
  

  
 
         

  
          

 

U Z N E S E N I E Č.127 
zo dňa 22.12.2020 

ohľadom schválenia úrovne zdaniteľných hodnôt , miestných daní a poplatkov ako i iných 

príslušných poplatkov a pridaných poplatkov, poplatkov za dočasné užívanie verejných / 

súkromných priestranstiev mesta Nadlak , ako i pokút uplatniteľných  vo fiškálnom   

roku  2021 

 

 

 Miestne zastupiteľstvo mesta Nadlak , na riadnom zasadaní zo dňa 22.12.2020, 
 Berúc do ohľadu : 

- podnet primátora mesta Nadlak, uvedený v schvaľovacom referáte, evidovanom 

pod číslom 5663/16.10.2020 
- referát Oddelenia pre rozpočet , v rámci radnice mesta Nadlak, č. 

39174/16.10.2020 

- referát Oddelenia pre správu miestneho patrimónia v rámci miestneho úradu , 

č. 5631/14.10.2020 
- uznesenie Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak, č. 54/30.04.2020 ohľadom 

schválenia úrovne miestných daní a poplatkov,pozostávajúcich z určitej 

peňažnej čiastky v lei , alebo ktoré sú stanovené na základe určitej peňažnej 
sumy  v lei, ako i rozpätie pokút , ktoré budú tvoriť prijmy miestneho rozpočtu , 

ktoré sa potom každoročne upravujú na základe miery inflácie, uplatniteľnej vo 

fiškálnom roku  2021 
- záznam o zverejnení ako i oznam ako taký, č. 5665/16.10.2020 podľa 

ustanovení zákona č.52/2003 

- ustanovenia zákona č. 52/2003 ohľadom transparentnosti rozhodnutí vo 

verejnej správe , aktualizované  
- ustanovenia IX. Hlavy , čl.453-495 zákona č. 227/2015 ohľadom daňového 

zákonníka , novelizovaný   

- ustanovenia čl. 27 , zákona č. 273/2006 ohľadom miestnych verejných financií, 
novelizovaný  

- ustanovenia MNV č. 80/2013  ohľadom súdnych kolkových poplatkov, 

novelizovaný  
- ustanovenia čl. 129, písm.b (4), písm.c z Mimoriadneho nariadenia č. 57/2019 

ohľadom Administratívneho zákonníka , novelizované  

- kladné stanovisko ekonomicko-finančnej, poľnohospodárskej, právnej a 

disciplinárnej komisie  
- kladné stanovisko komisie pre usporiadanie územia a urbanistiku, ochranu 

prostredia, turistiku a miestnu verejnú správu  

- kladné stanovisko komisie pre spoločensko-kultúrne aktivity, náboženstvo , 
školstvo, zdravie a rodinu, prácu a sociálnu bezpečnosť, ochranu detí, pre 

mládež a šport  
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V súlade s čl. 139(3), písm.c) Mimoriadne nariadenie č. 57/2019 ohľadom 

Administratívneho zákonníka , novelizované  

 
R O Z H O D U J E: 

 

 Čl.1. Schvaľujú sa úrovne zdaniteľných hodnôt, miestných daní a poplatkov ako i 
iných pridaných poplatkov, poplatkov za dočasné užívanie verejných / súkromných priestranstiev 

mesta Nadlak , ako i pokút uplatniteľných vo fiškálnom roku 2021, podľa príloh č. 1-2, 

ktoré tvoria súčasť tohoto rozhodnutia . 

 Čl.2. Toto rozhodnutie bude plnené primátorom mesta Nadlak a budú s ním 
oboznámení : 

- občania, prostredníctvom plagátov  

- Inštitúciou Prefekta župy Arad, Odbor právnych a administratívnych sporov– 
Právne oddelenie a oddelenie kontroly legality listín   
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