Zápisnica zo zasadnutia ekonomickej komisie , správy majetku a
podnikateľskej činnosti ,konanej dňa 21.3.2022 o 16:00 hod.
Prítomní: Ing. Adamec , Ing. Türková, Bc. Orth, Mgr. Oršula, Ing. Hajsterová, Svitok MA
Neprítomný: Hostia: Mgr.Pechová, Ing. Hagarová, p.Duchoňová DiS.art., Bc.Hartmanová, p.Horný
Program:
1. Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za rok 2021.
2. Záverečný účet mesta za rok 2021 vrátane Hodnotiacej správy programového plnenia
rozpočtu mesta za rok 2021.
3. Vyhodnotenie výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a
záväzkov mesta k 31.12.2021
4. Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021.
5. Rozpočtové opatrenia na rok 2022 .
6. Dotácia pre FK Iskra na sociálne nájomné bývanie na rok 2022.
7. Rôzne.
K bodu 1. Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za rok 2021.
Základná škola – hospodárenie ZŠ komentovala Mgr. Pechová – riaditeľka ZŠ. V prenesených
kompetenciách bežný transfer zo štátneho rozpočtu obdržali vo výške 100,00%. Pre prvý
stupeň ZŠ sme vo výdavkovej časti čerpali bežné fin. prostriedky na úrovni 97%, kapitálové
výdavky na 99% . Pre druhý stupeň ZŠ sme vo výdavkovej časti čerpali bežné fin. prostriedky
na úrovni 98 %, kapitálové výdavky na 19% . V jednotlivých položkách a podpoložkách
prekročili : pol. 635004- rutinná a štandard. údržba strojov (kontrola has. prístrojov v 12/2021),
pol.637015 – poistenie (poistenie zodpovednosti za škodu + poistné plnenie RUS), pol.642015
– transfer na nemocenské dávky (zvýšený počet PN), pol. 633004 – stroje, prístroje zariadenia
(stoly na stolný tenis), pol.633009 - knihy, učebné pomôcky (dokupovanie učebníc pre žiakov),
pol. 637012 – poplatky odvody (bankové poplatky), pol. 642014 – transfer jednotlivcovi na
stravu. V originálnych kompetenciách ŠJ a ŠKD obdržali transfer 100%. Vo výdavkovej časti
ŠJ a ŠKD prekročili plánované finančné prostriedky v nasledovných položkách : pol.632001
tepelná a elektrická energia (nárast energií), pol.633013 softvér a licencie (nový školský
program pre stravníkov), pol.637014 – stravovanie, pol.633006 – všeobecný materiál (čistiace
prostriedky), pol.637016 prídel do soc.fondu, pol. 642015 – transfer na nem.dávky.
Výsledky hospodárenia ZŠ sú prenesené do záverečného účtu mesta v programe 8 podprogram
2, 3 a 4 prvok č.3.
P.riaditeľka ďalej poukázala na nedostatok finančných prostriedkov na mzdy v ŠKD, kde
z dôvodu zmeny počtu žiakov na 1 pracovníka, ktorá vznikla zmenou legislatívy, konkrétne
max. 26 žiakov na 1 pedagóga, budú potrebovať navýšenie 0,75 pracovnej sily. Ďalšie finančné
prostriedky budú potrebovať na vyplatenie odmien 350, € na zamestnanca v zmysle vyššej
kolektívnej zmluvy. Od 1.7.2022 dôjde k valorizácii miezd o 3%. Schodok im vychádza 18 032
€. Okrem toho sa zvýšili zálohové platby na EE, teplo. P.Svitok uviedol, že podľa jeho
informácií, by nárast cien EE mal vykryť štát. Ing. Adamec sa dotazoval na plánované ihrisko
v ZŠ J.C.Hronského. P.riaditeľka povedala, že potrebujú najskôr prístupovú cestu k žumpám
a zakrytie žúmp, až potom tam môžeme robiť úpravy na ihrisko, k čomu sa budú snažiť získať
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aj externé zdroje, napr. od projetku spol. Jednota. Potrebujú uzavrieť areál . P.Horný – FP boli
naplánované škole, boli presunuté do detských ihrísk, čo je nešťastné. Treba vymeniť poklopy,
oplotenia na 2 až 3 miestach, až následne by sa pristúpilo k detským ihriskám.
