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

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Nová Baňa č. 21/2022 
 
 
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 
6.2. 0620 641001 Verejná zeleň-prísp. TS    124202        -1210                 122992 
6.3. 0640 641001 Verejné osvetlenie-prisp.TS 68227 -930 67297 
4.2.2. 0451 641001 Miestne komunik.-prísp.TS 114069 +2140 116209 

10.2.1. 1020 634004 
Denné centrum Lipa-
prepravné         700         +450                     1150                 

10.2.1. 1020 637004 
Denné centrum Lipa- 
všeobecné služby       1980          -450                    1530 

10.2.1. 1020 637002 
Denné centrum Lipa-
honoráre        950         -170                     780 

10.2.1. 1020 633006 
Denné centrum Lipa – 
všeob. materiál        400          +50                     450 

 10.2.1.  1020  633016  Denné centrum Lipa- repre      1480        +120                    1600 
8.5. 0820 635006 Knižnica - údržba      1000         -800                      200 
8.5. 0820 633006 Knižnica – všeob.materiál         300        +800                    1100 

 
Dôvodová správa k zmene rozpočtu :  
Nevyčerpané finančné prostriedky z bežných účelových výdavkov za kosenie dodávateľsky, materiál 
na výsadbu kvetov v meste, vianočné osvetlenie a mobiliár do parkov presúvame na financovanie 
asfaltovania vjazdu k BD na ulici Krátkej. 
Presun medzi položkami v programe 10.2. Denné centru Lipa zo všeobecných služieb na prepravné 
z dôvodu viacerých výletov, nakoľko v predchádzajúcich rokoch  sa výlety nedali realizovať. 
Knižnica – poníženie položky údržba, ktorá  v tomto roku nie je potrebná a zároveň navýšenie položky 
všeobecný materiál z dôvodu zakúpenia pokazeného ohrievača a nákup materiálu na realizované akcie 
v Knižnici.  
 
 
 
 
V Novej Bani dňa 22.11.2022 
                                                                                                                       ....................................... 
                                                                                                                   Primátor mesta Nová Baňa 


