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USTANOVENIE č.348 

zo dňa 20.10.2021 
 
 

ktorým sa zvoláva Miestne zastupiteľstvo mesta Nadlak, na mimoriadne 

zasadanie, ktoré sa bude konať dňa 26.10.2021 

 
Primátor mesta Nadlak, 

 berúc do ohľadu : 

 - ustanovenia čl.133 (1),písm.a, čl.134 , čl.135, 

čl.155(1),písm.d,(5),písm.c, čl. 196(1),písm. b Mimoriadneho nariadenia 
vlády č.57/2019 ohľadom Administratívneho poriadku, novelizovaný 
  

 
N A R I A Ď U J E M : 

 
 

      Čl.1. Zvoláva sa Miestne zastupiteľstvo mesta Nadlak, na riadne 

zasadanie , ktoré sa bude konať dňa 26.10.2021, o 17,00 hodine, na 

sídle radnice mesta Nadlak - zasadacia miestnosť(fyzická prítomnosť alebo 

on-line) , pre ktoré sa navrhuje nasledovný zasadací poriadok: 
 
 Na podnet 

1, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia denného poriadku 

riadneho zasadania Miestneho zastupiteľstva, zo dňa 26.10.2021. 

2, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu z riadneho 

zasadania Miestneho zastupiteľstva  mesta Nadlak , zo dňa 21.09. 

2021. 

3, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu 

z mimoriadneho zasadania Miestneho zastupiteľstva mesta 

Nadlak, zo dňa 24.09.2021. 

4, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia demontáže budovy , 

nachádzajúcej sa v meste Nadlak, upísaná v PK č. 318006 Nadlak. 

5, Návrh rozhodnutia ohľadom vymenovania predstaviteľov 

Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak do Správnej rady, ako i do 

Komisie pre hodnotenie a zaisťovanie kvality výučby v rámci 

Teoretického Lýcea Jozefa Gregora Tajovského. 

6, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia Štúdie 

uskutočniteľnosti a predbežného rozpočtu pre projekt pod názvom 

„ Zriadenie poľnohodpodársko-potravinárskeho trhu v meste 

Nadlak, župa Arad.“ 

7, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predaja pozemku 
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o ploche 900 m2, parcela pod kat.č. 302268, upísaná v PK č. 

302268 Nadlak, nachádzajúci sa v meste Nadlak, ul. Primaverii, č. 

12, župa Arad a to pánovi Farcas Daniel Iancu Viorel a pani 

Farcas Paula,  trvalým bytom v meste Nadlak, ul. Ľudovít Boor, č. 

18, župa Arad. 

8, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predaja pozemku 

o ploche 746 m2, parcela pod kat.č. 311334, upísaná v PK č. 

311334 Nadlak, nachádzajúci sa v meste Nadlak, Cartierul Nou, č. 

26, župa Arad, a to pánovi Groza Cornel,  trvalým bytom v meste 

Nadlak, Cartierul Nou, č. 26, župa Arad. 

9, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia mesačnej kvóty paliva 

pre motorové vozidlo v používaní Miestnej polície. 

10, Návrh rozhodnutia ohľadom akceptovania P.U.Z. a R.L.U. pre 

„ SERVISNÉ PRIESTORY, STRÁŽENÉ PARKOVISKÁ, 

REŠTAURÁCIU PONAD DIAĽNICU, BENZINKY, MYČKY 

ÁUT, SERVIS PRE KAMIÓNY, VULKANIZOVANIE, 

UBYTOVACIE PRIESTORY A FOTOVOLTAICKÉ PANELY“ 

– príjemca S.C. RODARIO 59 S.R.L. 

11, Návrh rozhodnutia ohľadom prijatia opatrení pre uplatňovanie 

RMZ, č. 61/17.04.2018, ohľadom predaja niektorých pozemkov 

nachádzajúcich sa v súkromnom vlastníctve mesta Nadlak, ktoré 

sa nachádzajú v intraviláne mesta Nadlak, prostredníctvom 

verejného ponukového konania . 

12, Návrh rozhodnutia ohľadom rektifikácie rozpočtu Miestneho 

zastupiteľstva mesta Nadlak, na rok 2021. 

13, Návrh rozhodnutia ohľadom stanovenia cieľa užívania 

pozemku nachádzajúceho sa v intraviláne mesta Nadlak, a to pre 

zriadenie rekreačného a športového areálu, ako i zriadenie 

multifunkčného ihriska. 

14, Rôzne. 
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Primátor:  Ioan – Radu Marginean 

 

Potvrdzuje legalitu: prednosta Alexander Gros 
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