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USTANOVENIE č.307 

zo dňa 15.09.2021 
 
 

ktorým sa zvoláva Miestne zastupiteľstvo mesta Nadlak, na mimoriadne 

zasadanie, ktoré sa bude konať dňa 21.09.2021 

 
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 mimoriadne 

zasadanie , ktoré sa bude konať dňa 21.09.2021, 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 

mimoriadneho zasadania Miestneho zastupiteľstva, zo dňa 

21.09.2021. 

2, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu z riadneho 

zasadania Miestneho zastupiteľstva  mesta Nadlak ,zo dňa 31.08. 

2021. 

3, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu 

z mimoriadneho zasadania Miestneho zastupiteľstva  mesta 

Nadlak ,zo dňa 31.08. 2021. 

4, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu 

z mimoriadneho zasadania Miestneho zastupiteľstva mesta 

Nadlak, zo dňa 09.09.2021. 

5, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predaja pozemku 

o veľkosti 731 m2, v parcele pod kat.č. 318016, upísaný v PK pod 

č. 318016 Nadlak, nachádzajúci sa v meste Nadlak, ul. Horia, č. 

51, župa Arad, pani Heimann Lorete, bytom v meste Nadlak, ul. 

Horea, č. 51, župa Arad. 

6, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predaja pozemku 

o veľkosti 874 m2, v parcele pod kat.č. 302222, upísaný v PK č. 
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302222 Nadlak, nachádzajúci sa v meste Nadlak, ul. Lacului, č. 

15, župa Arad, pani Marioara Visoan, bytom v meste Nadlak, ul. 

Lacului, č. 15, župa Arad 

7, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predaja pozemku 

o veľkosti 894 m2, v parcele pod kat.č. 302238, upísaný v PK č. 

302238 Nadlak, nachádzajúci sa v meste Nadlak, ul. Lacului, č. 

10, župa Arad, pánovi Suciu Ioan a pani Suciu Elisabeta, bytom 

v meste Nadlak, ul. Lacului, č. 10, župa Arad 

8, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predaja pozemku 

o veľkosti 840 m2, v parcele pod kat.č. 308012, upísaný v PK č. 

308012 Nadlak, nachádzajúci sa v meste Nadlak, ul. Decebal, č. 

11, župa Arad, pánovi Roman Constantin Voicu a pani Roman 

Elena , bytom v meste Arad, Bld. Stefan Augustin Doinas, č. 1-3, 

bl.C, byt č.4, župa Arad 

9, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predĺženia platnosti 

nájomnej zmluvy ,č. 9360/18.10.2016 

10, Návrh rozhodnutia ohľadom novelizácie organizačnej schémy 

a funkcií.  

11, Návrh rozhodnutia ohľadom reorganizovania odborných 

komisií v rámci Miestneho zastupiteľstva Nadlak 

12, Rôzne 
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Primátor:  Ioan – Radu Marginean 

 

Potvrdzuje legalitu: prednosta Alexander Gros 
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