OBEC CERNINA
Cernina 65
090 16 Cernina

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

UZNESENIE
č. 4/2017 :
I/ BERIE NA VEDOMIE:
1. Plnenie uznesenia č. 3/2017 zo dňa 23.8.2017
2. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k schváleniu návrhu rozpočtu na rok 2018
s výhľadom na roky 2019 a 2020
3. Viacročný rozpočet bez programovej štruktúry na roky 2019 a 2020
4. List Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Správa povodia Bodrogu
Trebišov
5. Plán činnosti kultúrno-spoločenských aktivít prijímateľov sociálnej služby
v Dennom stacionári CERNINA
6. Informáciu o zakúpení inventára na obec
7. Informáciu o zakúpení inventára z dotácie DPO
8. Predbežné termíny akcii organizovaných obcou CERNINA v roku 2018
9. Informáciu o prácach vykonaných na obci formou zamestnávania pracovníkov cez
projekt
„Cesta na trh práce“
10. Informáciu o podaných žiadostiach o dotácie na rok 2018
11. Organizačno-technické zabezpečenie Silvestra
II. SCHVAĽUJE :
1. Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce Cernina na 1. polrok 2018
2. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
1. Ekonomický rozpočet obce Cernina na rok 2018 v príjmovej časti vo výške
709.798,- € a vo výdavkovej časti vo výške 709.798,- € ako vyrovnaný bez
programovej štruktúry bez výhrad s tým, že kapitálové výdavky ani finančné
operácie obec nerozpočtuje.
Rozsah zmien rozpočtu v priebehu kalendárneho roka 2018 bude
vykonávať starostka obce v rámci programov v jednotlivom prípade do výšky 5.000 €.
O zmenách rozpočtu bude starostka informovať poslancov na najbližšom
zasadnutí OZ, kedy k zmene došlo.

-24. Najmenej 20% spoluúčasti obce Cernina pre projekt: „Prevencia kriminality v obci
Cernina“ zameraný na vybudovanie kamerového systému v obci, ktorý bol podaný
na MV SR
5. Interné doklady Obce Cernina:
1. Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy
2. Etický kódex zamestnanca obce Cernina
3. Smernica o vybavovaní podnetov doručených Obci Cernina
4. Zásady vybavovania sťažností obce Cernina
5. Smernica upravujúca výkon vnútornej kontrolnej činnosti
6. VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
7. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 o poskytovaní Sociálnych služieb a o úhradách za
tieto
služby na území obce Cernina
6. Interné doklady pre Denný stacionár CERNINA:
1. Smernica o supervízii Denného stacionára CERNINA
2. Požiarno-poplachová smernica Denného stacionára CERNINA
3. Smernica o vízii, cieli a stratégii Denného stacionára CERNINA
4. Poriadok odmeňovania zamestnancov Denného stacionára CERNINA
5. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby v Dennom stacionári
CERNINA
III. DOPORUČUJE starostke obce:
a) Osobné motorové vozidlo značky NISSAN X-TRAIL T31/D/D01, ktoré obec
obdržala darom od Ministerstva vnútra SR pre účely obce na rôznu prepravu, či
už osôb alebo materiálu a poveriť zo strany obce v jej zastúpení osobu, ktorá bude
zodpovedná za jeho prevádzku s tým, že táto osoba bude viesť aj evidenciu
o tom, na aké účely sa vozidlo využíva a „Záznam o prevádzke vozidla osobnej
dopravy“. Poverená osoba bude túto evidenciu predkladať obci raz mesačne na
kontrolu.
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