ZÁPISNICA
zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Cernina konaného dňa 29. júna 2022
Prítomní:
Starostka obce:

Ing. Helena Madzinová

Poslanci OZ - prítomní:

5 poslanci – Ján Dulina, Ing. Milan Krajňak, Vladimír Orenič,
Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč
2 poslanci – Dávid Arendáč, 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 29.6.2022:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Plnenie uznesení zo dňa 30.3.2022
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Cernina za rok 2021
Schválenie záverečného účtu obce Cernina za rok 2021
Schválenie počtu poslancov OZ na následujúce volebné obdobie rokov 2022-2026
Schválenie rozsahu funkcie starostu na následujúce volebné obdobie rokov 20222026
9. Schválenie počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre
voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
10. Schválenie plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022
11. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2022
12. Schválenie VZN obce Cernina č. 1/2022 o ustanovení pravidiel na udržiavanie
čistoty v obci a ochranu verejnej zelene
13. Schválenie VZN obce Cernina č. 2/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb
14. Schválenie VZN obce Cernina č. 3/2022 o organizácií miestneho referenda
15. Schválenie VZN obce Cernina č. 4/2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie
je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
16. Schválenie výšky poplatku za výpožičku obrusov
17. Schválenie výšky finančnej spoluúčasti k schválenému projektu z rozpočtu PSK
18. Schválenie finančnej čiastky z rozpočtu obce na výstavbu prístrešku pre obecné autá
19. Informácia starostky obce o dianí v obci
20. Interpelácie poslancov
21. Záver

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: Dávid Arendáč a 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: Ivan Perháč, Bc. Peter Pisanský
3. Poslancom OZ bol predložený Návrh programu zasadnutia OZ konaného dňa
29.6.2022.
Pripomienky, návrhy: Voči predloženému návrhu programu neboli zo strany
poslancov vznesené žiadne pripomienky alebo doplňujúce návrhy. Následne prebehlo
hlasovanie za jeho schválenie:
Uznesenie č. 110/2022
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje
zastupiteľstva v Cernine konaného dňa 29.6.2022:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Program

zasadnutia

obecného

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Plnenie uznesení zo dňa 30.3.2022
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Cernina za rok 2021
Schválenie záverečného účtu obce Cernina za rok 2021
Schválenie počtu poslancov OZ na následujúce volebné obdobie rokov 2022-2026
Schválenie rozsahu funkcie starostu na následujúce volebné obdobie rokov 20222026
9. Schválenie počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre
voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
10. Schválenie plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022
11. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2022
12. Schválenie VZN obce Cernina č. 1/2022 o ustanovení pravidiel na udržiavanie
čistoty v obci a ochranu verejnej zelene
13. Schválenie VZN obce Cernina č. 2/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb
14. Schválenie VZN obce Cernina č. 3/2022 o organizácií miestneho referenda
15. Schválenie VZN obce Cernina č. 4/2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie
je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
16. Schválenie výšky poplatku za výpožičku obrusov
17. Schválenie výšky finančnej spoluúčasti k schválenému projektu z rozpočtu PSK
18. Schválenie finančnej čiastky z rozpočtu obce na výstavbu prístrešku pre obecné autá
19. Informácia starostky obce o dianí v obci
20. Interpelácie poslancov
21. Záver

Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 29.6.2022, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
4. Plnenie uznesení zo dňa 30.3.2022
A/ Uznesenie č. 102/2022 – Oprava priestorov pošty - zrealizovaná
Náklady na opravu priestorov predstavovali sumu vo výške 860,- €
B/ Uznesenie č. 107/2022
- bod a/ akcia 29. ročník výstupu na horu Makovica - Florián dňa 14.5.2022 –
zrealizovaná,
- bod b/ podujatie – Trio akcia: Jubilanti, dôchodcovia a festival dňa 12.6.2022 zrealizovaná,
- Pripomienky, návrhy: Voči plneniu uznesení zo dňa 30.3.2022 neboli zo strany
poslancov vznesené žiadne pripomienky alebo doplňujúce návrhy
Uznesenie č. 111/2022
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie informáciu o plnení uznesenia
zo dňa 30.3.2022 č. 102/2022 a č. 107/2022, bod a/ a bod b/.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 29.6.2022, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Cernina za rok 2021
Následne bola hlavná kontrolórka obce bola vyzvaná, aby oboznámila prítomných
s jej stanoviskom k záverečnému účtu za rok 2021.
Pripomienky, návrhy: bez pripomienok. Odborné stanovisko sa stáva súčasťou
evidencie spisovej dokumentácie hlavnej kontrolórky obce Cernina a prílohou
v jednej fotokópii záverečného účtu obce za rok 2021. Hlavná kontrolórka
doporučila schváliť záverečný účet obce za rok 2021 bez výhrad s tým, že prebytok
hospodárenia vo výške 52.482,20 € bude odvedený na tvorbu rezervného fondu
obce Cernina
Uznesenie č. 112/2022
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce
a jej stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2021

Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 29.6.2022, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
6. Prítomným poslancom bol predložený Záverečný účet obce Cernina za rok 2021,
ktorý obdržali pred zasadnutím OZ, aby mohli k nemu zaujať svoje stanovisko.
Záverečný účet obce bol zverejnený na vývesnej tabuli obce dňa 10.6.2022 a sňatý dňa
24.6.2022. Keďže voči nemu neboli zo strany verejnosti podané žiadne námietky
a vzhľadom na kladné stanovisko hlavnej kontrolórky navrhla starostka tento schváliť
bez výhrad.
Pripomienky, návrhy: bez pripomienok, následne boli prítomní vyzvaní k schváleniu
Záverečného účtu za rok 2021 bez výhrad.
Uznesenie č. 113/2022
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2021
a celoročné hospodárenie bez výhrad s tým, že prebytok rozpočtového hospodárenia vo
výške 52.482,20 € bude použitý na tvorbu rezervného fondu.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 29.6.2022, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
7. V súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami dňa 29.10.2022 je potrebné schváliť
počet poslancov OZ na volebné obdobie rokov 2022-2026. Starostka navrhla ponechať
počet poslancov OZ sedem.
Pripomienky, návrhy: Poslanci nemali výhrady voči navrhnutému počtu a následne
prítomní boli vyzvaní na schválenie tohto návrhu:
Uznesenie č. 114/2022
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje na volebné obdobie rokov 2022-2026
počet poslancov: 7 (sedem).
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 29.6.2022, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................

8. V ďalšom bode súvisiacom s komunálnymi voľbami konanými dňa 29.10.2022 je
potrebné schváliť úväzok starostu obce na volebné obdobie rokov 2022-2026. Prítomní
navrhli schváliť 100% úväzok
Pripomienky, návrhy: Keďže z prítomných nemal nikto výhrady, prítomní boli vyzvaní
na schválenie tohto úväzku.
Uznesenie č. 115/2022
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje na volebné obdobie rokov 2022-2026
úväzok starostu 100%.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 29.6.2022, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
9. V ďalšom bode súvisiacom s komunálnymi voľbami konanými dňa 29.10.2022 je
potrebné schváliť počet volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022. Prítomní navrhli
ponechať a schváliť 1 volebný obvod.
Pripomienky, návrhy: Keďže z prítomných nemal nikto výhrady, prítomní boli
vyzvaní na schválenie tohto návrhu.
Uznesenie č. 116/2022
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí
a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 počet volebných
obvodov: 1 (jeden).
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 29.6.2022, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
10. V nasledujúcom bode starostka obce vyzvala hlavnú kontrolórku, aby prítomných
oboznámila s Plánom jej činnosti na 2. polrok 2022.
Pripomienky, návrhy: Keďže zo strany poslancov OZ neboli vznesené žiadne návrhy ani
pripomienky, boli prítomní vyzvaní k jeho schváleniu. Plán činnosti hlavnej kontrolórky
obce Cernina na 2. polrok 2022 sa stáva súčasťou evidencie spisovej dokumentácie
hlavnej kontrolórky obce Cernina a v jednej fotokópii prílohou zápisnice zo zasadnutia
OZ.

