OBEC CERNINA
Cernina 65
090 16 Cernina

Obecné zastupiteľstvo v Cernine na svojom zasadnutí dňa 28. júna 2017 prijalo toto :

UZNESENIE
č. 2/2017 :
I/ BERIE NA VEDOMIE:
a) Jednanie s Advokátskou kanceláriou Košice, JUDr. JŠ na podanie ţaloby
na obyvateľa obce JN, Cernina
b) Audit obce Cernina za rok 2016
c) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Cernina za rok 2016
d) Informáciu o schválených projektoch:
- Ministerstvo vnútra SR: projekt „Realizácia sanačných prác na nelegálnych skládkach v obci Cernina“ vo
výške 56.865,29 €.
- Úrad vlády SR: „Festival tradičnej kultúry“ vo výške 1.500,- „Divadelné predstavenie v rusínskom jazyku“ vo výške 500,- €
- Úrad PSK: „Poďme aktívne tráviť voľný čas“ na nákup interiérového vybavenia fitnes centra vo výške
1.000,- €
e/ Informáciu o podaných projektoch:
- Úrad vlády SR: projekt „Detské ihrisko v obci Cernina“ vo výške 10.280,- €
- Úrad PSK: „Poďme aktívne tráviť voľný čas“ na nákup interiérového vybavenia
fitnes centra vo výške 1.000,- €

f/ Ţiadosť o prenájom priestorov Pohostinstva
g/ Sťaţnosť JČ, Cernina

h/ Informácia o schválení ţiadosti z ÚPSVaR Bardejov, na Aktivitu 3, projekt: „Cesta na trh práce“ –
na nezamestnanú LB, Cernina – zdravotnícky asistent v dennom stacionári na obdobie 1 roka
ch/ Informáciu o plánovanom zamestnávaní na obci občanov spĺňajúcich podmienky na projekty:
na absolventskú prax, dobrovoľnícku činnosť, atď. a ďalšie, do ktorých sa bude môcť priebeţne
zapájať
i/ Informácia, ţe v obci bol dňa 25.6.2017 o 20.30 hod. vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity,
a od 26.6.2017 od 14.30 hod. bol vyhlásený 2. stupeň povodňovej aktivity, ktorý vzhľadom na
povodňový stav pretrváva

II. SCHVAĽUJE :
a) Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2017

b) Záverečný účet obce Cernina za rok 2016 bez výhrad.
c) Prevod prebytku hospodárenia obce za rok 2016 vo výške 14.174,61 € do rezervného fondu obce
d) Smernicu o verejnom obstarávaní pre Obec Cernina účinnú od 1.6.2017

e) Smernicu o verejnom obstarávaní pre Základnú školu Cernina účinnú od 1.6.2017
f) Interné doklady pre Denný stacionár CERNINA:
1. Smernicu o ukončení pobytu v Dennom stacionári CERNINA
2. Smernicu o poskytovaní sociálnej sluţby a spôsob určenia úhrady
za sociálnu sluţbu v Dennom stacionári CERNINA
3. Smernicu o prijatí klienta do Denného stacionára CERNINA
4. Smernicu Individuálny plán klienta Denného stacionára CERNINA

V Cernine dňa 27. júna 2017

Za Obecný úrad Cernina:

Overovatelia zápisnice:
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