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USTANOVENIE č.82 

zo dňa 24.02.2023 
 
 

ktorým sa zvoláva Miestne zastupiteľstvo mesta Nadlak, na mimoriadne 

zasadanie, ktoré sa bude konať dňa 28.02.2023 

 
Primátor mesta Nadlak, 

 berúc do ohľadu : 

 - ustanovenia čl.133 (2),písm.a, čl.134 ,čl.135, čl. 155(1), písm. d, 

(5), písm.c, 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 mimoriadne 

zasadanie , ktoré sa bude konať dňa 28.02.2023, 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 

mimoriadneho zasadania Miestneho zastupiteľstva, zo dňa 

28.02.2023. 

2, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu 

z mimoriadneho zasadania Miestneho zastupiteľstva mesta 

Nadlak, zo dňa 30.01.2023 .  

3, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu z riadneho 

zasadania Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak, zo dňa 

31.01.2023 . 

4,  Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu z riadneho 

zasadania Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak, zo dňa 

03.02.2023 . 

5,  Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu 

z mimoriadneho zasadania Miestneho zastupiteľstva mesta 

Nadlak, zo dňa 16.02.2023 . 

6, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predaja pozemku 

o rozlohe 975 m2, v parcele pod k.č. 319108, upísaného v PK, č. 

319108 Nadlak, nachádzajúci sa v meste Nadlak, ul. Mihai 

Viteazul, č. 158, župa Arad, a to pani Fabric Jenica a pánovi 
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Fabric Ioan, obaja bytom v Nadlaku, ul. Mihai Viteazul,č. 158, 

župa Arad. 

7, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia Akčného plánu pre 

práce miestneho významu, ktoré budú vykonávané užívateľmi 

stanovení zákona č. 416/2001, týkajúci sa minimálnych 

zaručených prijmov, a to na rok 2023. 

8, Návrh rozhodnutia ohľadom aktualizovania Plánu analýzy 

a ochrany pred núdzovými stavmi, v meste Nadlak. 

9, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia – Ročného plánu pre 

zaistenie ľudských, materiálnych a finančných zdrojov, v prípade 

núdzových stavov, na rok 2023. 

10, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia plnej moci pre 

primátora mesta Nadlak,ktorý by mal spustiť procedúru nápravy 

chybných právnych vysporiadaní ,týkajúcich sa právnej situácie 

nehnuteľností/bytov na prízemí obytného bloku D1, na ulici 

G.Cosbuc, Nadlak. 

11, Návrh rozhodnutia ohľadom účasti mesta Nadlak, v spolupráci 

so Spolkom Evanjelická Diakonia Nadlak, na projekte 

zachovávania a presadzovania tradičnej slovenskej kultúry.  

12, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia projektu „ Knižnice 

v župe Arad – hub-y pre rozvoj digitálnych spôsobilostí“a 

nákladov spojených s týmto. 

13,  Hlásenie mestskej knižnice o činnosti na rok 2022. Akcie 

navrhnuté na rok 2023. 

14, Záznam ohľadom súpisu majetku mesta Nadlak na rok 2022.  

15. Hlásenie Miestnej polície ohľadom svojej činnosti v roku 

2022. 
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Primátor:  Ioan – Radu Marginean 

 

Potvrdzuje legalitu: prednosta Alexander Gros 
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