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USTANOVENIE č.354 

zo dňa 21.09.2022 
 
 

ktorým sa zvoláva Miestne zastupiteľstvo mesta Nadlak, na riadne 

zasadanie, ktoré sa bude konať dňa 27.09.2022 

 
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 27.09.2022, 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 27.09.2022. 

2, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu z riadneho 

zasadania Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak, zo dňa 

23.08.2022. 

3, Návrh rozhodnutia ohľadom stanovenia zákonného 

predčasného ukončenia mandátu miestneho poslanca, pána 

BOCEA ALEXANDRU=MARIAN, zvoleného na listine 

Sociálno-demokratickej strany a následne prehlásenie jeho kresla 

za uvoľnené. 

4, Návrh rozhodnutia ohľadom vymenovania predstaviteľov 

Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak, do správnej rady a do 

komisie pre hodnotenie a zaisťovanie kvality výchovného procesu 

v rámci Teoretického lýcea Jozefa Gregora Tajovského. 

5, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia zavedenia niektorých 

pozemkov do kúpno-predajného obehu. 

6, Návrh rozhodnutia ohľadom prijatia P.U.Z a R.L.U. pre „Pevnú 

stanicu mobilných telefónnych služieb typu GSM TI éčíľ Nadlak, 

zásobenú elektrinou“ . 
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7, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia návrhu pod názvom 

„Vypracovanie technického projektu a prevádzkových detajlov 

pre multifunkčný areál 22x42  m“, etapa D.T.A.C., P.T. + D.E. 

ako i všeobecného odhadu. 

8, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predaja pozemku 

o ploche 884 m2 , parcela pod kat. číslom 319027, upísaná v PK č. 

319027 Nadlak , nachádzajúca sa v meste Nadlak,ul. Decebal, č.7, 

župa Arad, v prospech pána Jána Bálinta, bytom v meste Nadlak, 

ul. G.Cosbuc, č. 100, župa Arad. 

9, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia rektifikácie rozpočtu 

prijmov a výdajov Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak, na rok 

2022. 

10, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predaja pozemku 

o ploche 970 m2 , parcela pod kat. číslom 13691/76,, upísaná v PK 

č. 317043 Nadlak , nachádzajúca sa v meste Nadlak,ul. George 

Enescu, č.151, župa Arad, v prospech pani Pop Aurora a pána Pop 

Ioan, bytom v meste Nadlak, ul. G.Enescu, č. 151, župa Arad. 

11, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia návrhu pod názvom 

„Usporiadanie prístupových ciest a parkovísk na ulici N.Balcescu, 

mesto Nadlak, etapa P.T. + D.E. + C.S., D.T.A.C“,  ako 

i všeobecného odhadu. 

12, Návrh rozhodnutia ohľadom zmeny hranice spoločného 

vlastníctva medzi parcelami upísanými v PK, č. 319058 Nadlak 

a PK č. 318887, Nadlak. 

13, Rôzne. 
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Primátor:  Ioan – Radu Marginean 

 

Potvrdzuje legalitu: prednosta Alexander Gros 
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