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USTANOVENIE č.283 

zo dňa 25.08.2021 
 
 

ktorým sa zvoláva Miestne zastupiteľstvo mesta Nadlak, na riadne 

zasadanie, ktoré sa bude konať dňa 31.08.2021 

 
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 31.08.2021, 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 31.08.2021. 

2, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu z riadneho 

zasadania Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak zo dňa 

27.07.2021. 

3, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu 

z mimoriadneho zasadania Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak 

zo dňa 06.08.2021. 

4, Návrh rozhodnutia ohľadom vyhlásenia určitých statkov, ako 

súčasť verejného majetku UAT Nadlak, ako i ich postúpenie do 

užívania Regionálneho operátora S.C. COMPANIA DE APA 

ARAD S.A. 

5, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia postúpenia niektorých 

miestností do bezplatného užívania Inšpektorátu pre núdzové 

stavy „ Vasile Goldis“ ,župa Arad, pre činnosti jeho vysunutého 

pracoviska SMURD Nadlak. 

6, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia upravenia rozlohy 

nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v meste Nadlak, parcela upísaná 

v PK, pod číslom 1686/2. 
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7, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predaja pozemku 

o rozlohe 598 m2, parcela s kat.č. 302244, upísaná v PK číslo 

302244 Nadlak, nachádzajúca sa v meste Nadlak, ul. Ludovíta 

Boora, č. 12, župa Arad, a to pani Cseman Ludmila-Ana, bytom 

v meste Nadlak, ul. Victoriei , č. 51, bl.A., sc.B, et.2, ap. 6, župa 

Arad.  

8, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia niektorých opatrení 

potrebných pre právne zastúpenie  mesta Nadlak Advokátskou 

kanceláriou Voda Petru Rares, pred súdnym dvorom v kauze 

sťažnosti spol. Panfora Oil &Gas SRL, spis č. 2588/117/2021. 

9, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia zavedenia niektorých 

prístupových ciest a jedného kanála, do pozemkového obehu. 

10, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia pridelenia 

nenávratného financovania , z fondov miestneho rozpočtu mesta 

Nadlak, pre neziskové činnosti miestneho záujmu, v roku 2021. 

11, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predaja pozemku 

o rozlohe 17066 m2,parcela pod kat.č. 308924, zaregistrovaná 

v PK č. 308924 Nadlak, nachádzajúca sa v obvode UAT Nadlak, 

izolované intravilánne teleso, a to na základe prednostného práva, 

v prospech Poľnohospodárskej spoločnosti Agroslavia Nadlak, so 

sídlom v Nadlaku, ul. N.Balcescu, č. 6, župa Arad. 

12, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predaja pozemku 

o rozlohe 3068 m2, parcela pod kat. č. 313057, upísaná v PK č. 

313057 Nadlak, nachádzajúca sa v obvode UAT Nadlak, 

izolované intravilánne teleso, na ulici Fermierul Est, č.7 a to na 

základe prednostného práva, v prospech pána Kmety Ioan, bytom 

na ul. Marasesti, č.44, Nadlak, župa Arad. 

13, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia pridelenia do správy 

Komunálných  hygienických služieb mesta Nadlak, nasledovných 

činností: zametanie, mytie, postrekovanie a údržba komunálnych 

ciest, ako i odstraňovanie a preprava snehu z komunálnych ciest 

a ich sprístupnenie v prípade poľadovice alebo námrazy, ako 

i schválenie Organizačného a prevádzkového poriadku pre 

Komunálne hygienické služby mesta Nadlak. 

14,  Prezentácia predbežnej zmluvy spoločnosti S.C. HOFMA 

INVEST S.R.L. , č. 4858/28.07.2021. 

15, Rôzne 
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Primátor:  Ioan – Radu Marginean 

 

Potvrdzuje legalitu: prednosta Alexander Gros 
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