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V súlade  s uznesením mestského zastupiteľstva č.139/2008 zo dňa 11.12.2008, ktorým boli 
schválené zásady o hospodárenia s fin. prostriedkami Mesta Rajec,  podľa časti XII ,§ 33, 
bodu 5 a v súlade so zákonom  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vypracovaný  
 

Rozpočtový harmonogram 

Etapy v rozpočtovom procese: 

- zostavovanie rozpočtu 

Predloženie rozpočtových požiadaviek Mestský úrad október 
Spracovanie rozpočtových požiadaviek do 
podoby návrhu programového rozpočtu 

 
Mestský úrad 

 
november 

Schválenie návrhu programového rozpočtu Primátor mesta november 
 

- schvaľovanie rozpočtu 

Schválenie návrhu programového rozpočtu Komisie pri MZ november 
Vypracovanie stanoviska k návrhu 
programového rozpočtu 

 
Hlavný kontrolór 

 
november 

Predloženie návrhu programového rozpočtu 
na rokovanie MZ 

 
Primátor mesta 

 
december 

Schválenie návrhu programového rozpočtu Mestské zastupiteľstvo december 
Zverejnenie programového rozpočtu Mestský úrad december 

 
- plnenie rozpočtu 

Vedenie účtovníctva a výkazníctva Mestský úrad priebežne 
Kontrola hospodárenia s finančnými 
prostriedkami mesta 

 
Hlavný kontrolór 

 
priebežne 

 
- zmena rozpočtu schvaľovaná MZ 

Predloženie podkladov k zmene 
programového rozpočtu 

 
Mestský úrad 

 
priebežne 

Spracovanie požiadaviek do podoby návrhu 
na zmenu programového rozpočtu 

 
Mestský úrad 

 
priebežne 

Schválenie návrhu na zmenu programového 
rozpočtu 

 
Primátor mesta 

 
priebežne 

Vypracovanie stanoviska k návrhu na zmenu 
programového rozpočtu 

 
Hlavný kontrolór 

 
priebežne 

Predloženie návrhu  na zmenu 
programového rozpočtu na rokovanie MZ 

 
Primátor mesta 

 
priebežne 

Schválenie návrhu na zmenu programového 
rozpočtu 

 
Mestské zastupiteľstvo 

 
priebežne 

Zverejnenie zmeny programového rozpočtu Mestský úrad priebežne 
 



2 
 

- zmena rozpočtu schvaľovaná primátorommesta 

Predloženie podkladov na zmenu 
programového rozpočtu 

 
Mestský úrad 

 
priebežne 

Vypracovanie návrhu  na zmenu 
programového rozpočtu 

 
Mestský úrad 

 
priebežne 

Vypracovanie stanoviska hlavného 
kontrolóra 

Hlavný kontrolór  
priebežne 

Schválenie zmeny programového rozpočtu 
primátorom mesta 

 
Primátor mesta 

 
priebežne 

 
- monitorovanie rozpočtu 

Predloženie podkladov k monitorovacej 
správe 

Mestský úrad  
 júl 

Spracovanie návrhu monitorovacej správy  Mestský úrad  júl 
Schválenie návrhu monitorovacej správy Primátor mesta august 
Vypracovanie stanoviska k monitorovacej 
správe 

Hlavný kontrolór september 

Predloženie návrhu monitorovacej správy na 
rokovanie MZ 

 
Primátor mesta 

september 

Schválenie návrhu monitorovacej správy Mestské zastupiteľstvo september 
 

- hodnotenie rozpočtu 

Predloženie podkladov k záverečnému účtu 
a hodnotiacej správe 

Mestský úrad  
február 

Spracovanie záverečného účtu a hodnotiacej 
správy  

Mestský úrad február 

Schválenie návrhu záverečného účtu a 
hodnotiacej správy  

Primátor mesta apríl 

Vypracovanie stanoviska k záverečnému 
účtu a hodnotiacej správy 

Hlavný kontrolór máj, jún 

Predloženie návrhu záverečného účtu a 
hodnotiacej správy 

 
Primátor mesta 

máj, jún 

Schválenie návrhu záverečného účtu a 
hodnotiacej správy 

Mestské zastupiteľstvo máj, jún 

Zverejnenie záverečného účtu a hodnotiacej 
správy 

Mestský úrad máj, jún 

 

                                                                                   Ing. Ján Rybárik v.r. 
                                                                                                    primátor mesta 
 


