
Starostka obce Zemplínska Teplica 
 

Sp. zn. ..../2021                                                                       V Zemplínskej Teplici  12. 03. 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 

22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zemplínska Teplica, 

ktoré sa uskutoční dňa 19. 03. 2021 /piatok/  o 15.30 hod. v spoločenskej miestnosti kultúrneho 

domu v Zemplínskej Teplici.  

  

Navrhovaný program zasadnutia OZ: 

1.  Otvorenie 

      a/ Schválenie programu rokovania 

      b/ Voľba návrhovej a volebnej komisie 

      c/  určenie overovateľov zápisnice 

      d/  určenie zapisovateľa   

2.   Kontrola uznesení  

3.   Rozsah prác na zmenách a doplnkoch č. 6 ÚPD na základe doručených pripomienok  

      občanov –  Ing. Martin Hudec 

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

       k pitnej vode), v prostredí marginalizovaných rómskych komunít–Insuccor, s.r.o. B.Bystrica 

      - spolupráca s n.o. Projekt DOM.ov 

5.   Správa o plnení rozpočtu obce za rok 2020 – predkladá p. Ivana Andrejková 

6.   Správa o plnení rozpočtu základnej školy za rok 2020– predkladá Mgr. Marcela Stančíková 

7.   Správa o výsledku inventarizácie – predkladá doc. Ing. Ján Molnár,  

8.   Správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých obcou predkladá p. Ivana Andrejková 

9.   Správa o činnosti DHZ – predkladá p. Jozef Artim 

10. Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Materskej školy v Zemplínskej Teplici 

      - predkladá p. Vlasta Fiľová 

11. Návrh na delimitáciu hnuteľného majetku Základnej škole v Zemplínskej Teplici  

      - predkladá p. Ivana Andrejková 

13. Žiadosti na opakované uzatvorenie zmlúv v nájomných bytoch 

14. Rôzne - Stanovisko k zriadeniu predajne na Okružnej ulici č. d. 152 

                 - Novicom, s.r.o. – žiadosť o stanovisko k uskladneniu stavebného odpadu  

                 - Ján Čirip a Juraj Abrinko – ponuka na odkúpenie pozemku 

                 - Maroš Sikora – žiadosť o odkúpenie pozemku 

15. Informácie starostky obce 

16. Interpelácie poslancov  

17. Dotazy a dopyty občanov 

18. Záver 

 

Prosím pozvaných, aby sa pri vstupe preukázali platným negatívnym testom  

na COVID-19. 

                                                                  Mgr. Jozefína  U h a ľ o v á 

                                                                            starostka   

 

Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli obce Zemplínska Teplica dňa    16. 3. 2021 

                                                                                                                                         podpis 

Pozvánka zverejnená na webovom sídle obce Zemplínska Teplica dňa  16. 3. 2021 

                                                                                                                  podpis 


