OBEC CERNINA
Cernina 65
090 16 Cernina

Obecné
prijalo toto

zastupiteľstvo v Cernine na svojom zasadnutí dňa 24. júna 2018

UZNESENIE
č. 3/2018 :
I/ BERIE NA VEDOMIE:
a) Plnenie uznesenia č. 2/2018 zo dňa 22.4.2018
b) Správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku finančnej kontroly Obce a Základnej školy
Cernina za rok 2017
c) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k schváleniu Záverečného účtu obce
Cernina za rok 2017
d) Informáciu o zvýšení výšky stravného lístka z 3,50 € na 3,60 €
e) Ponuku na Turistickú a cyklistickú mapu Ondavská vrchovina – Bardejov s umiestnením
na Informačnej tabuli na hore Makovica
f/ Informácia o schválení dotácie PSK vo výške 500,- €

g/ Ponuka na Turistickú a cyklistickú mapu Ondavská vrchovina – Bardejov
s umiestnením na Informačnej tabuli na hore Makovica
h/ Zamestnanie pracovníčky do DS CERNINA na §50+ na obdobie 1 roka
ch/ Upresnenie termínov konania podujatí obcou:
1. Športový deň – deti, hasiči – 8.9.2018 (sobota)
2. Športový deň – Denný stacionár CERNINA (august)
3. Kúpalisko Maďarsko - 20.7.2018 (piatok)
4. Trio akcia – 21.10.2018 (nedeľa)

II/ SCHVAĽUJE :
a) Žiadosť Základnej školy Cernina o vyradenie neupotrebiteľného majetku v ZŠ Cernina
b) Záverečný účet obce Cernina za rok 2017 bez výhrad
c) Prevod prebytku hospodárenia obce za rok 2017 vo výške 35.202,57 € do rezervného
fondu obce
d) Počet poslancov Obecného zastupiteľstva sedem na volebné obdobie rokov 2019-2022.
e) Rozsah funkcie starostu obce Cernina na volebné obdobie rokov 2019-2022 na 100%
úväzok
f) Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2018

-2g) Rozpočtové opatrenie Obce Cernina č. 2/2018
h) VZN obce Cernina č. 2/2018, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pre pohrebisko
a Dom nádeje Cernina

ch) VZN obce Cernina č. 3/2018, ktorým sa schvaľuje usporadúvanie verejných
kultúrnych podujatí a o organizovanie verejných telovýchovných podujatí,
športových podujatí a turistických podujatí
i)
j)

Komunitný plán sociálnych služieb obce Cernina na roky 2018-2022
Dodatok č. 1/2018 k Sadzobníku cien za služby poskytované obcou Cernina zo dňa
22.3.2016, ktorým sa schvaľuje výška poplatku za výpožičku prívesného vozíka, a to vo
výške 10,- €/deň, 5,- €/½dňa

V Cernine dňa 24. júna 2018

Za Obecný úrad Cernina:

Overovatelia zápisnice:

Zapísala:

Ing. Helena Madzinová

v.r.

Jaroslav Grega

v.r.

Vladimír Orenič

v.r.

Mgr. Ivana Mihaličoková

v.r.

