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USTANOVENIE č.257 

zo dňa 25.05.2022 
 
 

ktorým sa zvoláva Miestne zastupiteľstvo mesta Nadlak, na riadne 

zasadanie, ktoré sa bude konať dňa 31.05.2022 

 
Primátor mesta Nadlak, 

 berúc do ohľadu : 

 - ustanovenia čl.133 (1), čl.134, čl.135, čl.155(1), písm.d,(5),lit.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 31.05.2022, 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 31.05.2022. 

2, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu z riadneho 

zasadania Miestneho zastupiteľstva v Nadlaku , zo dňa 26.4.2022.  

3, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia Protokolu o spolupráci 

medzi Župou Arad, mestom Arad, mestom Chișineu Criș, mestom 

Curtici, mestom Ineu, mestom Lipova, mestom Nadlak, mestom 

Pâncota, mestom Pecica, mestom Sântana, mestom Sebiș, 

Univerzitou „Aurel Vlaicu”, Universitatea de Vest „Vasile 

Goldiș” a Obchodnou, priemyselnou a poľnohospodárskou 

komorou župy Arad.  

4, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predaja jedného 

pozemku zo súkromného vlastníctva mesta Nadlak, v prospech 

držiteľov predkupného práva .  

5, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predaja niektorých 

pozemkov zo súkromného vlastníctva mesta Nadlak, pani Băluță 

Cristina-Ramona a  pánovi Băluță Vasile.. 

6, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predaja pozemku 

o rozlohe 892 m2, v parcele pod kat.č. 302245, upísaného v P.K. č. 
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302245 Nadlak, ktorý sa nachádza v meste Nadlak, ul. Primaverii, 

č.1, župa Arad, pánovi Dušanovi Hlovoškovi. 

7, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia úrovne miestnych daní 

a poplatkov , ktoré pozostávali z jednej sumy peniazí, alebo ktoré 

boli určené na základe peňažnej sumy v lei, ako i hranicu pokút, 

ktoré plnia miestny rozpočet a ktoré sa každoročne indexujú pod 

vplyvom inflácie. Budú uplatnené vo fiškálnom roku 2023. 

8, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia organizačnej schémy a 

funkcií. 

9, Návrh rozhodnutia ohľadom upravenia právnej situácie 

nehnuteľností upísaných v P.K., č. 310824 a 310933 Nadlak. 

10, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia delenia nehnuteľností 

v meste Nadlak, upísaných v P.K. pod č. 310933 Nadlak a P.K. č. 

310823 Nadlak. 

11, Návrh rozhodnutia ohľadom ratifikácie notifikácie Asociácie 

AAD-CARP Expresul - CFR Bucuresti – Agentia Nadlac. .  

12, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia zavedenia jedného 

pozemku do pozemkového obehu. 

13, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia zavedenia jedného 

pozemku do pozemkového obehu. 

14, Rôzne. 
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Primátor:  Ioan – Radu Marginean 

 

Potvrdzuje legalitu: prednosta Alexander Gros 
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