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USTANOVENIE č.336 

zo dňa 17.08.2022 
 
 

ktorým sa zvoláva Miestne zastupiteľstvo mesta Nadlak, na riadne 

zasadanie, ktoré sa bude konať dňa 23.08.2022 

 
Primátor mesta Nadlak, 

 berúc do ohľadu : 

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

(5),pism.c, čl. 196(1), písm. b,Mimoriadneho nariadenia vlády č.57/2019 
ohľadom Administratívneho poriadku, novelizované 
  

 
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 23.08.2022, 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 23.08.2022. 

2, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu z riadneho 

zasadania Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak, zo dňa 

26.07.2022. 

3, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia opatrení pre 

odstránenie nedostatkov a pre zaistenie protipožiarnej ochrany 

a ochrany v podobných situáciach, na území mesta Nadlak. 

4, Návrh rozhodnutia ohľadom rektifikovania rozpočtu prijmov 

a výdavkov Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak, na rok 2022. 

5, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia plnenia miestneho 

rozpočtu na II trimester roku 2022. 

6, Návrh rozhodnutia ohľadom začatia konania verejnej dražby 

pre prenájem bytu upísaného v P.K. 300054-C1-U8  Nadlak, 

o zastavanej ploche veľkosti 81 m2 , nehnuteľnosť nachádzajúca 

sa v súkromnom vlastníctve rumunského štátu. 

7, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia rozdelenia 

nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v meste Nadlak, upísanej v P.K. 

č. 305033 Nadlak. 
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8, Návrh rozhodnutia ohľadom odovzdania areálu a zaistenia 

podmienok pre plnenie investičného diela Projekt typ – Stavba 

Športovej haly s tribúnou pre 180 divákov, na ulici Dorobanti, č. 

39 C, mesto Nadlak, župa Arad, v prospech Ministerstva rozvoja, 

verejných prác a správy, prostredníctvom spoločnosti Compania 

Nationala de Investitii „C.N.I.“ S.A. 

9, Rôzne. 

 

 

- primátora 

 

 

 

 

Primátor:  Ioan – Radu Marginean 

 

Potvrdzuje legalitu: prednosta Alexander Gros 
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