
Rozpočtové opatrenie č. 5 /2021 

Mestské zastupiteľstvo v súlade s ods. 2  písmenom a) a  b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

schvaľuje 
rozpočtové opatrenie –  povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to: 
zvýšením príjmov a výdavkov v sume 102 483,93 €  

 

 

Príjmová časť rozpočtu : 
1. Príjmové finančné operácie            
 ekon. Klas. položka schválený rozpočet Zmena č. 5 po zmene 

454001 46- Prevod z rezervného fondu 654 631 102 483,93 757 114,93 

  Príjmové finančné operácie  celkom  102 483,93  

 
                         
Rekapitulácia  príjmov :  
Príjmové finančné operácie                      102 483,93 €       
Spolu                                                         102 483,93 €      
                 

 

Výdavková časť rozpočtu : 
Bežný rozpočet  
Program  FK Položka v rozpočte schválený zmena rozpočtu  rozpočet po zmene  
1.1. 1.1.1 Správa mesta   604 840 102 483,93 707 323,93  

          46 
  647001 – úhrada majetkovej 
ujmy   102 483,93 102 483,93 

      
  Bežné výdavky spolu   102 483,93  
 
Zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu  o 102 483,93  €.  
 
 
Rekapitulácia výdavkov : 
 
Bežné výdavky                                             102 483,93 € 
Celkové zvýšenie výdavkov rozpočtu          102 483,93 €   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Komentár k 5. zmene rozpočtu mesta    

  Príjmové finančné operácie  

V zmene rozpočtu navrhujeme zvýšenie PFO  o 102 483,93 €  z rezervného fondu na úhradu 
majetkovej ujmy.    
 
 
 
 
Bežné výdavky  
 
1. Správa mesta  
Mestu Nová Baňa bol dňa 2.7.2021 doručený Rozsudok Okresného súdu Žiar nad Hronom Sp. Zn. 
9Cb/32/2013-555 podľa ktorého súd priznal žalobcovi Trading universal Services, spol. s. r.o. zo 
žalovanej sumy vo výške 239 246,45 EUR s príslušenstvom ( úroky z omeškania )  sumu vo výške 
56 078,55 EUR spolu s 9% úrokom z omeškania ročne odo dňa 11.5.2012 do zaplatenia (t.j. do 
19.7.2021). Ku dňu 19.7.2021 úroky predstavujú sumu 46 405,38 EUR.       
 
Rozsudok  sa stane právoplatným dňa 16.7.2021. Lehota na úhradu Rozsudkom priznanej sumy 
uplynie dňa 19.7.2021 .  
 
Na základe vykonateľného rozhodnutia navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky vo výške      
102 483,93 EUR na úhradu majetkovej ujmy.  
 
    
 
 
 
 


