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USTANOVENIE č.403 

zo dňa 19.10.2022 
 
 

ktorým sa zvoláva Miestne zastupiteľstvo mesta Nadlak, na riadne 

zasadanie, ktoré sa bude konať dňa 25.10.2022 

 
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 25.10.2022, 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,Zloženie prísahy právoplatného poslanca Lupascu Carmen 

2, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia denného poriadku 

riadneho zasadania Miestneho zastupiteľstva, zo dňa 25.10.2022. 

3, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu z riadneho 

zasadania Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak, zo dňa 

27.09.2022. 

4, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu 

z mimoriadneho zasadania Miestneho zastupiteľstva mesta 

Nadlak, zo dňa 04.10.2022. 

5, Návrh rozhodnutia ohľadom menovania osoby, ako člena 

komisie pre vyradenie navrhnutých statkov, patriacich spoločnosti 

S.C. COMPANIA DE APA ARAD S.A. 

6, Návrh rozhodnutia ohľadom pozmenenia spoločnej vlastníckej 

hranice medzi parcelami upísanými v PK, č.303667 Nadlak a PK, 

č. 319089 Nadlak. 

7, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia prevodu nehnuteľnosti 

upísanej v PK,č. 319090 Nadlak zo súkromného vlastníctva mesta 

Nadlak do vlastníctva verejného. 

8, Návrh rozhodnutia ohľadom zmeny a aktualizovania 
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nomenklatúry funkcií. 

9, Návrh rozhodnutia ohľadom úpravy právneho postavenia 

niektorých nehnuteľností  v intraviláne mesta Nadlak. 

10, Návrh rozhodnutia ohľadom aktualizovania pomenovaní ulíc 

v meste Nadlak. 

11, Návrh rozhodnutia ohľadom zreorganizovania komisie pre 

činnosti ekonomicko-finančné, právne, poľnohospodárske a pre 

disciplínu, v rámci Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak. 

12, Rôzne. 
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Primátor:  Ioan – Radu Marginean 

 

Potvrdzuje legalitu: prednosta Alexander Gros 
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