Základná umelecká škola - p.Duchoňová- riaditeľka ZUŠ stručne uviedla Vyhodnotenie ZUŠ
za rok 2021. Bežné príjmy tvoria transfery od zriaďovateľa v sume 407 989 €, z iných príjmov
v sume 27 793,44€, účelový transf.na teplo v sume 3 715,70€, a zo ŠR v sume 63 563,68€ "Podpora zamestnanosti v ZUŠ" a BT na špecifiká. Kapitálové príjmy sme k 31.12.2021 prijali
v sume 2000€. Príjmy k 31.12.2021 sú spolu v sume 505 061,82€. Vo výdavkoch mzdové
prostriedky boli k 31.12.2021 čerpané vo výške 412 865,68€ . Prevádzkové výdavky boli
čerpané na energie, aktualizácie softvérov, pravidelné mesačné platby za ochranu osobných
údajov, ochranu majetku, platby za telefóny a internet, servis počítačovej siete, tvorba SF, FPnS
pre zamestnancov a iné výdavky potrebné pre bežný chod prevádzky. V rámci údržby budovy
zrealizovali udržiavacie práce a opravu priestorov budovy tak, aby spĺňali potreby výchovnovzdelávacieho procesu Bežné výdavky sú čerpané v sume 503 047,24€. Kapitálové výdavky k
31.12.2021 boli čerpané v sume 2000€. Výdavky spolu za rok 2021 boli čerpané v sume 505
047,24€. Kvôli kráteniu dotácie z mesta nerealizovali ani súťaž „Novácky talent“.
P. riaditeľka uviedla, že škola má 400 žiakov, 25 zamestnancov, chýba im školník. Rozpočet
v roku 2021 im bol krátený, 68 tis. € dostali zo štátu, z elektroinštalácie nemohli použiť FP aj
keď im bolo v rozpočte na rok 2021 schválených na 50.000,-€, ale reálne nedostali nič. Na teple
po prechode z plynu na centrálny zdroj sa zvýšili výdavky o 150%. celková suma na teplo je
17 769 €. 6 952,53 e majú neuhradené z roku 2021. Nemajú v rozpočte 350 € / zamestnanca
v zmysle VKZ. Majú schválených 85 tis.€ na elektroinštaláciu. P. riaditeľka napísala email
primátorovi, že po vykonanej eletrorevízii realizujúci technik vydal správu so záverom
„zariadenie nie je schopné bezpečnej prevádzky“, ale primátor mesta jej na daný mail
neodpísal. Ing. Adamec sa opýtal Mgr. Oršulu, ktorý je zároveň viceprimátorom, čo vie
o uvedenom maili a záveroch elektrorevíznej správy, na čo Mgr. Oršula odpovedal, že on mail
nedostal a nie je o tom informovaný. Majú poškodenú strechu, vyriešila by to nadstavba. 20
rokov nebolo do budovy dávané, len výmena okien po výbuchu VOP, všetko si robia
svojpomocne. Elekroinštalácia – robili revízie, stav je havarijný. Potrebovala by výstup.
Primátor vybavuje projekt cez GES. Zatiaľ nemá informácie, lebo sa mala zateplovať budova,
ale ona potrebuje riešiť elektroinštaláciu.
P.Svitok sa dotazoval, keď sa krátila dotácia, či sme vracali FP štátu. Ing. Hajsterová vysvetlila,
že nie, len sa menil kód zdroja a peniaze boli použité na mzdy.
