ZÁPISNICA
zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Cernina konaného dňa 30. decembra 2020
Prítomní:
Starostka obce:

Ing. Helena Madzinová

Poslanci OZ -

prítomní: 6 poslanci – Dávid Arendáč, Ján Dulina, Marián Kvaska,
Vladimír Orenič, Ivan Perháč, Bc. Peter Pisanský
neprítomný: 1 poslanec – Ing. Milan Krajňak

Zapisovateľka:

Mgr. Ivana Mihaličoková

Hlavná kontrolórka obce: Mgr. Anna Humeníková
Občania:

Podľa priloženej prezenčnej listiny – nikto

Návrh programu zasadnutia OZ dňa 30.12.2020:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
4. Plnenie uznesení zo dňa 22.9.2019
5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k schváleniu návrhu rozpočtu na rok 2021
s výhľadom na roky 2022 a 2023
6. Schválenie rozpočtu na roky 2021-2023
7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
8. Schválenie plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021
9. Schválenie súhlasu Obce Cernina za člena Rady rusínskych regiónov Slovenska
10. Prerokovanie žiadosti K.Z.
11. Prerokovanie žiadosti M.K.
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. Starostka obce
konštatovala, že na zasadnutí sú prítomní 6 poslanci, čo je nadpolovičná väčšina a
zhodnotila, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Neprítomný poslanec: Ing. Milan Krajňak svoju neúčasť na zasadnutí telefonicky
ospravedlnil.
2. Za zapisovateľku rokovania bola starostkou obce určená: Mgr. Ivana Mihaličoková,
pracovníčka OcÚ.
3.

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Marián Kvaska, Ivan Perhač
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30.12.2020 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 22.9.2019
5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k schváleniu návrhu rozpočtu na rok 2021
s výhľadom na roky 2022 a 2023
6. Schválenie rozpočtu na roky 2021-2023
7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
8. Schválenie plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021
9. Schválenie súhlasu Obce Cernina za člena Rady rusínskych regiónov Slovenska
10. Prerokovanie žiadosti K.Z.
11. Prerokovanie žiadosti M.K.
12. Informácia starostky obce o dianí v obci
13. Interpelácie poslancov
14. Záver
Uznesenie č. 43/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje Program zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 30.12.2020:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
4. Plnenie uznesení zo dňa 22.9.2019
5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k schváleniu návrhu rozpočtu na rok 2021
s výhľadom na roky 2022 a 2023
6. Schválenie rozpočtu na roky 2021-2023
7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
8. Schválenie plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021
9. Schválenie súhlasu Obce Cernina za člena Rady rusínskych regiónov Slovenska
10. Prerokovanie žiadosti K.Z.
11. Prerokovanie žiadosti M.K.
12. Informácia starostky obce o dianí v obci
13. Interpelácie poslancov
14. Záver
Za prijatie:

6

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Dňa 30.12.2020 Ing. Helena Madzinová, starostka ........................

-34. Plnenie uznesení zo dňa 22.9.2020
Uznesenie č. 33/2020
- Žiadosť o schválenie bezúročnej finančnej výpomoci z MF SR vo výške 13.751,- €
- zrealizované,
Uznesenie č. 44/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie informáciu o plnení uznesení
zo dňa 22.9.2020:
Uznesenie č. 33/2020
- Schválenie bezúročnej finančnej výpomoci z MF SR vo výške 13.751,- €
Za prijatie:

6

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Dňa 30.12.2020 Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k schváleniu návrhu rozpočtu na rok
2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
V tomto bode starostka obce predložila prítomným odborné stanovisko hlavnej
kontrolórky obce Cernina k návrhu rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023.
Zo strany kontrolórky neboli vznesené voči predloženému návrhu rozpočtu žiadne návrhy
ani pripomienky a navrhla tento schváliť bez výhrad.
Uznesenie č. 45/2019
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej
kontrolórky k schváleniu rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023.
Za prijatie:

