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USTANOVENIE č.305 

zo dňa 20.07.2022 
 
 

ktorým sa zvoláva Miestne zastupiteľstvo mesta Nadlak, na riadne 

zasadanie, ktoré sa bude konať dňa 26.07.2022 

 
Primátor mesta Nadlak, 

 berúc do ohľadu : 

 - ustanovenia čl.133 (1), čl.134,čl.135, čl.155(1), písm.d, 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 26.07.2022, 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 26.07.2022. 

2, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu z riadneho 

zasadania Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak, zo dňa 

28.06.2022. 

3, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu 

z mimoriadneho zasadania Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak 

zo dňa 04.07.2022. 

4, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu 

z mimoriadneho zasadania Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak 

zo dňa 12.07.2022.  

5, Návrh rozhodnutia ohľadom prevodu nehnuteľnosti (stavba 

a pozemok) upísanej v PK č. 303667 Nadlak – zo súkromného 

vlastníctva mesta Nadlak , do verejného vlastníctva. 

6, Návrh rozhodnutia ohľadom uvedenia statkov patriacich do 

investície „Rozširovanie vodnej siete do priemyselej zóny mesta 

Nadlak“ do domény miestneho verejného záujmu a následne ich 

koncesia v prospech spoločnosti „ Compania de Apa Arad S.A.“ 

7, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia projektu DALI-
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CONSTRUIRE CAMPUS SCOLAR J.G.TAJOVSKY . 

8, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predaja pozemku 

o veľkosti 772 m2, parcela pod kat.č. 319055, upísaný v PK č. 

319055 Nadlak, nachádzajúci sa v meste Nadlak, ul. Closca, č. 44, 

župa Arad, a to pani Putura Maria-Danca a pánovi Putura Ioan – 

Florin, bytom v meste Nadlak , ul. Closca, č. 44, župa Arad. 

9, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia technologických strát, 

ktoré boli zohľadnené z príležitosti schvaľovania poplatkov za 

prepravu a dištribúciu tepelnej energie zo strany spoločnosti 

APOTERM  NADLAC  SA.  

10, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia plnenia miestneho 

rozpočtu pre I. trimester roku 2022. 

11, Rôzne. 
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Primátor:  Ioan – Radu Marginean 

 

Potvrdzuje legalitu: prednosta Alexander Gros 
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