Pani riaditeľka zároveň dodala, že primátor s ňou nekomunikuje a pán zo spoločnosti KOOR,
ktorá by mala mať na starosti projekt cez GES nebol zo strany vedenia mesta informovaný
o havarijnom stave elektroinštalácie a dozvedel sa to až od nej pri fyzickej návšteve ZUŠ. Pani
riaditeľka ešte doplnila, že v piatok, 18.03.2022, mala byť na vedení mesta porada ohľadom
ZUŠ a to aj s p. zo spoločnosti KOOR, ale nevie ozrejmiť bližšie informácie, nakoľko zo strany
vedenia mesta nebola na danú poradu ani pozvaná. Ing. Adamec sa opýtal p. Horného, či bol
na predmetnom piatkovom stretnutí, na porade ohľadom ZUŠ prítomný, na čo p. Horný
odpovedal, že nebol na danom stretnutí prítomný, nakoľko naň nebol pozvaný a nebola naň
pozvaná ani p. Trojanová, ktorá má na starosti projekty.
Záverom p. riaditeľka dodala, že p. zo spoločnosti KOOR hovoril aj o teple, že by sa teplo dalo
rozvetviť, tá pôvodná kotolňa, ale nakoľko je to projekt z eurofondov, tak sa s to nemôže s tým
robiť.
Centrum voľného času - materiál uviedla Ing. Hagarová – riaditeľka CVČ . Bežné výdavky v
CVČ sa čerpali v objeme 143 721,83 € , čo je plnenie na 100,60 %. Mzdové výdavky
predstavovali 112 304,95 €, prevádzková výdavky predstavujú 30 412,83 €. Medzi najväčšie
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výdavkové položky patria výdavky na energie ( teplo, el.energia) 7 406,38 €, prenájom
priestorov 4 547,97 €.
P.riaditeľka – v roku 2022 budeme potrebovať FP na zvýšenie cien energií , na odmeny podľa
VKZ a na valorizáciu miezd.
Na vyzvanie predsedu EK sa k danému bodu vyjadrila aj p. riaditeľka materskej školy, Bc.
Hartmanová, ktorá v stručnosti uviedla, že rozpočet za rok 2021 neprekročili a to aj kvôli
vysokému nárastu práceneschopností, kde ušetrili. Materská škôlka sa dostala do projektu. Na
rok 2022 vidí p. riaditeľka problém s financovaním predovšetkým v oblasti valorizácie platov
a jednorázového príspevku. Na otázku Ing. Adamca ako to v súčasnosti vyzerá s projektom pre
materskú škôlku p. riaditeľka odpovedala, že nemá bližšie informácie.
Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie a doporučuje schváliť vyhodnotenie
hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za rok 2021. Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal sa :0.
V čase 16:50 hod. boli zo zasadnutia EK uvoľnené riaditeľky.
K bodu č.2. Záverečný účet mesta za rok 2021.
K uvedenému bodu predniesla dôvodovú správu Ing. Hajsterová, vedúca ekonomického
oddelenia.
V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záverečný účet mesta obsahuje
nasledovné časti:
1. Údaje o plnení rozpočtu mesta Nováky za rok 2021
A. Príjmová časť rozpočtu
B. Výdavková časť rozpočtu
C. Výsledok hospodárenia
D. Fondové hospodárenie
2. Bilancia aktív a pasív mesta Nováky k 31.12.2021
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Nováky
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta Nováky
5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2021 podľa § 7 odst.4 Zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v členení podľa jednotlivých príjemcov a darov
6. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu VÚC
7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti mesta Nováky
8. Hodnotenie plnenia programov mesta Nováky za rok 2021
PRÍLOHY:
č.1. Súvaha mesta Nováky k 31.12.2021
č.2. Hodnotiaca správa k programovému plneniu rozpočtu mesta za rok 2021
č.3. Správa nezávislého audítora za rok 2021 – zatiaľ nie je k dispozícii, ale sa na nej
pracuje.
