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USTANOVENIE č.97 

zo dňa 10.02.2022 
 
 

ktorým sa zvoláva Miestne zastupiteľstvo mesta Nadlak, na mimoriadne 

zasadanie, ktoré sa bude konať dňa 11.02.2022 

 
Primátor mesta Nadlak, 

 berúc do ohľadu : 

 - ustanovenia čl.133 (2),písm.a, čl.134(1), písm.a(2),čl.135, 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 mimoriadne 

zasadanie (zvolané ihneď), ktoré sa bude konať dňa 11.02.2022, o 9,00 

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 

mimoriadneho zasadania miestneho zastupiteľstva, zo dňa 

11.02.2022. 

2, Návrh rozhodnutia ohľadom pozmenenia Ustanovenia 

Miestneho zastupiteľstva v Nadlaku ,pod č. 158/26.10.2021 

vzťahujúce sa na schválenie žiadosti o financovanie , ako 

i všeobecný odhad, s cieľom predloženia návrhu investícií pre 

projekt „ Asfaltovanie a modernizovanie miestných ciest 

v Nadlaku, župa Arad“ na Ministerstve pre rozvoj ,verejné diela a 

administráciu. 

3, Návrh rozhodnutia ohľadom pozmenenia Ustanovenia 

Miestneho zastupiteľstva v Nadlaku ,pod č. 157/26.10.2021 

vzťahujúce sa na schválenie žiadosti o financovanie , ako 

i všeobecný odhad, s cieľom predloženia návrhu investícií pre 

projekt „ Asfaltovanie a modernizovanie miestných ciest 

a chodníkov  v meste Nadlak, župa Arad“ na Ministerstve pre 

rozvoj ,verejné diela a administráciu. 
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4. Návrh rozhodnutia ohľadom pozmenenia Ustanovenia 

Miestneho zastupiteľstva v Nadlaku ,pod č. 159/26.10.2021 

vzťahujúce sa na schválenie žiadosti o financovanie , ako 

i všeobecný odhad, s cieľom predloženia návrhu investícií pre 

projekt „ Rozširovanie siete pitnej vody a kanalizácie, ako i siete 

kanálov pre odvod dažďovej vody v Nadlaku, župa Arad“ na 

Ministerstve pre rozvoj ,verejné diela a administráciu. 
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Primátor:  Ioan – Radu Marginean 

 

Potvrdzuje legalitu: prednosta Alexander Gros 
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