Obecné zastupiteľstvo v Cernine na svojom zasadnutí dňa 21. marca
2017 prijalo toto

UZNESENIE
č. 1/2017 :
I/ BERIE NA VEDOMIE:
a) Správu hlavnej kontrolórky obce o činnosti za rok 2016
b) Návrh rozpočtu na roky 2018-2019
c) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2017-2019
d) Schválený Prevádzkový poriadok Denného stacionára CERNINA Regionálnym

úradom verejného zdravotníctva Svidník
e) Informáciu o výsledku výberového konania na riaditeľku MŠ Cernina
f) Informáciu o podaní majetkových priznaní ku dňu 31.3.2017:
- starostky obce Cernina
- hlavnej kontrolórky obce Cernina
- riaditeľky Základnej školy Cernina
g) Informáciu podaní žiadosti pre DHZ Cernina na:
- výstavbu novej požiarnej zbrojnice
- protipovodňový vozík
- o dotáciu DHZ vo výške 3.000,00 €
h) Informáciu o podaní žiadosti o dotácie na:
- Environmentálny fond Bratislava na výmenu vykurovania (výmena plynových
kotlov za tepelné čerpadlo vzduch-voda)
- Úrad vlády SR na rekonštrukciu a opravu fasády Domu nádeje Cernina
- MF SR na rekonštrukciu a modernizáciu budovy kultúrneho domu
- MV SR na rómske hliadky s výhradou bez spoluúčasti obce
- MV SR na Realizáciu sanačných prác na nelegálnych skládkach v obci Cernina
- MPSVaR SR – na zamestnanie „Podpora vytvárania pracovných miest
u verejných zamestnávateľov“ na obdobie od 3-12 mesiacov s 5% spoluúčasťou
obce
II. SCHVAĽUJE :
a) Ekonomický rozpočet obce Cernina na rok 2017 v príjmovej časti vo výške
646 432,- € a vo výdavkovej časti vo výške 646 432,- € bez výhrad,
b) Rozsah zmien rozpočtu v priebehu kalendárneho roka 2017 bude vykonávať
starostka v rámci programov v jednotlivom prípade do výšky 5.000,- €, o ktorých
bude starostka informovať najbližšie zasadnutie OZ
c) Predloženie ŽoNFP pre podanie projektu: „Realizácia sanačných prác na
nelegálnych skládkach v obci Cernina“, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1,
d) 5% výšku maximálnej spoluúčasti vo výške cca 3.000,- € z celkovej schválenej
sumy na realizáciu projektu: „Realizácia sanačných prác na nelegálnych skládkach
v obci Cernina“, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1.

e) Interné doklady pre Denný stacionár CERNINA:
1. Organizačný poriadok DS CERNINA
2. Domový poriadok DS CERNINA
3. Pracovný poriadok DS CERNINA
4. Etický kódex zamestnanca DS CERNINA
5. Smernicu o pravidlách prijímania darov pre DS CERNINA
6. Smernicu o ochrane osobných údajov pre DS CERNINA
7. Smernicu o vymáhaní pohľadávok pre DS CERNINA
8. Smernicu o zriadení a činnosti škodovej komisie pre DS CERNINA
9. Smernicu o BOZP pre DS CERNINA
10. Smernicu o ľudských zdrojoch pre DS CERNINA
11. Smernicu o vybavovaní sťažností - – riadenie nezhody v DS CERNINA
12. Smernicu o inventarizácii DS CERNINA
13. Smernicu o verejnom obstarávaní pre DS CERNINA
- bez výhrad
f) Smernicu o tvorbe a použití Sociálneho fondu zamestnancov Obce Cernina
- bez výhrad
g) Predbežné „Termíny Akcií organizovaných obcou Cernina“:
- Makovica – termín 6.5.2017 (sobota)
- Divadelné vystúpenie – termín 25.6.2017
- Jubilanti, dôchodcovia, Kultúrne podujatie – termín podľa realizácie projektu
- Silvestrovská zabíjačka – termín 30.12.-31.12.2017
h) a poveruje starostku obce Cernina Ing. Helenu Madzinovú, aby jednala
s advokátskymi kanceláriami a na základe toho urobila výber dodávateľa právnej
služby v súvislosti s prípravou žaloby na ochranu osobnosti členov Obecného
zastupiteľstva Cernina, ako aj starostky obce a poškodzovania dobrého mena obce
Cernina zo strany obyvateľa obce JN, ktorý opakovane rôznymi metódami šíri
nepravdivé informácie o členoch obecného zastupiteľstva, ako aj o starostke obce
a poškodzuje dobré meno Obce Cernina.
Zároveň ju poveruje výberom právneho subjektu, ktorý bude starostku
obce, členov Obecného zastupiteľstva Cernina a Obec Cernina právne zastupovať.
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