OBEC CERNINA
Cernina 65
090 16 Cernina

Obecné zastupiteľstvo v Cernine na svojom zasadnutí dňa 30. decembra 2018
prijalo toto

UZNESENIE
č. 6/2018 :
I/ BERIE NA VEDOMIE:
1. Plnenie uznesenia č. 5/2018 z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 28.11.2018
2. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k schváleniu návrhu rozpočtu na rok 2019
s výhľadom na roky 2020 a 2021
3. Viacročný rozpočet bez programovej štruktúry na roky 2020 a 2021
4. Informáciu o otvorení prevádzky na výrobu bezlepkových cukrárenských výrobkov
na adrese Cernina 105
5. Informáciu o telefonickom oznámení dňa 20.11.2018 o ukončení prevádzky
Predajne potravín, JT, Cernina 134 v Nákupnom stredisku Cernina ku dňu
21.11.2018
6. Termín realizácie 26. ročníka výstupu na horu Makovica dňa 4.5.2019
7. Informácia o zriadení prepravnej služby v obci s následným podaním Žiadosti
o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu
vykonávania opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately na nákup
Špeciálneho motorového vozidla s hydraulickou dvíhacou plošinou a kotviacim
systémom na invalidný vozík na zabezpečenie prepravnej služby v obci
8. Informáciu o zakúpení inventára v priebehu kalendárneho roka 2018 na obec
9. Informáciu o zakúpení inventára v priebehu kalendárneho roka 2018 z dotácie DPO
II. SCHVAĽUJE :
1. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018
2. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Cernina na 1. polrok 2019
3. Ekonomický rozpočet obce Cernina (vrátane ZŠ Cernina) na rok 2019
v príjmovej časti vo výške 777.639,- € a vo výdavkovej časti vo výške 777.639,- €
ako vyrovnaný bez programovej štruktúry bez výhrad s tým, že kapitálové
výdavky ani finančné operácie obec nerozpočtuje.
Rozsah zmien rozpočtu v priebehu kalendárneho roka 2019 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.

3. Interné doklady Obce Cernina:
a/ Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Cernine
b/ Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Cernine
c/ VZN obce Cernina č. 4/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrady za sociálne služby
d/ VZN obce Cernina č. 5/2018 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2019
a roky nasledujúce
e/ VZN obce Cernina č. 6/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019 a roky nasledujúce

V Cernine dňa 30. decembra 2018
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