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USTANOVENIE č.400 

zo dňa 22.12.2021 
 
 

ktorým sa zvoláva Miestne zastupiteľstvo mesta Nadlak, na riadne 

zasadanie, ktoré sa bude konať dňa 28.12.2021 

 
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 28.12.2021, 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 28.12.2021. 

2, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu 

z mimoriadneho  zasadania  Miestneho zastupiteľstva mesta 

Nadlak , zo dňa 24.11. 2021. 

3, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu z riadneho 

zasadania Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak, zo dňa 

26.11.2021. 

4, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu 

z mimoriadneho zasadania Miestneho zastupiteľstva mesta 

Nadlak, zo dňa 15.12.2021. 

5, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia ukazovateľov daňového 

zónovania, ako i princípov ich určovania, s cieľom aktualizovania 

mestských zón v Nadlaku. 

6, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia úrovne zdaniteľných 

hodnôt, miestných daní a poplatkov ako i iných prináležiacich 

poplatkov, daní za dočasné užívanie verejných/ súkromných  

priestranstiev v meste Nadlak, ako i úroveň pokút prináležiacich 

daňovému roku 2021. 
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7, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia osobitných poplatkov 

na daňový rok 2021. 

8, Návrh rozhodnutia ohľadom odovzdania do bezplatného 

užívania VEREJNÝCH HIGIENICKÝCH SLUŽIEB MESTA 

NADLAK, niektorých budov, nachádzajúcich sa vo vlastníctve 

mesta Nadlak pre parkovanie vlastných strojov, respektíve 

uskladňovanie surovín používaných pre čistenie zasnežených 

plôch. 

9, Návrh rozhodnutia ohľadom aktualizovania Predajného 

poriadku bytov pre mladých, určených na prenájom a ktoré sa 

nachádzajú v meste Nadlak, ul. G.Cosbuc, č. 54, župa Arad 

a ktoré boli postavené v rámci programu ANL: 

10, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia výpredaja niektorých 

bytov v meste Nadlak, na ul. George Cosbuc, č. 54. 

11, Návrh rozhodnutia ohľadom presunu niektorých statkov 

nachádzajúcich sa v správe Vodárenskej spoločnosti Arad S.A., 

z verejného vlastníctva, do súkromného vlastníctva mesta Nadlak, 

s ceľom umožnenia ich vyradenia z prevádzky a zošrotovania. 

12, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predaja bytu, 

nachádzajúceho sa v meste Nadlak, ul. G. Cosbuc, č. 54, 1. 

poschodie, ap.5, župa Arad, upísaný v P.K. č. 305290-C1-U5 

Nadlak, a to pani Sidor Anda Laura. 

13, Rôzne.   
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Primátor:  Ioan – Radu Marginean 

 

Potvrdzuje legalitu: prednosta Alexander Gros 
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