6

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Dňa 30.12.2020 Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
6. Schválenie rozpočtu na roky 2021-2023
V tomto bode bol prítomným predložený návrh rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na
roky 2022 a 2023, ktorý im bol doručený spolu s materiálmi na zasadnutie OZ
v elektronickej podobe. Rozpočet bol zverejnený na vývesnej tabuli obce Cernina dňa

-410.12.2020 a zvesený dňa 27.12.2020. 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 2021, a to v príjmovej časti vo výške 809.075,- €
a vo výdavkovej časti vo výške 809.075,- € ako vyrovnaný bez programovej štruktúry
bez výhrad s tým, že kapitálové výdavky ani finančné operácie obec nerozpočtuje.
Rozsah zmien rozpočtu v priebehu kalendárneho roka 2021 bude vykonávať starostka
obce v rámci programov v jednotlivom prípade do výšky 5.000,- € s tým, že o zmenách
rozpočtu bude starostka informovať poslancov na najbližšom zasadnutí OZ, kedy
ku zmene došlo.
Uznesenie č. 46/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje Ekonomický rozpočet obce Cernina
(vrátane ZŠ Cernina) na rok 2021 v príjmovej časti vo výške 809.075,- € a vo výdavkovej
časti vo výške 809.075,- € ako vyrovnaný bez programovej štruktúry bez výhrad s tým,
že kapitálové výdavky ani finančné operácie obec nerozpočtuje.
Rozsah zmien rozpočtu v priebehu kalendárneho roka 2021 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, Marián Kvaska, Vladimír Orenič,
Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč
Ing. Milan Krajňak

Dňa 30.12.2020 Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
V tomto bode boli prítomní oboznámení s rozpočtovým opatrením č. 3/2020
týkajúceho sa finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, ale aj verejných
financií, s ktorými obec hospodárila v priebehu kalendárneho roka 2020. 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. 3/2020:
Uznesenie č. 47/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2020.

-5Za prijatie:

6

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Dňa 30.12.2020 Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
8. Schválenie plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2021
Prítomným bol predložený návrh na schválenie Plánu činnosti hlavnej kontrolórky
obce na 1. polrok 2021, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce Cernina dňa 8.12.2020
a zvesený dňa 30.12.2020. Voči predloženému Plánu činnosti nemali prítomní žiadne
výhrady. Následne prebehlo hlasovanie za jeho schválenie.
Uznesenie č. 48/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce
Cernina na 1. polrok 2021 bez výhrad.
Za prijatie:

6

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Dňa 30.12.2020 Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
9. Schválenie súhlasu Obce Cernina za člena Rady rusínskych regiónov Slovenska
Prítomným bolo predložené členstvo do Rady rusínskych regiónov Slovenska. Cieľom
Rady rusínskych regiónov Slovenska je vytvoriť silnú organizáciu, ktorá sa bude zaoberať
otázkami kultúry, jazyka, financovania rusínskych inštitúcií, rozdeľovania financií,
fungovania súborov, tvorcov národného umenia a kultúrneho života, a to prostredníctvom
mandátu zástupov zvolených v rade RRS, sami rozhodovať v prospech obyvateľov
o regionálnych otázkach národného diania.
Uznesenie č. 49/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje vstup obce do Rady rusínskych regiónov
Slovenska.
Za prijatie:

6

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný:

0
0
1

Dávid Arendáč, Ján Dulina, Marián Kvaska, Vladimír Orenič,
Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč
Ing. Milan Krajňak
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10. Prerokovanie žiadosti K.Z., bytom Cernina.
Starostka oboznámila prítomných so žiadosťou K.Z. a o osobnom stretnutí so
žiadateľkou. Jej žiadosť bude zaradená pri najbližšej realizácii projektov v rámci
rozširovania infraštruktúry v obci s možnosťou čerpania finančných príspevkov z
prostriedkov EÚ.
Uznesenie č. 50/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie žiadosť K.Z., bytom Cernina.
Za prijatie:

