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USTANOVENIE č.98 

zo dňa 10.02.2022 

 

 

ktorým sa zvoláva Miestne zastupiteľstvo mesta Nadlak, na riadne 

zasadanie, ktoré sa bude konať dňa 17.02.2022 
 

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 17.02.2022, 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 17.02.2022. 

2, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu z riadneho  

zasadania  Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak , zo dňa 25.01. 

2022. 

3, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia rozpočtu prijmov a 

výdavkov Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak, na rok 2021. 

4, Návrh rozhodnutia ohľadom udelenia zvláštneho poverenia pre 

riešenie návrhu regionálneho operátora COMPANIA DE APA 

ARAD  S.A.,  ohľadom zvýšenia ceny pitnej vody, ako i poplatku 

za kanalizáciu – čistenie , prihliadnúc aj na rešpektovanie 

oznámenia ANRSCUP, č. 950557/25.01.2022.  

5, Návrh rozhodnutia ohľadom pridelenia mandátu predstaviteľovi 

mesta Nadlak vo V.Z. v spoločnosti „ Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor din 

judetul Arad. 

6, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia Akčného plánu 

sociálnych služieb spravovaných a financovaných z rozpočtu 

Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak, pre  rok 2022. 
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7, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predaja pozemku 

o rozlohe 1005 m2, parcela pod kat.č. 302202, upísaný v P.K. č. 

302202 Nadlak, pani Rumega Noema a pánovi Rumega 

Danielovi, bytom v meste Nadlak, ul. Dr. Martin Luther, č. 24, 

župa Arad. 

8, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predaja pozemku 

o rozlohe 827 m2, parcela pod kat.č. 318917, upísaný v P.K. č. 

318917 Nadlak, pani Františke Pišekovej, bytom v meste Nadlak, 

ul. M.Viteazul, č. 145, župa Arad. 

9, Návrh rozhodnutia ohľadom spoločnej účasti mesta Nadlak 

a Asociácie Evanjelická Diakonia v Nadlaku ,na procese 

zachovávania a zviditeľňovania tradičnej slovenskej kultúry. 

10, Návrh rozhodnutia ohľadom delenia parcely pod kat.č. 307987 

upísanej v P.K. č. 307987  mesta Nadlak, ako i iniciovanie 

koncesnej procedúry pre niektoré pozemky v súkromnom 

vlastníctve mesta Nadlak, v intraviláne mesta Nadlak, 

prostredníctvom verejnej dražby . 

11, Návrh rozhodnutia ohľadom určenia mesačného nájomného za 

byty určené na prenájom pre mladých z mesta  Nadlak, 

postavených prostredníctvom Národnej agentúry pre stavbu bytov. 

12, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu s obsahom 

určovania nájomného za budovy patriace tretím osobám 

a v ktorých prebieha školská činnosť. 

13, Oznámenie Účtovnej komory v Arade, č. 398/21.01.2022.   

14. Záznam ohľadom inventúry statkov patriacích mestu Nadlak, 

na rok 2021. 

15. Rôzne. 
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Primátor:  Ioan – Radu Marginean 

 

Potvrdzuje legalitu: prednosta Alexander Gros 
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