
ROZPOČTOVÝ  PROCES ČO KTO KEDY

Aktualizácia rozpočtového harmonogramu Ekonomický útvar január 2021

Schválenie rozpočtového harmonogramu Primátor február 2021

Zverejnenie výzvy na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek bežného  a kapitálového rozpočtu - 

bežných a kapitálových príjmov a bežných a kapitálových výdavkov
Ekonomický útvar jún 2021

Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci subjektom rozpočtového procesu Ekonomický útvar jún - júl 2021

Predloženie rozpočtových požiadaviek bežného a kapitálového rozpočtu na ekonomický útvar Subjekty RP do 15.7.2021

Spracovanie rozpočtových požiadaviek  bežného a kapitálového rozpočtu Ekonomický útvar júl  - august 2021

Rokovania o návrhu bežného a kapitálového rozpočtu s útvarmi MsÚ s cieľom zostaviť celkový rozpočet ako 

prebytkový, resp. vyrovnaný 
Prednosta,primátor august - september 2021

Predloženie upravených rozpočtových požiadaviek bežného a kapitálového rozpočtu ekonomickému útvaru 
Subjekty RP august - september 2021

Vypracovanie prebytkového, resp. vyrovnaného pracovného návrhu rozpočtu podľa predložených upravených 

požiadaviek
Ekonomický útvar august - september 2021

Spracovanie rozpočtu finančných operácií - príjmových a výdavkových s cieľom zabezpečiť vyrovnané 

hospodárenie mesta pre nasledujúci rozpočtový rok Ekonomický útvar august - september 2021

Predloženie pracovného návrhu rozpočtu (tabuľková časť) prednostovi MsÚ a primátorovi mesta Ekonomický útvar september 2021

Schválenie pracovného návrhu rozpočtu Primátor október 2021

Predloženie pracovného návrhu rozpočtu poslancom MsZ Ekonomický útvar október 2021

Predloženie návrhu rozpočtu na rokovanie FaMK a rokovanie odborných komisií Ekonomický útvar november 2021

Rokovanie o rozpočte a jeho schválenie na zasadnutí FaMK FaMK november 2021

Predloženie návrhu rozpočtu na rokovanie MsZ Ekonomický útvar december 2021

Zverejnenie návrhu rozpočtu Ekonomický útvar december 2021

Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu Hlavný kontrolór december 2021

Schválenie návrhu rozpočtu MsZ december 2021

Zverejnenie schváleného rozpočtu Ekonomický útvar december 2021

Vedenie účtovníctva a výkazníctva Ekonomický útvar priebežne

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Hlavný kontrolór priebežne

Zverejnenie výzvy na predloženie podkladov k zmene rozpočtu Ekonomický útvar

Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci subjektom rozpočtového procesu Ekonomický útvar

Predloženie návrhov na  zmenu rozpočtu ekonomickému útvaru Subjekty RP

Vypracovanie návrhu na zmenu rozpočtu Ekonomický útvar

Predloženie návrhu na zmenu rozpočtu prednostovi MsÚ, primátorovi mesta Ekonomický útvar

Schválenie návrhu na zmenu rozpočtu Primátor

Predloženie návrhu na zmenu rozpočtu na rokovanie FaMK Ekonomický útvar

Rokovanie o návrhu na zmenu rozpočtu a vznesenie pripomienok FMaK

Vypracovanie stanoviska k návrhu na zmenu rozpočtu Hlavný kontrolór

Predloženie návrhu na zmenu rozpočtu na rokovanie MsZ Ekonomický útvar

Zverejnenie návrhu na zmenu rozpočtu Ekonomický útvar

Schválenie návrhu na zmenu rozpočtu MsZ
Zverejnenie schválenej zmeny rozpočtu Ekonomický útvar

Rozpočtový harmonogram pre rok 2021

Rozpočtový harmonogram 

pre rok 2021

Zostavovanie rozpočtu  na 

roky 2022-2024

Schvaľovanie rozpočtu na 

roky 2022 - 2024

Plnenie rozpočtu 2021

Zmena rozpočtu 2021 

schvaľovaná MsZ
podľa potreby



Predloženie žiadosti na zmenu rozpočtu ekonomickému útvaru Subjekty RP

Posúdenie žiadosti, odsúhlasenie a vypracovanie zmeny rozpočtu Ekonomický útvar

Stanovisko hlavného kontrolóra Hlavný kontrolór
Odporučenie zmeny rozpočtu prednostom MsÚ prednosta

Schválenie zmeny rozpočtu primátorom primátor
Predloženie informácie o rozpočtových opatreniach a zmenách rozpočtu predsedovi FMK, MsZ Ekonomický útvar

Zverejnenie výzvy na predloženie podkladov k monitorovacej správe Ekonomický útvar júl 2021

Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci subjektom rozpočtového procesu Ekonomický útvar priebežne

Vypracovanie a predloženie podkladov k monitorovacej správe Subjekty RP júl - august 2021

Spracovanie monitorovacej správy Ekonomický útvar august 2021

Predloženie monitorovacej správy na rokovanie komisií, primátorovi a prednostovi Ekonomický útvar august, september 2021

Predloženie monitorovacej správy na rokovanie MsZ Ekonomický útvar september 2021

Schválenie monitorovacej správy MsZ september 2021

Vypracovanie stanoviska k monitorovacej správe Hlavný kontrolór september 2021

Zverejnenie monitorovacej správy Ekonomický útvar september 2021

Zverejnenie výzvy na predloženie podkladov k závereného účtu mesta a hodnotiacej správe Ekonomický útvar január 2021

Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci subjektom rozpočtového procesu Ekonomický útvar priebežne

Vypracovanie a predloženie podkladov k záverečného účtu mesta  a hodnotiacej správe Subjekty RP február 2021

Spracovanie záverečného účtu mesta a hodnotiacej správy Ekonomický útvar marec - apríl 2021

Schválenie záverečného účtu mesta a hodnotiacej správy prednostom a primátorom Prednosta, primátor apríl 2021

Predloženie záverečného účtu mesta a hodnotiacej správy na rokovanie komisií Ekonomický útvar máj 2021

Predloženie záverečného účtu mesta a hodnotiacej správy na rokovanie MsZ Ekonomický útvar máj 2021

Schválenie záverečného účtu mesta MsZ máj 2021

Schválenie hodnotiacej správy MsZ máj 2021

Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta a hodnotiacej správe Hlavný kontrolór máj 2021

Zverejnenie záverečného účtu mesta a hodnotiacej správy Ekonomický útvar máj 2021

                                                                                                                                                      Schvaľuje:

Monitorovanie rozpočtu 

2021

Hodnotenie rozpočtu za 

rok 2020

Mgr. Richard Rybníček

primátor v.r.

Zmena rozpočtu 2021 

schvaľovaná primátorom
podľa potreby


