
Starostka obce Zemplínska Teplica 
 

Sp. zn. ..../2021                                                                       V Zemplínskej Teplici  29. 01. 2021 

 

P O Z V Á N K A 

 
 V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/  SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov   

z v o l á v a m 

21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zemplínska Teplica, 

ktoré sa uskutoční dňa 02. 02. 2021 /utorok/  o 16.00 hod. v spoločenskej miestnosti kultúrneho 

domu v Zemplínskej Teplici.  

  

Navrhovaný program zasadnutia OZ: 

1.  Otvorenie 

      a/ Schválenie programu rokovania 

      b/ Voľba návrhovej komisie 

      c/  určenie overovateľov zápisnice 

      d/  určenie zapisovateľa   

2.   Kontrola uznesení  

3.   Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej  činnosti 

      ZŠ Zemplínska Teplica za školský rok 2019/2020 

4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020 

5. Rozpočtové opatrenie č. 5 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 

6.   Návrh na schválenie rozpočtu obce a ZŠ na rok 2021 a stanovisko kontrolóra 

7.   Prerokovanie rozpočtu obce  a ZŠ na roky 2021-2022 

8.   Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou pre rok 2021  

9.   Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici na rok 2021 

10. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

11. VZN č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska  

12. Vysporiadanie pozemkov od SPF 

13. Návrh na aktualizáciu Spoločného  ÚPN obcí Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce,  

Malé Ozorovce a Zbehňov, týkajúca sa k. ú. Obce Zemplínska Teplica 

14. Vyhodnotenie kamerového systému 

15. Projekt „Miestne komunikácie v obci Zemplínska Teplica“ 

16. Žiadosti na opakované uzatvorenie zmlúv v nájomných bytoch 

17. Rôzne – žiadosť o odpustenie nájmu 

                 -  vyhlásenie VO na lavičky k amfiteátru 

18. Informácie starostky obce 

      -informácie o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 

      -informácie k výzve na podporu športu 

      -Informácie k Výzve - Podpora dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup k pitnej  

       vode), v prostredí marginalizovaných rómskych komunít 

      -Informácie k výzve Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom  

       v obciach s prítomnosťou MRK postupom jednoduchých pozemkových úprav 

      -ponuka od VSD na rekonštrukciu verejného osvetlenia 

19. Zhodnotenie činnosti obce v roku 2020  

20. Interpelácie poslancov  

21. Dotazy a dopyty občanov 

22. Záver 

                                                                  Mgr. Jozefína  U h a ľ o v á 

                                                                            starostka   



 

Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli obce Zemplínska Teplica dňa    28. 01. 2021 

                                                                                                                                         podpis 

Pozvánka zverejnená na webovom sídle obce Zemplínska Teplica dňa  28. 01. 2021 

                                                                                                                  podpis 


