ZÁPISNICA
zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Cernina konaného dňa 22. júna 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:
Hosť:

Podľa priloženej prezenčnej listiny – nikto
Nikto

Návrh programu zasadnutia OZ dňa 22.6.2021:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Plnenie uznesení zo dňa 30.12.2020
Informácia o podaní majetkového priznania starostky obce ku dňu 31.3.2021
Schválenie Plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2021
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2020
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
Schválenie členov do Rady školy na obdobie rokov 2021-2025
Schválenie žiadosti o kúpu/dokúpenie pozemku
Schválenie dobudovania rýchlostnej cesty R4 s napojením na diaľnicu D1, urýchlenie
procesov a pokračovanie v stavbe R4 na území Prešovského kraja až k hraniciam s
Poľskom
Telefonicky podnet ohľadom parcely C-KN 333 – zast. plochy a nádvoria
vo výmere 614 m2
Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2021
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.
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-2Neprítomní poslanci: Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska - 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: Dávid Arendáč, Ján Dulina
3. Poslancom OZ bol predložený Návrh programu zasadnutia OZ konaného dňa
18.6.202.
Pripomienky, návrhy: Voči predloženému návrhu programu neboli zo strany
poslancov vznesené žiadne pripomienky alebo doplňujúce návrhy. Následne prebehlo
hlasovanie za jeho schválenie:
Uznesenie č. 53/2021
Obecné zastupiteľstvo v Cernine
zastupiteľstva konaného dňa 22.6.2021:

schvaľuje

Program

zasadnutia

obecného

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
4. Plnenie uznesení zo dňa 30.12.2020
5. Informácia o podaní majetkového priznania starostky obce ku dňu 31.3.2021
6. Schválenie Plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2021
7. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2020
8. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020
9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
10. Schválenie členov do Rady školy na obdobie rokov 2021-2025
11. Schválenie žiadosti o kúpu/dokúpenie pozemku
12. Schválenie dobudovania rýchlostnej cesty R4 s napojením na diaľnicu D1, urýchlenie
procesov a pokračovanie v stavbe R4 na území Prešovského kraja až k hraniciam s
Poľskom
13. Telefonicky podnet ohľadom parcely C-KN 333 – zast. plochy a nádvoria vo
výmere 614 m2
14. Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2021
15. Informácia starostky obce o dianí v obci
16. Interpelácie poslancov
17. Záver
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 22.6.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
2

-34. Plnenie uznesení zo dňa 30.12.2020
- Uznesenie č. 49/2020
Schválenie súhlasu Obce Cernina za člena Rady rusínskych regiónov Slovenska
súhlas zaslaný – zrealizované,
- Uznesenie č. 50/2020
Žiadosť KZ, bytom Cernina - odpoveď zaslaná - v štádiu zaradenia do
realizácie,
- Uznesenie č. 51/2020
- Žiadosť Mgr. MK, bytom Cernina - odpoveď zaslaná – zrealizovaná
-

Pripomienky, návrhy: Voči plneniu uznesení zo dňa 30.12.2020 neboli zo strany
poslancov vznesené žiadne pripomienky alebo doplňujúce návrhy

Uznesenie č. 54/2021
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie informáciu o plnení uznesení
zo dňa 30.12.2020 č. 49/2020, č. 50/2020 a č. 51/2020.
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 22.6.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
5. Informácia o podaní majetkového priznania starostky obce ku dňu 31.3.2021
Starostka oboznámila prítomných, že na obec boli podané majetkové priznanie
starostky obce – Ing. Heleny Madzinovej ku dňu 31.3.2021.
Komisia v zložení: Ján Dulina, Ivan Perháč, Bc. Peter Pisanský túto skutočnosť vzala
na vedomie, majetkové priznanie sa stáva súčasťou zápisnice zo zasadnutia OZ zo dňa
22.6.2021
Pripomienky, návrhy: Voči majetkovému priznaniu neboli zo strany poslancov
vznesené žiadne pripomienky alebo doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 55/2021
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie podanie majetkového priznania
starostky obce Cernina ku dňu 31.3.2021.
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
-43

