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USTANOVENIE č.63 

zo dňa 25.01.2023 
 
 

ktorým sa zvoláva Miestne zastupiteľstvo mesta Nadlak, na riadne 

zasadanie, ktoré sa bude konať dňa 31.01.2023 

 
Primátor mesta Nadlak, 

 berúc do ohľadu : 

 - ustanovenia čl.133 (1), čl.134, čl.135, čl.155(1), písm.d,(5), 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 31.01.2023, o 16,00 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 31.01.2023. 

2, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu z riadneho 

zasadania Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak, zo dňa 

27.12.2022. 

3, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu 

z mimoriadneho zasadania Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak 

zo dňa 05.01.2023. 

4, Návrh rozhodnutia ohľadom organizovania školskej siete 

v školskom roku 2023 -2024 v rámci územného celku Nadlak.   

5, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia zavedenia jednej 

parcely do pozemkového obehu. 

6, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia technickej 

dokumentácie pre prvý úpis nehnuteľností s top.č. 892 a top.č. 

930/1,931/1, nachádzajúce sa v intraviláne lokality  a ktoré majú 

rozmer 2232 m2, tak ako to vysvitá z meracích úkonov. 

7, Návrh rozhodnutia ohľadom uhradenia členského poplatku 

Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak , na rok 2023 v prospech 

spol. „Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de 
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Gestionare a Deseurilor Judetul Arad“. 

8, Návrh rozhodnutia ohľadom určenia predstaviteľov Miestneho 

zastupiteľstva , ktorí sa stanú členmi Komisie pre predaj 

obchodných priestorov ako i pre poskytovanie služieb, ktoré patria 

do súkromného vlastníctva štátu.   

9, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predaja pozemku 

o rozlohe 790 m2, parcela pod kat. č.319076, upísaná v PK č. 

319076 Nadlak, nachádzajúci sa v meste Nadlak, ul. Closca, č. 42, 

župa Arad, pánovi Gheorghe Fabric a pani Maria Fabric, obaja 

bytom v Nadlaku, ul. Closca,č. 42, župa Arad.  

10, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia opatrení pre 

odstránenie vád a pre zaistenie obranyschopnosti v prípade 

požiarov a iných núdzových situácií na území mesta Nadlak. 

11, Návrh rozhodnutia ohľadom pridelenia mandátu nášmu 

predstaviteľovi v AGA (VZ) a ADIACIA za účelom schválenia 

Rozvojovej stratégie verejných služieb pre zásobenie vodou 

a kanalizáciu, v územnom celku župy Arad, za obdobie 2022 - 

2027 . 

12, Návrh rozhodnutia ohľadom vydania avíza pre aktualizovanie 

Vnútorného poriadku verejných služieb zásobovania vodou 

a kanalizácie, v obvode pôsobnosti členských územných celkov 

spoločnosti „ Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara Apa – 

Canalizare judetul Arad“. 

13, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia Plánu pre trvalú 

mestskú mobilitu v meste Nadlak (PMUD), obdobie 2022 – 2037. 

14, Návrh rozhodnutia ohľadom postúpenia staveniska pre 

investičný objekt „ Stavba detských jaslí pre 4 skupiny, v meste 

Nadlak, župa Arad“,v prospech Compania Nationala de Investitii 

CNI  S.A. , ako štruktúru pre implementáciu objektov 

obsiahnutých v PNRR Zložka C15 Edukácia Investícia 1  Stavba, 

vybavenie a spevádzkovanie 110 –ich detských jaslí. 

15, Rôzne  
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Primátor:  Ioan – Radu Marginean 

 

Potvrdzuje legalitu: prednosta Alexander Gros 
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