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USTANOVENIE č.131 

zo dňa 22.04.2021 
 
 

ktorým sa zvoláva Miestne zastupiteľstvo mesta Nadlak, na mimoriadne zasadanie, ktoré 
sa bude konať dňa 28.04.2021 

 
Primátor mesta Nadlak, 

 berúc do ohľadu : 
 - ustanovenia čl.133 (1), 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 28.04.2021, o 17,00 hodine, na sídle radnice mesta Nadlak - 
zasadacia miestnosť ,fyzická prítomnosť, alebo on-line, pre ktoré sa navrhuje nasledovný 
zasadací poriadok: 
 

Denný poriadok Na podnet: 

1. Návrh uznesenia ohľadom schválenia denného poriadku riadneho 

zasadania Miestneho zastupiteľstva, zo dňa 28.04.2021 
Primátora 

2. Návrh uznesenia ohľadom schválenia záznamu z riadneho zasadania 

Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak zo dňa 30.03.2021 
Primátora 

3. Návrh uznesenia ohľadom schválenia rozpočtu prijmov a výdavkov 

Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak, na rok 2021 
Primátora 

4. Návrh uznesenia ohľadom schválenia organizačnej štruktúry a 

obsadzovania funkcií 
Primátora 

5. Návrh uznesenia ohľadom schválenia výške miestných daní a poplatkov, 

pozostávajúcich z určitej čiastky v lej, alebo ktoré boli stanovené na 

základe určitej čiastky v lej, ako i rozmedzie pokút , ktoré plnia miestny 
rozpočet a ktoré sa každoročne indexujú na základe miery inflácie, 

uplatňovanej vo fiškálnom roku 2022. 

Primátora 

6. Návrh uznesenia ohľadom účasti mesta Nadlak, v spolupráci so Spolkom 

Evanjelická diakónia v Nadlaku, na procese uchovávania a presadzovania 
tradičnej slovenskej kultúry. 

Primátora 

7. Návrh uznesenia ohľadom schválenia nastolenia vlastníckeho práva na 

budovu nachádzajúcu sa v meste Nadlak, upísanú v PK pod číslom 

317051 Nadlak 

Primátora 

8. Návrh uznesenia ohľadom schválenia predaja pozemku o rozlohe 984 m2, 

parcela pod kat. číslom 302286, zaregistrovaná v PK, č. 302286 Nadlak, 

nachádzajúca sa v meste Nadlak, ul. Dr. M.Luther, č.5, župa Arad, pani 
Rusu Rusanda. 

Primátor 
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9. Návrh uznesenia ohľadom schválenia predaja pozemku o rozlohe  898 
m2, parcela pod kat.č. 306406, zaregistrovaná v PK, pod č. 306406 

Nadlak, nachádzajúca sa v meste Nadlak, ul. Abatorului, č. 15, župa 

Arad, pani Andrei Eve Bagyinszkej, so stálym bydliskom na ulici 

Razboieni, č.4, župa Arad. 

Primátora 

10. Návrh uznesenia ohľadom schválenia predaja pozemku o rozlohe 1022 

m2, parcela pod kat.č. 302232, zaregistrovaná v PK, č. 302232 Nadlak, 

nachádzajúca sa v meste Nadlak, ul. Lacului, č. 16, župa Arad, pani Lúcii 

Iurasovej a pánovi Vincentiu Iuras, so stálym bydliskom v meste Nadlak, 
ul. Lacului, č.16, župa Arad 

Primátora 

11. Návrh uznesenia ohľadom kompenzovania(odškodnenia) protihodnoty 

opravných prác vykonaných na prenajatej budove pani Livia Demian-
Noaghi II, na úkor nájomného, tak ako to stanovuje aj zmluva o prenájme 

č. 4965/06.07.2018 

Primátora 

12. Návrh uznesenia ohľadom schválenia – Ročného plánu ľudských zdrojov, 

materiálov a finančných zdrojov ,určených pre manažment núdzových 
situácií, na rok 2021 

Primátora 

13. Návrh uznesenia ohľadom aktualizácie Plánu pre analýzu a riešenie 

rizikových situácií v meste Nadlak 
Primátora 

14. Návrh uznesenia ohľadom jedného pozemku z parcely pod top.č. 
13691/56, upísaná v PK pod č. 303476 Nadlak (staré č.PK 2201), ktorý 

bude pridelený do bezplatného používania po dobu jestvovania bytu ,ako 

osobné vlastníctvo, pánovi Ioan-Robert Matica  

Primátora 

15. Návrh uznesenia ohľadom zmeny predbežného rozpočtu projektu pod 

názvom „ Prestavba ulíc mesta Nadlak, ul. Viile Vechi a Cartierul Nou, 

župa Arad”, etapa P.T.+D.E. +C.S. 

Primátora 

16. Návrh uznesenia ohľadom schválenia počtu štipendií na II semester, 
školského roku 2020-2021, pre žiakov štátnych ,základných a stredných 

škôl 

Primátora 

17. Návrh uznesenia ohľadom schválenia pravidiel dištribúcie drevnej 

guľatiny z porastov mimo národného lesného fondu a ktoré sa nachádzajú 
v rámci územného celku mesta Nadlak 

Primátora 

18. Návrh uznesenia ohľadom zmeny medzí, v rámci obecného vlastníctva a 

to medzi parcelami zaregistrovanými v PK, pod číslom 305033 Nadlak , 
PK pod číslom 300132 Nadlak a PK pod číslom 300130 Nadlak 

Primátora 

19. Návrh uznesenia ohľadom niektorých opatrení pre úpravu služieb 

oddelenia „ Údržba a usporiadanie trávnikov v meste Nadlak” 
Primátora 

20. Návrh uznesenia ohľadom schválenia uvedenia niektorých využívaných 
ciest a niektorých kanálov, do pozemkového obehu  

Primátora 

21. Rôzne  

 

Primátor       Potvrdzuje legalitu 

Ioan – Radu Marginean    Prednosta 

            Alexander Gros 
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