Uznesenie č. 117/2022
Obecné zastupiteľstvo v Cernine schvaľuje Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce
Cernina na 2. polrok 2022.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 29.6.2022, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
11. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
V tomto bode boli prítomní oboznámení s rozpočtovým opatrením č. 2/2022
týkajúceho sa finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, ale aj v
verejných financií, s ktorými obec hospodári v priebehu kalendárneho roka 2022.
Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu zápisnice.
Pripomienky, návrhy: Voči predloženému Rozpočtovému opatreniu č. 2/2022 neboli
zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky alebo doplňujúce návrhy. Následne
prebehlo hlasovanie za jeho schválenie:
Uznesenie č. 118/2022
Obecné zastupiteľstvo v Cernine s ch v a ľ u j e Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 29.6.2022, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
12. V tomto bode starostka predložila prítomným VZN obce Cernina č. 1/2022
o ustanovení pravidiel na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene.
Pripomienky, návrhy: VZN bolo zverejnené na web.stránke obce dňa 6.6.2022
a sňaté dňa 20.6.2022. Keďže voči nemu neboli zo strany verejnosti podané žiadne
námietky ani pripomienky, boli prítomní vyzvaní na jeho schválenie.
Uznesenie č. 119/2022
Obecné zastupiteľstvo v Cernine s ch v a ľ u j e Všeobecné záväzné nariadenie obce
Cernina č. 1/2022 o ustanovení pravidiel na udržiavanie čistoty v obci a ochranu
verejnej zelene.
Za prijatie:
Proti:

5
0

Ján Dulina, Ing. Milan Krajňak, Vladimír Orenič,
Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč

Zdržali sa:
Neprítomní:

0
2

Dávid Arendáč, Marián Kvaska

Dňa 29.6.2022, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
13. V tomto bode starostka predložila prítomným VZN obce Cernina č. 2/2022
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.
Pripomienky, návrhy: VZN bolo zverejnené na web.stránke obce dňa 6.6.2022
a sňaté dňa 20.6.2022. Keďže voči nemu neboli zo strany verejnosti podané žiadne
námietky ani pripomienky, boli prítomní vyzvaní na jeho schválenie.
Uznesenie č. 120/2022
Obecné zastupiteľstvo v Cernine s ch v a ľ u j e Všeobecné záväzné
nariadenie obce Cernina č. 2/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 29.6.2022, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
14. V tomto bode starostka predložila prítomným VZN obce Cernina č. 3/2022
o organizácii miestneho referenda.
Pripomienky, návrhy: VZN bolo zverejnené na web.stránke obce dňa 6.6.2022
a sňaté dňa 20.6.2022. Keďže voči nemu neboli zo strany verejnosti podané žiadne
námietky ani pripomienky, boli prítomní vyzvaní na jeho schválenie.
Uznesenie č. 121/2022
Obecné zastupiteľstvo v Cernine s ch v a ľ u j e Všeobecné záväzné
nariadenie obce Cernina č. 3/2022 o organizácií miestneho referenda.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 29.6.2022, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
15. V tomto bode starostka predložila prítomným VZN obce Cernina č. 4/2022
o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý
čas alebo na určitom mieste.
Pripomienky, návrhy: VZN bolo zverejnené na web.stránke obce dňa 6.6.2022
a sňaté dňa 20.6.2022. Keďže voči nemu neboli zo strany verejnosti podané žiadne
námietky ani pripomienky, boli prítomní vyzvaní na jeho schválenie.