Z prehľadu o plnení rozpočtu mesta Nováky
príjmov, výdavkov a finančných operácií:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bilancia bežného rozpočtu

za rok 2021 vyplýva nasledovná rekapitulácia
5 554 848 EUR
5 341 984 EUR
+ 212 864 EUR
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Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Bilancia kapitálového rozpočtu
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií
Príjmy celkom:
Výdavky celkom:
Bilancia rozpočtu celkom:

54 066 EUR
703 201 EUR
- 649 135 EUR
886 137 EUR
175 021 EUR
+ 711 116 EUR
6 495 051 EUR
6 220 206 EUR
+ 274 845 EUR

V schodku bežného a kapitálového rozpočtu mesta za rok 2021 je započítaný aj schodok
Spoločného obecného úradu Nováky vo výške – 3 652,82 EUR, z čoho vyplýva, že výdavky
v uvedenom objeme boli hradené z rozpočtu mesta Nováky, preto schodok – 3 652,82€
Spoločný obecný úrad vráti do rozpočtu mesta v roku 2022.
Po započítaní príjmových a výdavkových finančných operácií celkové príjmy rozpočtu v roku
2021 predstavovali 6 495 051 EUR a výdavky rozpočtu predstavovali 6 220 206 EUR, čím
vznikol celkový prebytok rozpočtu v sume 274 845 EUR, ktorý je krytý zostatkom finančných
prostriedkov k 31.12.2021 v pokladnici 2 561,34 EUR a na účtoch mesta 300 241,22 EUR, čo
je spolu 302 802,56 EUR. Po odpočítaní finančných zábezpek za minulé obdobie , a to na
nájomné byty a nebytové priestory 21 837,66 EUR a na projekty 6 120,00 EUR, je zostatok
finančných prostriedkov spolu v pokladnici a na účtoch 274 844,90 EUR.
Z uvedených prostriedkov sa odpočítajú nevyčerpané a účelovo určené prostriedky
nasledovne:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na vzdelávacie poukazy- 1 964,09 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dohadovacie konanie- 10 600,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na odmeny Školský úrad- 947,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na prídavky na dieťa- 25,50 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia z FPU – knihy- 725,67 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na obedy zadarmo- 32 585,90 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – dotácia na projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne
horná Nitra
- 151 363,84 EUR
- nevyčerpané prostriedky – potravinový účet ŠJ ZŠ- 14 735,88 EUR
- nevyčerpané prostriedky – potravinový účet ŠJ MŠ- 1 496,16 EUR
- finančné zábezpeky na byty 2021- 330,82 EUR
Spolu nevyčerpané a účelovo určené prostriedky predstavujú 214 774,86 EUR.
Zo zostatku finančných prostriedkov 274 844,90 EUR po odpočítaní nevyčerpaných a
účelovo určených prostriedkov v sume 214 774,86 EUR predstavuje zostatok finančných
prostriedkov mesta 60 070,04 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2021 vo výške 60 070,04 EUR.
Finančné prostriedky rezervného a sociálneho fondu prechádzajú do roku 2022.
Ing. Hajsterová ešte doplnila, že ak sa niektoré ukazovatele v rozpočte za rok 2021 nepodarilo
splniť, tak príčina bola predovšetkým pandémia Covid-u.
Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie a doporučuje schváliť Záverečný účet
mesta Nováky za rok 2021 v s výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
Hlasovanie za :5, proti :0, zdržal sa: 0.
K bodu 3. Vyhodnotenie výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
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a záväzkov mesta k 31.12.2021.
