluva zaslaná k oboznámeniu sa s jej obsahom pred
zasadnutím OZ.
Pripomienky, návrhy: Voči nájomnej zmluve neboli zo strany poslancov ani
nájomcu vznesené žiadne pripomienky alebo doplňujúce návrhy. Následne boli
prítomní vyzvaní k jej schváleniu s tým, že táto nadobudne účinnosť dňom odovzdania
predmetu nájmu.
Uznesenie č. 84/2021
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje Nájomnú zmluvu k pozemku č. CKN 333 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 614 m2 k.ú. Cernina zapísanú na
LV č. 1 medzi Obcou Cernina a JK, bytom Cernina č. .... na obdobie 5 rokov
s účinnosťou dňom odovzdania predmetu nájmu.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 28.11.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................

6. Informácia starostky obce o dianí v obci:
a/ Prítomní boli oboznámení, že na odstránenie havarijného stavu strechy telocvične
bolo obci poukázaných z MV SR na účet 89.000,- €, čo je zvyšná časť financií, ktoré
boli potrebné na odstránenie celého havarijného stavu telocvične. Celková výška
poskytnutých finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu strechy
telocvične predstavuje spolu sumu 129.000,- €.
b/ Informácia o dokončení miestnej komunikácie v areáli ZŠ Cernina.
c/ Informácia o podaní a schválení žiadosti o dodanie frézovaného materiálu.
d/ Informácia o realizácii nového zábradlia a opláštenia stĺpov na schodišti
pred KSB obce.
e/ Informácia o Nájomnej zmluve na priestory Hasičskej zbrojnice na obdobie od
22.11.2021 do marca 2022.
f/ Informácia o pracovnom stretnutí starostky obce a zástupcu starostky s vikarom
Danielom Dzurovčinom.
g/ Informácia o zriadení Gbps optickej prípojky firmou Esmiti Bardejov.
h/ Informácia o zakúpení respirátorov, rúšok a dezinfekčných gélov pre obyvateľov
obce.
ch/ Informácia o plánovanom podaní projektu MAS Dukla na vonkajšie
fitnesscentrum v areáli ZŠ.
i/ Informácia o zrealizovaní konania na výrub stromov v areáli, kde sa plánuje
s realizáciou parkovacích miest pre motorové vozidlá.

-4j/ Informácia o zrealizovaní stavebného konania pre realizáciu parkovacích miest pre
motorové vozidlá v areáli, kde prebehne výrub stromov.
Pripomienky, návrhy: Zo strany prítomných poslancov neboli voči informáciám
o poskytnutých starostkou obce vznesené žiadne pripomienky alebo doplňujúce
návrhy:
Uznesenie č. 85/2021
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie informáciu starostky obce
o dianí obce v bodoch a/ až j/.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 28.11.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
k/ Žiadosť Polikliniky ILB, s.r.o., Giraltovce o odstúpenie, resp. vypovedanie Nájomnej
zmluvy č. 2/2019 ku dňu 28.2.2022
Pripomienky, návrhy: Zo strany poslancov a starostky budú vyvinuté všetky možnosti
pre ponechanie zdravotného obvodu v obci.
Uznesenie č. 86/2021
Obecné zastupiteľstvo v Cernine poveruje starostku obce pozisťovať, aké sú možností
zabezpečiť nového lekára a vyvinúť maximálne úsilie pre zachovanie zdravotného obvodu
v obci.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 28.11.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
7. Interpelácie poslancov
Zo strany poslancov neboli podané žiadne interpelácie.

-5-

8. Záver
Na záver starostka obce poďakovala všetkým prítomným poslancom, hlavnej
kontrolórke obce a zapisovateľke za účasť a ukončila zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Cernine.

V Cernine dňa 28.11.2021

Overovatelia zápisnice:

Ivan Perhač

v.r.

Bc. Peter Pisanský

v.r.

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

