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USTANOVENIE č.63 

zo dňa 19.01.2022 
 
 

ktorým sa zvoláva Miestne zastupiteľstvo mesta Nadlak, na riadne 

zasadanie, ktoré sa bude konať dňa 25.01.2022 

 
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 25.01.2022, 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 25.01.2022. 

2, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu 

z mimoriadneho zasadania Miestneho zastupiteľstva  mesta 

Nadlak , zo dňa 22.12. 2022. 

3, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu z riadneho 

zasadania Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak, zo dňa 

28.12.2021. 

4, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu 

z mimoriadneho  zasadania Miestneho zastupiteľstva mesta 

Nadlak, zo dňa 04.01.2022. 

5, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia návrhu pod názvom „ 

Modernizovanie ulíc v meste Nadlak, župa Arad, etapa P.T. + 

D.E.+ C.S., ako i celkového odhadu.“ 

6, Návrh rozhodnutia ohľadom organizovania školskej siete pre 

školský rok 2022 – 2023, v rámci územného celku pod správou 

mesta Nadlak. 

7, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia opatrení pre 

odstránenie nedostatkov a zvýšenia ochrannej kapacity pred 
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požiarmi a pred inými núdzovými situáciami v rámci územného 

celku mesta Nadlak. 

8, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predaja viacerých 

pozemkov nachádzajúcich sa v súkromnom vlastníctve mesta 

Nadlak,  nachádzajúcich sa v katastri mesta Nadlak, 

prostredníctvom verejnej dražby. 

9, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia hlásenia ohľadom 

hodnotenia niektorých pozemkov v súkromnom vlastníctve mesta 

Nadlak, ktoré sa nachádzajú v intraviláne mesta Nadlak. 

10, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia Akčného plánu diela 

miestneho záujmu, ktoré bude uskutočnené uplatniteľmi zákona č. 

416/2001, o minimálnych zaručených prijmoch, pre rok 2022. 

11, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu ohľadom 

určenia úrovne prenájmu pre byty vo vlastníctve tretích osôb 

a v ktorých prebiehajú školské činnosti . 

12, Hlásenie o činnosti Mestskej knižnice v Nadlaku, na rok 2021. 

13, Rôzne. 
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Primátor:  Ioan – Radu Marginean 

 

Potvrdzuje legalitu: prednosta Alexander Gros 
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