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USTANOVENIE č.372 
zo dňa 18.11.2021 

 
 

ktorým sa zvoláva Miestne zastupiteľstvo mesta Nadlak, na riadne 

zasadanie, ktoré sa bude konať dňa 26.10.2021 
 

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 26.11.2021, o 16,00 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 26.11.2021. 

2, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu 

z mimoriadneho zasadania Miestneho zastupiteľstva  mesta 

Nadlak , zo dňa 20.10. 2021. 

3, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu z riadneho 

zasadania Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak, zo dňa 

26.10.2021. 

4, Návrh rozhodnutia ohľadom stanovenia povinností 

a zodpovednosti verejných úradov, podnikov a občanov s cieľom 

dobrého obhospodarovania mesta.. 

5, Návrh rozhodnutia ohľadom výpredaja guľatiny na koreni, 

prostredníctvom dražby s vyvolávaním . 

6, Návrh rozhodnutia ohľadom vyhradenia dočasných 

skladovacích priestorov pre objemný odpad a neživého odpadu zo 

stavieb. 

7, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predaja pozemku 

o ploche 771 m2, parcela pod kat.č. 302171, upísaná v PK č. 

302171 Nadlak, nachádzajúci sa v meste Nadlak, ul. 1. Decembra, 
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č. 163, župa Arad a to pánovi Cruceanu Milica a pani cruceanu 

Maria,  trvalým bytom v meste Nadlak, ul. 1.Decembra, č. 163, 

župa Arad. 

8, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predaja pozemku 

o ploche 131 m2, parcela pod kat.č. 3162/2, upísaná v PK č. 

318076  Nadlak, pánovi Perhinschi Neculai.  

9, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predaja pozemku 

o ploche 907 m2, parcela pod kat.č. 302269, upásaná v PK č. 

302269 Nadlak, nachádzajúci sa v meste Nadlak, str. Primaverii, 

č. 10, župa Arad, a to pani Vesa Ana, bytom v meste Nadlak, u. 

Primaverii, č. 10, župa Arad. 

10, Návrh rozhodnutia ohľadom rektifikácie rozpočtu Miestneho 

zastupiteľstva mesta Nadlak, na rok 2021. 

11, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia čerpania miestneho 

rozpočtu  na II trimester roku 2021. 

12, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia črpania miestneho 

rozpočtu na III trimester roku 2021. 

13, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia všeobecného 

aktualizovaného odhadu, všeobecného aktualizovaného odhadu 

,čo má byť ešte plnený, aktualizovaný v súlade s Nariadením č. 

15/2021, ako i schválenie technicko-ekonomických ukazovateľov 

pre projekt pomenovaný „Modernizovanie a oprava cestnej siete 

mesta Nadlak“, etapa PT + DE + CS. 

14, Návrh rozhodnutia ohľadom vysporiadania právneho stavu 

budovy upísanej v PK č. 317861 Nadlak. 

15, Návrh rozhodnutia ohľadom zamietnutia sťažnosti č. 

8/01.11.2021, predloženej Asociáciou poľnohospodárskych 

výrobcov „Taranul Nadlacan“. 

16, Rôzne. 
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Primátor:  Ioan – Radu Marginean 

 

Potvrdzuje legalitu: prednosta Alexander Gros 
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