
Rozpočtový proces Zodpovedný Kedy

ekonomické oddelenie, 

prednosta
január 2022

primátor január 2022

Predloženie rozpočtových požiadaviek  bežného a kapitálového rozpočtu na ekonomické oddelenie

ekonomické oddelenie júl - august 2022

prednosta, primátor
august - september 2022

subjekty RP
august - september 2022

ekonomické oddelenie
august - september 2022

ekonomické oddelenie august - september 2022

ekonomické oddelenie september 2022

primátor október 2022

ekonomické oddelenie október 2022

finančná komisia október 2022

ekonomické oddelenie november 2022

ekonomické oddelenie november 2022

hlavný kontrolór november 2022

MsZ november 2022

ekonomické oddelenie november 2021

ekonomické oddelenie priebežne

ekonomické oddelenie,  MZ, 

hlavný kontrolór priebežne

ekonomické oddelenie

ekonomické oddelenie

subjekty RP

ekonomické oddelenie

ekonomické oddelenie

Činnosť

Kontrola plnenia rozpočtu

podľa potreby

Zverejnenie výzvy na predloženie podkladov k zmeme rozpočtu

Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci subjektom rozpočtového procesu

Predloženie návrhov na zmenu rozpočtu ekonomickému oddeleniu 

Vypracovanie návrhu zmeny rozpočtu

Predloženie návrhu zmeny rozpočtu prednostovi MsÚ, primátorovi mesta

Predloženie návrhu rozpočtu na rokovanie MsZ

Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu

Schválenie návrhu rozpočtu

Zverejnenie schváleného rozpočtu

Schvaľovanie rozpočtu na roky 

2023 - 2025

Vedenie účtovníctva a výkazníctva

Spracovanie rozpočtových požiadaviek bežného a kapitálového rozpočtu

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

prebytkovým resp. vyrovnaný

Predloženie upravených rozpočtových požiadaviek bežného a kapitálového rozpočtu ekonomickému oddeleniu

Vypracovanie prebytkového, resp. vyrovaného pracovného návrhu rozpočtu podľa predložených upravených požiadaviek

Zverejnenie návrhu rozpočtu

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

mesta pre nasledujúci rozpočtový rok

Predloženie pracovného návrhu rozpočtu (tabuľková časť) prednostovi MsÚ a primátorovi mesta

Schválenie pracovného návrhu rozpočtu

Predloženie nárvhu rozpočtu na rokovanie finančnej komisie a rokovanie ostatných komisíí

Rokovanie o rozpočte a jeho schválenie na zasadnutí finančnej komisie 

Plnenie rozpočtu 2022

Rozpočtový harmogoram pre 

rok 2022

Zmena rozpočtu 2022              

schvaľovaná MsZ

Zostavovanie rozpočtu          

2023 - 2025

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

kapitálových príjmov a bežných a kapitálových výdavkov

Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci subjektom rozpočtového procesu

Rozpočtový harmonogram  pre rok 2022

jún 2022

jún - júl 2022

do 15.7.2022

ekonomické oddelenie

ekonomické oddelenie

subjekty RP

Schválenie rozpočtového harmonogramu

Aktualizácia rozpočtového harmonogramu



primátor

finančná komisia

hlavný kontrolór

ekonomické oddelenie

ekonomické oddelenie

MsZ

ekonomické oddelenie

subjekty RP

ekonomické oddelenie

hlavný kontrolór

prednosta

primátor

ekonomické oddelenie

ekonomické oddelenie júl 2022

ekonomické oddelenie priebežne

subjekty RP júl 2022

ekonomické oddelenie august 2022

ekonomické oddelenie august 2022

ekonomické oddelenie september 2022

MsZ september 2022

hlavný kontrolór september 2022

ekonomické oddelenie september 2022

ekonomické oddelenie január 2022

ekonomické oddelenie február 2022

ekonomické oddelenie priebežne

subjekty RP február 2022

ekonomické oddelenie

prednosta, primátor február 2022

ekonomické oddelenie marec 2022

ekonomické oddelenie marec 2022

MsZ marec 2022

MsZ marec 2022

hlavný kontolór marec 2022

ekonomické oddelenie marec 2022

Schválenie záverečného účtu mesta

Schválenie hodnotiacej správy

Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta a hodnotiacej správe

Zverejnenie záverečného účtu mesta a hodnotiacej správy

Hodnotenie rozpočtu za rok 

2021

Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci subjektami rozpočtového procesu

Vypracovanie a predloženie podkladov k záverečnému účtu a hodnotiacej správe

Spracovanie záverečného účtu  mesta a hodnotiacej správy

Schválenie záverečného účtu a hodnotiacej správy prednostom a primátorom

Predloženie záverečného účtu a hodnotiacej správy na rokovanie komisií

Predloženie záverečného účtu a hodnotiacej správy na rokovanie MsZ

Schválenie monitorovacej správy

Vypracovanie stanoviska k monitorovacej správe

Zverejnenie monitorovacej správy 

Monitorovanie rozpočtu 2022

Zverejnenie výzvy na predloženie podkladov k záverečnému účtu mesta a hodnotiacej správe

Zverejnenie výsledkov hospodárenia

Zverejnenie výzvy na predloženie podkladov k monitorovacej správe

Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci subjektami rozpočtového procesu

Vypracovanie a predloženie podkladov k monitorovacej správe

Spracovanie monitorovacej správy

Predloženie monitorovacej správy na rokovanie komisií, primátorovi a prednostovi

Predloženie monitorovacej správy na rokovanie MsZ

Zmena rozpočtu 2022 

schvaľovaná primátorom

Predloženie žiadosti na zmenu rozpočtu ekonomickému oddeleniu

Posúdenie žiadosti, odsúhlasenie a vypracovanie zmeny rozpočtu

Kontrola dodržania schválených  kompetencií primátorom mesta

Odporučenie zmeny rozpočtu prednostom MsÚ

Schválenie zmeny rozpočtu primátorom

Predloženie informácie o rozpočtových opatreniach a zmenách rozpočtu finančnej komisii a MsZ

Predloženie návrhu na zmenu rozpočtu na rokovanie MsZ

Zverejnenie návrhu na zmenu rozpočtu

Schválenie návrhu na zmenu rozpočtu

Zverejnenie schválenej zmeny rozpočtu

Zmena rozpočtu  2022   

schvaľovaná MsZ

podľa potreby

podľa potreby

Schválenie návrhu zmeny rozpočtu

február 2022

Zmena rozpočtu 2022              

schvaľovaná MsZ

Predloženie návrhu na zmenu rozpočtu na rokovanie finančnej komisie

Vypracovanie stanoviska k návrhu na zmenu rozpočtu

podľa potreby



V Rajci, 05.01.2022 Ing. Milan L i p k a

    primátor mesta


