
                                        PRIMÁTOR MESTA NOVÁ BAŇA 
                                                     Námestie slobody č. 1 , 968 01 Nová Baňa 
 
 
 

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Nová Baňa č. 12/2022 
 
 
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
na základe § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa  Zásad o hospodárení s 
finančnými prostriedkami mesta Nová Baňa  
 

schvaľujem rozpočtové opatrenie: 
 
 
presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2022, 
pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky: 
 

program FK  EK druh príjmu / výdavku   Rozpočet  Zmena  
rozpočet  
po   

        v Eur v Eur 
 zmene v 
Eur 

6.1. 0660 635006 
Bývanie a obč.vybav.-
údržba budov 94160 -2 000 92160 

4.3 0473 637004 Propagácia-všeob. služby 2000 
- 1 

100 900 
4.3 0473 635006 Propagácia - údržba 1000 -600 400 

 09121 633009 
ZŠ- učebné pomôcky pre 
prvákov        3400 +1175 4575 

 9121,9211 637004 ZŠ - Materiál  +925 925 

6.1 0660 637018 
Bývanie a obč. vybave.-  
vratky 800 +400 1200 

6.1 0660 633006 
Bývanie a obč. vybav.- 
Banícka kaplnka 0 +1200 1200 

 
Dôvodová správa k zmene rozpočtu :  
Na základe šetrenia sa peňažné prostriedky z plánovanej údržby budov vo výške  2 000 eur  a 
z propagácie vo výške 1 700 eur presúvajú  nasledovne:  
Suma 400 eur na položku vrátenie viackrát zaslaných platieb  
K 30.6.2022 sme Banícku kaplnku zaradili pod správu mesta. Mesto financuje mramorovú platňu na 
oltárny stôl vo výške 1 200 eur.  
Suma 1175 eur sa presúva pre Základnú školu Jána Zemana v Novej Bani na učebné pomôcky pre 
budúcich prvákov – Odkladacie lavice.   
Suma 925 Eur sa presúva pre Základnú školu Jána Zemana v Novej Bani  na zhotovenie zásteny nad 
pódiom, na základe  predloženej cenovej ponuky. 
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