6

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Dňa 30.12.2020 Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
11. Prerokovanie žiadosti M.K., bytom Cernina
Starostka predložila prítomným obe žiadosti pani M.K. a zároveň aj odpoveď na prvú
žiadosť. Navrhla prítomným, aby pani M.K. bola pozvaná na najbližšie zasadnutie
OZ, v ktorom by jej poslanci odpovedali osobne na jej otázky. Zo strany poslancov
neboli vznesené žiadne pripomienky a vzali na vedomie túto skutočnosť.
Uznesenie č. 51/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie žiadosť M.K., bytom Cernina.
Za prijatie:

6

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Dňa 30.12.2020 Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
12. Informácia starostky obce o dianí v obci
a) Nedoplatky na daniach
b) Správa hlavnej kontrolórky o vykonaní kontroly hospodárenia s finančnými
prostriedkami – kontrola účtovných dokladov, faktúr a pokladne zo dňa 16.11.2020
c) Zmeny v bodovom hodnotení poslancov OZ za akcie konané na obci v priebehu
kalendárneho roka,
-7-

d) Informácia o skončení funkčného obdobia hlavnej kontrolórky obce Cernina
e) Nevyčerpaná dotácia Kultminor vo výške 1.500,- € z dôvodu pandémie COVID-19
f) Informácia o zakúpení DHM: záhradný domček pre Denný stacionár CERNINA, bojler
do kuchyne OcÚ, elektrický ohrievač do kuchyne OcÚ, výroba a montáž nábytku
do knižnice OcÚ, geremicídny žiarič, tlačiareň pre kanceláriu TSP, nábytok do
kancelárie TSP, krovinorezy v počte 2 ks, zakúpenie wapky, 6 ks stoly do sály KSB,
oprava zábradlia OcÚ, dokončenie kúrenia OcÚ, zrealizovanie projektu „Vytvorenie
úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre hasičskú techniku v obci Cernina“, údržba
miestnej komunikácie v areáli ZŠ a stacionára
Uznesenie č. 52/2020
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie:
a) Nedoplatky na daniach
b) Správa hlavnej kontrolórky o vykonaní kontroly hospodárenia s finančnými
prostriedkami – kontrola účtovných dokladov, faktúr a pokladne zo dňa 16.11.2020
c) Zmeny v bodovom hodnotení poslancov OZ za akcie konané na obci v priebehu
kalendárneho roka
d) Informácia o skončení funkčného obdobia hlavnej kontrolórky obce Cernina
e) Nevyčerpaná dotácia Kultminor vo výške 1.500,- € z dôvodu pandémie COVID-19
f) Informácia o zakúpení DHM: záhradný domček pre Denný stacionár CERNINA, bojler
do kuchyne OcÚ, elektrický ohrievač do kuchyne OcÚ, výroba a montáž nábytku
do knižnice OcÚ, geremicídny žiarič, tlačiareň pre kanceláriu TSP, nábytok do
kancelárie TSP, krovinorezy v počte 2 ks, zakúpenie wapky, 6 ks stoly do sály KSB,
oprava zábradlia OcÚ, dokončenie kúrenia OcÚ, zrealizovanie projektu „Vytvorenie
úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre hasičskú techniku v obci Cernina“, údržba
miestnej komunikácie v areáli ZŠ a stacionára
Za prijatie:

6

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Dňa 30.12.2020 Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
13. Interpelácie poslancov
Vzhľadom na núdzový stav a pandemickú situáciu COVID 19 neboli zo strany
poslancov OZ vznesené žiadne interpelácie.
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14. Záver
Na záver starostka obce poďakovala všetkým prítomným poslancom OZ, hlavnej
kontrolórke a zapisovateľke za účasť a ukončila zasadnutie Obecného zastupiteľstva v
Cernine.
V Cernine dňa 30.12.2020
Overovatelia zápisnice:

Marián Kvaska

v.r.

Ivan Perhač

v.r.

v.r.
Ing. Helena Madzinová
starostka obce