Dňa 22.6.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
6. Schválenie Plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2021
Hlavná kontrolórka predložila prítomným na schválenie Plán činnosti hlavnej
kontrolórky na 2. polrok 2021. Po oboznámení sa s Plánom činnosti mali poslanci OZ
možnosť sa k nemu vyjadriť.
Pripomienky, návrhy: Voči predloženému návrhu programu neboli zo strany
poslancov vznesené žiadne pripomienky alebo doplňujúce návrhy. Následne prebehlo
hlasovanie za jeho schválenie:
Uznesenie č. 56/2021
Obecné zastupiteľstvo v Cernine po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje
„Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 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 22.6.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
7. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu za rok 2020
Hlavná kontrolórka bola vyzvaná starostkou obce o predloženie odborného stanoviska
k záverečnému účtu za rok 2020. Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov OZ so
svojim stanoviskom, ktoré sa stáva súčasťou zápisnice zo zasadnutia OZ.
Pripomienky, návrhy: Voči prednesenému stanovisku k záverečnému účtu obce
neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky alebo doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 57/2021
Obecné zastupiteľstvo v Cernine po prerokovaní predloženého materiálu berie na
vedomie „Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu Obce Cernina za rok
2020“, ktorá navrhuje schváliť Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce bez
výhrad s tým, aby výsledok hospodárenia bol odvedený do rezervného fondu obce
a použitý na kapitálové výdavky obce.
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 22.6.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
-54

8. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2020
Starostka obce predložila prítomným Záverečný účet obce Cernina za rok 2020, aby
k nemu zaujali svoje stanovisko. Záverečný účet obce bol zverejnený na vývesnej
tabuli obce dňa 17.05.2021a zvesený dňa 22.06.2021. Keďže zo strany občanov neboli
na obec podané žiadne námietky a vzhľadom na odporúčanie hlavnej kontrolórky obce
starostka navrhla tento záverečný účet schváliť bez výhrad s tým, že výsledok
hospodárenia vo výške 50.526,85 € bude odvedený do rezervného fondu obce
a použitý na kapitálové výdavky obce.
Pripomienky, návrhy: Voči predloženému Záverečnému účtu za rok 2020 neboli zo
strany poslancov vznesené žiadne pripomienky alebo doplňujúce návrhy. Následne
prebehlo hlasovanie za jeho schválenie:
Uznesenie č. 58/2021
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje Záverečný účet obce Cernina za rok 2020
bez výhrad s tým, že výsledok hospodárenia za rok 2020 vo výške 50.526,85 € bude
odvedený do rezervného fondu obce a použitý na kapitálové výdavky obce.
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 22.6.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
V tomto bode boli prítomní oboznámení s rozpočtovým opatrením č. 1/2021
týkajúceho sa finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, ale aj v
verejných financií, s ktorými obec hospodári v priebehu kalendárneho roka 2021.
Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu zápisnice.
Pripomienky, návrhy: Voči predloženému Rozpočtovému opatreniu č. 1/2021 neboli
zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky alebo doplňujúce návrhy. Následne
prebehlo hlasovanie za jeho schválenie:
Uznesenie č. 59/2021
Obecné zastupiteľstvo v Cernine s ch v a ľ u j e Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:

0
0

Neprítomní:

2

Dávid Arendáč, Ján Dulina, Vladimír Orenič, Bc. Peter Pisanský,
Ivan Perháč

Ing. Milan Krajňak, Marián Kvaska

5

-6Dňa 22.6.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
10. Schválenie členov do Rady školy na obdobie rokov 2021-2025
Vzhľadom na núdzový stav COVID-19 sa funkčnosť Rady školy predĺžila. Voľba
členov rady školy v ZŠ prebehla dňa 3.6.2021 a týmto dňom pominulo a členstvo
poslancov OZ: Mariána Kvasku a Ivana Perháča.
Pripomienky, návrhy: Voči ukončeniu členstva neboli vznesené žiadne pripomienky.
Poslanci navrhli za členov do Rady školy pri ZŠ: Dávida Arendáča a Bc. Petra
Pisanského. Prítomní poslanci, ani navrhnutí členovia nemali výhrady voči tomuto
návrhu. Následne prebehlo hlasovanie za ich schválenie:
Uznesenie č. 60/2021
Obecné zastupiteľstvo v Cernine s ch v a ľ u j e do Rady školy pri Základnej škole
Cernina na obdobie rokov 2021-2025 týchto členov OZ:
1. Dávid Arendáč
2. Bc. Peter Pisanský
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 22.6.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
11. Žiadosť o kúpu/dokúpenie pozemku
Dňa 12.3.2021 bola obci Cernina doručená žiadosť o kúpu pozemku parcely C-KN 342
– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 627 m2, ktorú podal na obec Bc. LO
a manželka JUDr. AO, obaja bytom Bardejov, kde odôvodnili svoju žiadosť už
vlastníctvom priľahlého pozemku č. C-KN 343/2 a k vysporiadavanému pozemku č CKN 343/1. Na pozemkoch bude realizovaná stavba rodinného domu. Vzhľadom k tomu
je potrebné schváliť OZ zámer predať majetok obce, parcelu č. C-KN 342 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 627 m2.
Pripomienky, návrhy: Poslanci po vzájomnej konzultácii došli k záveru, že vzhľadom
na umiestnenie a výmeru pozemku, tento pozemok obec do budúcna nebude užívať
a podľa §9a ods. 8 písm. e/ zákona o majetku obcí a hore uvedené skutočností ide
o prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Následne
prebehlo hlasovanie za schválenie zámeru predaja parcely:
Uznesenie č. 61/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje zámer obce predať majetok obce, parcelu č.
C-KN 342 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 627 m2, ktorý bude odpredaný za
cenu, ktorý určí znalecký posudok znalca z odboru oceňovania nehnuteľností

6

-7Za 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 22.6.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
12. Dňa 14.6.2021 obec obdržala od OZ Náš Prešov, M. Nešpora 45 žiadosť schváliť
rýchlostnú cestu R4 na území Prešovského kraja až k hraniciam s Poľskom
Pripomienky, návrhy: Vzhľadom na akútnosť problému dobudovania rýchlostnej
cesty R4 s napojením na diaľnicu D1, urýchlenie procesov a pokračovanie v stavbe R4
na území Prešovského kraja až k hraniciam s Poľskom, ktorý trápi celý prešovský
kraj, nemali prítomní poslanci žiadne pripomienky ani doplňujúce návrhy a následne
prebehlo hlasovanie za schválenie:
Uznesenie č. 62/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje zámer dobudovania rýchlostnej cesty R4
s napojením na diaľnicu D1, urýchlenie procesov a pokračovanie v stavbe R4 na území
Prešovského kraja až k hraniciam s Poľskom.
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 22.6.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
13. Telefonický podnet ohľadom parcely č. C-KN 333 – zast. plochy a nádvoria vo
výmere 614 m2
Niekoľko dní pred konaním OZ bol na obec podaný telefonický podnet na oplotenie
parcely č. C-KN 333 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 614 m2. Šetrením v katastri
portáli bolo zistené, že vlastníkom tejto parcely je obec, ale užíva ju JK, bytom
Cernina, ktorý ju dlhodobo obhospodaruje a stará sa o jej údržbu.
Starostka s ním preto vstúpila do konania a vzhľadom na dlhodobé užívanie ponúkla,
aby si túto parcelu odkúpil.
Pripomienky, návrhy: Poslanci po vzájomnej konzultácii došli k záveru, že vzhľadom
na umiestnenie, výmeru pozemku a užívateľa, obec tento pozemok do budúcna nebude
užívať a podľa §9a ods. 8 písm. e/ zákona o majetku obcí a hore uvedené skutočností
ide o prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Následne
prebehlo hlasovanie za schválenie zámeru predaja parcely:

7

-8Uznesenie č. 63/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje zámer obce predať majetok obce, parcelu č.
C-KN 333 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 614 m2 za cenu, ktorý určí
znalecký posudok znalca z odboru oceňovania nehnuteľností
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 22.6.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
14. Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2021:
Obec Cernina navrhuje v roku 2021 realizáciu týchto kultúrnych podujatí:
A/ Akcia dňa 10.7.2021 so začiatkom o 10.00 hod. – súťaž vo varení gulášu v obci
Hrabovčík. Výťažok z akcie bude použitý na liečbu ťažko chorého Filipka
Jakubowskieho zo Svidníka. Súťaže sa zúčastnia 4 obce zo svidníckej doliny:
Hrabovčík, Cernina, Mlynárovce a Stročín a obce z giraltovskej doliny. Každá z obcí
zabezpečí suroviny do súťaže a bude sa podieľať finančne na realizácii akcie.
Pripomienky, návrhy: Keďže ide o benefičnú akciu, poslanci súhlasili s účasťou na
akcii a finančnou podporou obce. Následne boli vyzvaní na schválenie:
Uznesenie č. 64/2021
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje účasť obce Cernina na benefičnej akcii
konanej dňa 10.7.2021 v obci Hrabovčík so začiatkom o 10.00 hod. – súťaž vo varení
gulášu, na ktorú zo strany obce budú zabezpečené suroviny na guláš a poskytnutá
finančná podpora formou sponzorskej zmluvy.
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 22.6.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
B/ Športový deň v obci Cernina pre deti a mládež dňa 28.8.2021, návrh programu
bude upresnený do budúceho zasadnutia OZ.
Pripomienky, návrhy: Poslanci nemali námietky ani výhrady voči realizácii
športového dňa v obci. Navrhli termín realizácie na deň 28.8.2021 s tým, aby program
hier bol upresnený na najbližšom zasadnutí OZ. Následne boli prítomní
vyzvaní na schválenie termínu realizácie.
8