Uznesenie č. 122/2022
Obecné zastupiteľstvo v Cernine s ch v a ľ u j e Všeobecné záväzné
nariadenie obce Cernina č. 4/2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je
zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 29.6.2022, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
16. Schválenie výšky poplatku za výpožičku obrusov. V mesiaci jún 2022 boli na obec
zakúpené nové obrusy a je potrebné schváliť výšku poplatku za ich výpožičku. Zo
strany obce bude zabezpečené ich pranie.
Pripomienky, návrhy: Poslanci navrhli výšku poplatku za výpožičku obrusov pre
domácich 1 €/ks a pre cudzích 1,50 €/ks v ktorom je zarátaný poplatok za pranie.
Uznesenie č. 123/2022
Obecné zastupiteľstvo v Cernine s ch v a ľ u j e poplatok za výpožičku
obrusov s tým, že zo strany obce bude zabezpečené ich pranie následovne:
a/ Výpožička občania s trvalým pobytom na území obce Cernina: 1,00 €/ks
b/ Výpožička občania s trvalým pobytom mimo územia obce Cernina: 1,50 €/ks
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 29.6.2022, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
17. Schválenie výšky finančnej spoluúčasti k schválenému projektu z dotácie
z rozpočtu PSK na rok 2022
Obci Cernina bola schválená dotácia na výmenu okien vo výške 1.000,- € s tým, že
obec zabezpečí výmenu dvoch okien z prednej strany, čo predstavuje náklady vo
výške cca 3.500,- € vrátane poskytnutej dotácie.
Návrhy, pripomienky: Poslanci navrhli schváliť spoluúčasť obce do výšky 2.500,- €
z rezervného fondu obce. Následne prebehlo hlasovanie za schválenie navrhnutej
sumy.
Uznesenie č. 124/2022
Obecné zastupiteľstvo v Cernine s ch v a ľ u j e spoluúčasť obce k dotácii
z rozpočtu PSK na rok 2022 do výšky 2.500 €, ktorá bude použitá z rezervného fondu
obce.

Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 29.6.2022, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
18. Schválenie finančnej čiastky z rozpočtu obce na výstavbu prístrešku pre obecné
autá. Obec má vo vlastníctve 9-miestne vozidlo a osobné motorové vozidlo Nissan
a je potrebné zabezpečiť ich parkovanie. Z uvedeného dôvodu je potrebné priestory
na parkovanie. Poslanci navrhli schváliť čiastku do výšky 28.000,- €, ktorá bude
použitá z rezervného fondu obce.
Uznesenie č. 125/2022
Obecné zastupiteľstvo v Cernine s ch v a ľ u j e na výstavbu prístrešku pre
obecné autá sumu do výšky 28.000,- €, ktorá bude použitá z rezervného fondu obce.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 29.6.2022, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
19. Informácia starostky obce o dianí v obci
a/ 90. výročie DHZO v obci – termín 23.7.2022 (sobota)
b/ Športové hry pre deti a dospelých – 30.7.2022 (sobota)
c/ Deň pomoci v Hrabovčíku dňa 6.8.2022 (na rehabilitácie a pomôcky pre choré
dieťa)
d/ Informácia s listami Okresnej prokuratúry Svidník zo dňa 30.5.2022 v rámci
plnenia úloh z Plánu hlavných činností zameraných na VZN miest a obcí
e/ Informácia o Oznámení Sociálnej poisťovne pobočka Svidník zo dňa 27.6.2022
o vykonaní kontroly za obdobie od 1.1.2021 do 30.4.2022
f/ Informácia o Oznámení o výkone finančnej kontroly na Obci Cernina dňa 7.7.2022
o 8.30 hod. na už ukončenú opatrovateľskú službu v obci
g/ Výzva na obnovu dediny – podpora nakladania s biologicky rozložiteľným
odpadom max. dotácia vo výške 6.000,- €
h/ Nákupné stredisko
Uznesenie č. 126/2022
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie Informáciu starostky
obce o dianí v obci, a to v bodoch a/ až h/.
Za prijatie:

5

Ján Dulina, Ing. Milan Krajňak, Vladimír Orenič,
Bc. Peter Pisanský, Ivan Perháč

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

Dávid Arendáč, Marián Kvaska

Dňa 29.6.2022, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
20. Interpelácie poslancov:
Vzhľadom k tomu, že zo strany občanov boli ústne podnety na budovu nachádzajúcu
sa v centre obce, ktorá je v dezolátnom stave a kazí estetický vzhľad obce. Je potrebné
vyzvať spoluvlastníka Ing. MD, aby do budúcna došlo k náprave a došlo vyriešeniu
tejto situácie.
Uznesenie č. 127/2022
Obecné zastupiteľstvo v Cernine berie na vedomie interpeláciu poslancov OZ
ohľadom dezolátneho stavu budovy Nákupného strediska. Riešenie spoločnej opravy
budovy.
Za prijatie:

5

Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Dňa 29.6.2022, Ing. Helena Madzinová, starostka ........................
21. 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 29.6.2022
Overovatelia zápisnice:

Ivan Perháč

v.r.

Bc. Peter Pisanský

v.r.

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

