
PLÁN ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V ZEMPLÍNSKEJ TEPLICI 

na kalendárny rok 2020 

 

Mesiac/ rok Program 

 

 Stálymi bodmi programu rokovania obecného zastupiteľstva sú: 

– Otvorenie, schválenie programu rokovania,  voľba návrhovej komisie,  

– určenie overovateľov zápisnice a  zapisovateľa 

– Kontrola plnenia uznesení 

– Interpelácia poslancov a informácia o činnosti obce 

– Program bude aktuálne dopĺňaný. 

Presný termín zasadnutia obecného zastupiteľstva je vždy vopred zverejnený miest-

nym rozhlasom, na webovej stránke obce ako aj na úradnej tabuli obce.  

 

02. 2020 

 

  

1. Správa o plnení rozpočtu obce za rok 2020 

2. Správa o plnení rozpočtu základnej školy za rok 2020 

3. Správa o výsledku inventarizácie 

4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020 

5. Správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých obcou 

6. Správa o činnosti DHZ, FK, FS Tepličan  

7. Menovanie členov do rady ZŠ – končí funkčné obdobie 

05. 2020 

 

  

1. Správa o vybavovaní žiadostí a sťažností občanov 

2. Vyhodnotenie kamerového systému 

3. Správa o výrube a platení daní a poplatkov 

4. Správa o stave a vymáhaní pohľadávok 

5. Správa audítora 

6. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019 

7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019 

8. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020  

9. Návrh na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie 

 

08. 2020 

 

  

1. Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2020 

2. Správa o plnení rozpočtu základnej školy za I. polrok 2020 

3. Schválenie textu do kroniky za rok 2019 

4. Návrh na vykonanie inventarizácie majetku obce 

10.2020 1. Plnenie Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce 

2. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce za rok 2019   

3. Návrh na úpravu rozpočtu   

4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej  činnosti 

    ZŠ Zemplínska Teplica za školský rok 2019/2020. 

5. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti 

    MŠ Zemplínska Teplica za školský rok 2019/2020.   

12. 2020 1. Návrh na úpravu rozpočtu   

2. Návrh na schválenie rozpočtu obce a ZŠ na rok 2020 a stanovisko kontrolóra 

3. Prerokovanie rozpočtu obce  a ZŠ na roky 2020-2021 

4. Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou pre rok 2020  

5. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských  

    zariadení zriadených obcou Zemplínska Teplica 

 

Schválené na zasadnutí OZ  v Zemplínskej Teplici dňa 16. 12. 2019  

        Mgr. Jozefína Uhaľová 

            starostka obce       