Materiál uviedla Ing. Hajsterová, bol vypracovaný na základe inventarizácie na Mestskom
úrade, v Základnej škole , v Základnej umeleckej škole a v Centre voľného času v zmysle §29
nasl. Zákona č.431/2002 o účtovníctve v znení neskorších noviel. Materiál poskytuje prehľad
o stave majetku na začiatku roka, prírastkoch a úbytkov v priebehu roka a konečnom stave
k 31.12.2021. Pri vykonaní fyzických a dokladových inventúr majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov mesta k 31.12.2021 neboli zistené na Mestskom úrade, v Základnej škole,
v Základnej umeleckej škole a v Centre voľného času rozdiely medzi fyzickým a účtovným
stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta .
Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie a doporučuje schváliť Vyhodnotenie
výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta k
31.12.2021.
Hlasovanie za :5, proti :0, zdržal sa: 0.
V čase od 17:25 do 17:30 nebol prítomný Ing. Adamec
K bodu č.4 Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021.
Bod uviedla Ing. Hajsterová. Mesto Nováky v zmysle daňové poriadku zverejňuje zoznam
daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12. predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška
daňových nedoplatkov presiahla u právnickej osoby 1 600 € a u fyzickej osoby – občan
a podnikateľ 160 €. K materiálu neboli otázky, konštatovalo sa, že sa jedná o pohľadávky zo
starých rokov.
Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie a doporučuje schváliť zoznam daňových
dlžníkov k 31.12.2020.
Hlasovanie za :5, proti :0, zdržal sa: 0.
K bodu č.5 Rozpočtové opatrenia na rok 2022 .
Materiál uviedla Ing. Hajsterová. Do ekonomickej komisie boli predložené rozpočtové
opatrenia č.4,5,6/2022, o ktorých sa hlasovalo samostatne.
RO č.4/2022 – vnútroblok .Hlasovanie za :5, proti :0, zdržal sa: 0.
RO č.5/2022 – rozvoj energetických služieb . Hlasovanie za :5, proti :0, zdržal sa: 0.
RO č.6/2022- presuny FP. Hlasovanie za :5, proti :0, zdržal sa: 0.
Návrh Ing. Trojanovej na zabezpečenie financovania geologického prieskumu v súvislosti
s vodozádržnými optreniami, doporučuje ekonomická komisia riešiť z prebytku
rozpočtu. Ing. Hajsterová zdôraznila, že prebytok je hypotetický, lebo závisí od predaja
pozemku pri kúrii. Hlasovanie za :5, proti :0, zdržal sa: 0.
V čase od 18:00 do 18:05 nebola prítomná Ing. Türková.
K bodu č.6 Dotácia pre FK Iskra na sociálne nájomné bývanie na rok 2022.
Informáciu k uvedenému bodu predniesla Ing. Hajsterová. V rozpočtue mesta je vyčlenených
v programe 9 podprogram 2 na túto dotáciu 17 500€, pričom požiadavka FK Iskra bola 25 000
€. Ing. Adamec doplnil, že aj v roku 2021 mala FK Iskra schválených 17.500,-€ na sociálne
nájomné bývanie a neskôr v roku 2021 jej bolo schválených ďalších 6.500,-€, teda celkovo
24.000,-€ a to predovšetkým z dôvodu rastu cien energií.
Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie žiadosť FK Iskra a doporučuje schváliť
pre FK Iskra dotáciu na sociálne nájomné bývanie na rok 2022 vo výške 17 500 €, pričom
ďalších 7 500€ doporučuje schváliť v priebehu roka 2022.
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Hlasovanie za :5, proti :0, zdržal sa: 0.
V čase od 18:15 do 18:20 nebol prítomný Mgr. Oršula.
K bodu č.7 Rôzne
1. VAŠA s. r. o., so sídlom 972 71 Nováky, Andreja Hlinku 86 – žiadosť o uzatvorenie
zmluvy o budúcom vecnom bremene na mestských pozemkoch, cez ktoré je vedený verejný
vodovod, splašková a dažďová kanalizácia a cesta.
p.Horný -cestu spoločnosť VAŠA vybuduje a dá bezodplatne do majetku mesta. Mestu
vzniknú náklady na jej údržbu . Na 1 strane sa nám zveľadí majetok a na 2. strane to investor
premietne do ceny pozemkov. Oddelenie výstavby zistí m2 vecných bremien.
Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie a doporučuje schváliť zriadenie
vecných bremien odplatnou formou , že cena bude stanovená na MsZ po zistení
technických a cenových informácií OVaMR. Hlasovanie za :5, proti :0, zdržal sa: 0.
2. BoGo bus s. r. o., so sídlom 97 271 Nováky, Partizánska 297/17 – žiadosť o dlhodobý
prenájom časti mestského pozemku z parc. reg. C-KN č. 395/1, k. ú. Nováky, o výmere
cca 200 m2.
Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie a doporučuje schváliť žiadosť
spoločnosti BoGo bus na prenájom pozemku o výmere cca 200 m2 na obdobie 5 rokov
s 3 mesačnou výpovednou lehotou v sume 22 €/ rok.
Ekonomická komisia doporučuje vedeniu mesta doriešiť platbu za prenájom uvedeného
pozemku od 06.06.2021 do času uzatvorenia novej zmluvy. Hlasovanie za :5, proti :0,
zdržal sa: 0.
3. Obchodná verejná súťaž – „pozemky za kúriou“ – určenie podmienok pre prevod
vlastníctva pozemkov za kúriou, zmena výmery parciel na základe GP z 3770m2 na 3231
m2.
p. Horný informoval, že cena pozemku na základe znaleckého posudku je 186 000 €.
Ekonomická komisia sa vyjadrovala k podmienkam OVS na minulom zasadnutí
a stanovisko nemení. Riešili sme teraz len výšku zábezpeky.
Záver: Ekonomická komisia a doporučuje schváliť výšku zábezpeky 50 000 €.
Hlasovanie za :5, proti :0, zdržal sa: 0.
P. Horný dal členom EK k nahliadnutiu aj vypracovanú vizualizáciu (formou spracovanej
brožúry) vypracovanú v roku 2010, ktorá pojednáva o architektonickom návrhu upravenia
centra mesta Nováky predovšetkým v oblasti kúrie. K čomu následne bola na EK vedená
neformálna diskusia.
4. MC Nováčik, so sídlom 972 71 Nováky, Chemikov 956/34 – žiadosť o uzatvorenie
zmluvy o nájme v nebytových priestoroch.
Záver: Ekonomická komisia doporučuje schváliť cenu za prenáom pre MC Nováčik
1€/rok s výpovednou lehotou 4 mesiace.
Hlasovanie za :5, proti :0, zdržal sa: 0.
Záverom zasadnutia EK vedúci OVaMR, p. Horný informoval o dvoch veciach:
1. p.Horný informoval o žiadosti p. Bialeša o opravu mostíka v Lelovciach. Nevedia nájsť
vlastníkov. Opravy by boli finančne náročné.
Mgr. Oršula – v 60tych rokoch sa robila regulácia potoka, majetok bol urbariátu, prešlo to
na JRD Nováky, ktoré spravovalo urbársky majetok . Teraz potok patrí urbáru.
p.Horný – SVP dal stanovisko, že potok prešiel do majetku mesta, ale nikde v rámci mesta
nie je evidované, že by predmetné mostíky boli v majetku mesta.
2. p. Horný informoval o žiadosti p. Mareka Gundu, aby bol športový areál „pumptrack“
vyasfaltovaný, k čomu žiadateľ predložil aj predbežnú rozpočtovú kalkuláciu na 16.000,-€.
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Obe informácie od p. Horného zobrala EK na vedomie.
EK ukončená o 19:15 hod.
Zapísala: Ing. Zuzana Hajsterová – Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ s pripomienkami
Ing. Branislava Adamca
V Novákoch dňa 31.3.2022
Schválil: Ing. Branislav Adamec – predseda ekonomickej komisie
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