-9Uznesenie č. 65/2021
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje realizáciu Športového dňa pre deti
a mládež v obci Cernina na deň 28.8.2021 s tým, že program hier bude upresnený na
najbližšom zasadnutí OZ.
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 22.6.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
C/ Realizácia: Trio akcie jubilanti, dôchodcovia a kultúrne podujatie na deň 24.10.2021
(nedeľa) s tým, že program akcie bude upresnený na najbližšom zasadnutí OZ.
Pripomienky, návrhy: Poslanci nemali námietky ani výhrady voči realizácii Trio
akcie jubilanti, dôchodcovia a kultúrne podujatie a navrhli schváliť termín realizácie
na deň 24.10.2021 s tým, aby program akcie bol upresnený na najbližšom zasadnutí
OZ. Následne boli prítomní vyzvaní na schválenie termínu realizácie:
Uznesenie č. 66/2021
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje termín realizácie Trio akcie jubilanti,
dôchodcovia a kultúrne podujatie na deň 24.10.2021 (nedeľa) s tým, že program akcie
bude upresnený na najbližšom zasadnutí OZ.
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 22.6.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
15. Informácia starostky obce o dianí v obci:
A/ Informácia o podaní žiadostí:
1. Žiadosť o dotáciu podaná na MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb
DS Cernina – schválená vo výške 7.290,- €.
2. Žiadosť o dotáciu podaná na MŠVVaŠ SR o pridelenie finančných prostriedkov na
havarijnú situáciu strechy telocvične - v štádiu posudzovania,
3. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu PSK z výzvy Predsedu PSK: Komunitné centrum pre
všetkých - nepodporená,
4. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu PSK z výzvy poslancov PSK: Šport pre všetkých –
nepodporená,
5. Žiadosť ÚPSVaR projekt: Cesta na trh práce na obdobie 9 mesiacov: DM –
podporená od 1.7.2021 do 31.3.2022.
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-106. Žiadosť ÚPSVaR projekt: Dobrovoľnícka služba na obdobie 6 mesiacov: MG –
podporená od 1.7.2021 do 31.12.2021.
Pripomienky, návrhy: Prítomní poslanci voči informáciám o podaných žiadostiach
zo strany obce vzali na vedomie a z ich strany neboli vznesené žiadne pripomienky ani
návrhy.
Uznesenie č. 67/2021
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie informáciu starostky obce
o podaní žiadostí zo strany obce v bode 15. ods. A/ 1-5:
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 22.6.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
B/ Poslanci boli oboznámení s listom Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov zo dňa
26.10.2020 z ktorého vyplýva, že Obci Cernina ohľadom zámeny pozemkov nebolo vyhovené
v plnom rozsahu. Navrhla, aby zo strany obce bol vyhotovený v spolupráci so správcom
farnosti GP, ktorý bude podkladom k vyhotoveniu zámennej a nájomnej zmluvy medzi
Gréckokatolíckym biskupstvom a obcou.
Pripomienky, návrhy: Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky ani
námietky a súhlasili, aby sa tieto GP dali zo strany obce vyhotoviť.
C/ Starostka oboznámila prítomných, že vzhľadom na výrub stromov a nájomným
vzťahom na obecný cintorín by bolo dobre dať cintorínu nový vzhľad a urobiť nové oplotenie.
Pripomienky, návrhy: Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky ani
námietky a súhlasili, aby starostka pozisťovala cenové ponuky na oplotenie a na najbližšom
zasadnutí OZ ich o tom informovala. Zároveň poverili starostku obce oznámiť tento zámer
obce v zmysle Zmluvy o nájme pozemkov zo dňa 9.9.2020 vlastníkovi cintorína cestou
správcu farnosti Gréckokatolíckeho farského úradu Cernina.
D/ Prítomní boli oboznámení starostkou obce, že vzhľadom na opravu komunikácie pri
telocvični ZŠ, zostalo iba niekoľko cca 207 m neopravenej miestnej komunikácie, ktorá spája
hasičskú zbrojnicu a telocvičňu. Má za to, aby sa táto časť opravila.
Pripomienky, návrhy: Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky a navrhli
túto opravu zrealizovať, aby miestna komunikácia bola opravená v celosti.
E/ Prítomní boli oboznámení, že zo strany občanky Mgr. MK bolo podané trestné
oznámenie ohľadom podozrenia z prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa
§326 ods. 1 písm. a/ Trestného zákona a iné.
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-11Pripomienky, návrhy: Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 68/2021
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie informáciu starostky obce v bode
15. ods. B/ až E/.
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 22.6.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
16. Interpelácie poslancov
a/ Projektová dokumentácia na zrealizovanie parkoviska nad kultúrnym domom
pre vozidla patriace do majetku obce,
b/ Stoly k vonkajším lavičkám v počte 10 ks,
c/ Zakúpenie farebných kuky nádob, ktoré budú umiestnené pri zábradlí od
Nákupného strediska oproti parkoviska pri cirkvi,
d/ Zrealizovanie nového rozhlasu oproti rod. domu AC, bytom Cernina.
Pripomienky, návrhy: Starostka obce vzala na vedomie interpelácie poslancov.
Uznesenie č. 69/2021
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie interpelácie poslancov OZ v bode
16. ods. a/ až d/,
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 22.6.2021, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
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17. 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 22.6.2021

Overovatelia zápisnice:

Dávid Arendáč

v.r.

Ján Dulina

v.r.

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

12

