OBEC CERNINA
Cernina 65
090 16 Cernina

Obecné
prijalo toto

zastupiteľstvo v Cernine na svojom zasadnutí dňa 22. apríla 2018

UZNESENIE
č. 2/2018 :
I/ BERIE NA VEDOMIE:
a) Určenie poslancov OZ za členov mandátovej komisie v zložení Jaroslav Grega,
Róbert Weis a Ivan Perháč, ktorá overí správnosť výsledkov volieb do orgánov
samosprávy obce v Cernine konaných dňa 15.11.2014.
b) zloženie sľubu nového poslanca Obecného zastupiteľstva Cernina Ing. Milana
Krajňaka,
c) audítorskú správu nezávislého audítora Ing. Marty Dvorskej o kontrole účtovnej
závierky za rok 2017,
d) informáciu hlavnej kontrolórky obce o novelizácii zákona č. 70/2011 Z.z.
účinného od 1.4.2018, ktorá mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení (ďalej len „Novelizované znenie zákona“), ktorá upravuje aj schvaľovanie
návrhu programu obecného zastupiteľstva, ktoré je obsiahnuté v §12 ods. 5 novej
právnej úpravy,
e) čas spoločného stretnutia dňa 4.5.2018 všetkých, ktorí sa budú podieľať na varení
stravy o 15.30 hod. v kuchyni obecného úradu Cernina,
II/ KONŠTATUJE:
že Ing. Milan Krajňák, bytom Cernina zložil zákonom predpísaný sľub poslanca
Obecného zastupiteľstva v Cernine.
III/ POVERUJE:
zastupovaním starostky poslanca Obecného zastupiteľstva v Cernine Vladimíra Oreniča.

IV/ SCHVAĽUJE :
a/ finančnú výpomoc rodine nebohého Petra Arendáča vo forme odmeny podľa

-2§25 ods. 8 zákona č. 70/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990
Z.z. o obecnom zriadení ďalej len („Novelizované znenie zákona“),
b/ Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy,

výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov
v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo
výstavby novej telocvične na rok 2018.

V/ SÚHLASÍ
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu na rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie
telocvične Základnej školy Cernina minimálne vo výške 10% z celkových
oprávnených výdavkov v sume 14.961,44 €.

V Cernine dňa 22. apríla 2018

Za Obecný úrad Cernina:
Overovatelia zápisnice:

Zapísala:

Ing. Helena Madzinová

v.r.

Marián Kvaska

v.r.

Ivan Perháč

v.r.

Mgr. Ivana Mihaličoková

v.r.

