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UZNESENIE č.128 

zo dňa 22.12.2020 

ohľadom schválenia špeciálnych poplatkov, 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 5664/16.10.2020 
- referát vedúceho architekta miestneho úradu, č. 5516/08.10.2020 

- referát administratívneho oddelenia – sekretariát miestneho úradu 

č.5579/12.10.2020 
- referát poľnohospodárskeho oddelenia miestneho úradu ,č. 5530/08.10.2020 

- referát oddelenia pre rozpočet , v rámci radnice mesta Nadlak, č. 

39171/16.10.2020 

- referát Verejného komunálneho úradu pre evidenciu osôb, č. 5632/15.10.2020 
- odborné hlásenie Dobrovoľného zboru pre núdzové situácie v Nadlaku, č. 5649, 

5650/15.10.2020 

- záznam ohľadom vyvesenia oznamu , č. 5665/16.10.2020 
- uznesenie Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak, č. 39/27.02.2007 ohľadom 

schválenia Nariadenia o procedúre schvaľovania špeciálnych poplatkov 

- ustanovenia čl. 484 – 485 , zo zákona č. 227/2015, ohľadom daňového zákonníka 
, novelizovaný 

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

správe , aktualizované a znovu vydané 

- ustanovenia čl. 30 , zákona č. 273/2006 ohľadom miestnych verejných financií, 
novelizovaný  

- ustanovenia čl. 129(2), 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  
V súlade s čl. 139(3), písm.c) Mimoriadne nariadenie č. 57/2019 ohľadom 

Administratívneho zákonníka , novelizované  

 
Berúc do ohľadu: 

- podnet primátora mesta Nadlak , vyjadrený prostredníctvom 

schvaľovacieho referátu registrovaný pod č.5664/16.10.2020 
- referát hlavného architekta miestneho úradu, č.5516/08.10.2020 
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JUDEŢUL ARAD 
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USTANOVUJE: 

 

Čl. 1. Schvaľujú sa špeciálne poplatky, pre tržnicu s agropotravinárskymi 

výrobkami ako i tržnicu Obor, pre fiškálny rok 2021, v súlade s prílohou č. 1 , ktorá tvorí 
súčasť tohoto uznesenia . 

Čl. 2. Schvaľujú sa špeciálne poplatky, za služby poskytované Verejným 

komunálnym úradom pre evidenciu osôb, pre fiškálny rok 2021, v súlade s prílohou č.2, 
ktorá tvorí súčasť tohoto uznesenia . 

Čl. 3. Schvaľujú sa špeciálne poplatky, za služby poskytované  oddelením pre 

urbanistiku , v rámci mestského úradu, pre fiškálny rok 2021, v súlade s prílohou č. 

3,ktorá tvorí súčasť tohoto uznesenia. 
Čl. 4. Schvaľuje sa špeciálny poplatok za registráciu nájomných zmlúv, vo výške  

5 lei/nájomná zmluva, pre fiškálny rok 2021, v súlade s prílohou č. 4 , ktorá je súčasťou 

tohoto uznesenia . 
 Čl. 5. Schvaľuje sa poskytovanie niektorých služieb, za príslušnú cenu, zo strany  

Dobrovoľného zboru pre núdzové situácie, v prospech fyzických, či právnických osôb, 

bez zanedbávania vlastných povinností , nasledovne : 
a. Dozor nad rešpektovaním protipožiarných opatrení na tržniciach, 

výstavách, športových a kultúrnych podujatiach, filmovaniach a pod. :  

                        - s hasičským protipožiarnym vozidlom 

    - s dobrovoľnou protipožiarnou posádkou  bez 
       hasičského vozidla 

b. Preprava vody na protipožiarnom vozidle  

c. Čerpanie vody z podpivničených budov, alebo zo studní , čistenie 
podmostí: - za pomoci protipožiarneho vozidla  

     - za pomoci motorovej pumpy  SP 12RI 

d. Práce na vysokých polohách , za pomoci výsuvného rebríka  
e. Zásah hasičov na vysokých plochách pre odstránenie snehu a/alebo ľadu 

z budov a iných objektov , záchrana vtákov a zvieratiek  

f. Použitie 8000 litrovej nádrže na prepravu vody  

 Čl. 6. Schvaľujú sa poplatky za služby plnené Dobrovoľným zborom pre núdzové 
situácie v Nadlaku ,ako i tie čo sú určené pre údržbu a prevádzku Dobrovoľného zboru 

pre núdzové situácie v Nadlaku ,pre fiškálny rok 2021, tak ako sa uvádza v prílohách 

č.5-6 k tomuto rozhodnutiu . 
 Čl. 7. Schvaľujú sa špeciálne poplatky pre oddelenie pre dane a poplatky v rámci 

miestneho úradu , za poskytované služieb , pre fiškálny rok 2021, v súlade s prílohou č. 

7 , ktorá tvorí súčasť tohoto uznesenia .  
Čl. 8.Ustanovenia tohoto uznesenia nadobúdajú platnosť počnúc 1. januárom  

2021. 

Čl. 9. Toto uznesenie bude plnené primátorom mesta Nadlak a budú s ním 

oboznámení aj: 
- vedúci architekt 

- administratívne oddelenie – sekretariát  

- Dobrovoľný zbor pre núdzové situácie mesta Nadlak 
- Oddelenie pre rozpočet  

- Verejný komunálny úrad pre evidenciu osôb  

- Oddelenie pre dane a poplatky   

- občanom, prostredníctvom plagátov 
-  Prefektovi župy Arad, Právnemu oddeleniu pre administratívne spory– 

Právnemu oddeleniu pre kontrolu legality úradných listín  
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