
Rozpočtový harmonogram na tvorbu rozpočtu na roky 2021 – 2023 

pre Mesto Rožňava 

Rozpočtový harmonogram 

Rozpočtový proces Čo Kto Kedy 

        

 

Zverejnenie rozpočtového harmonogramu Fin. odbor júl 

Zostavovanie 

rozpočtu 

Zverejnenie výzvy na vypracovanie a 

predloženie rozpočtových požiadaviek 

Fin. odbor júl 

Poskytovanie odbornej a metodickej 

pomoci subjektom rozpočtového procesu 

Fin. odbor priebežne 

Predloženie rozpočtových požiadaviek na 

fin. odbor 

Subjekty RP august 

Spracovanie rozpočtových požiadaviek Fin. odbor august, 

september 

Predloženie rozpočtových požiadaviek do 

odborných komisií 

Subjekty RP september , 

október 

Prerokovanie a schválenie rozpočtových 

požiadaviek 

Komisie pri 

MZ 

september 

,október 

Predloženie rozpočtových požiadaviek na 

fin. odbor 

Útvary MsÚ august, 

september 

Vypracovanie 1. návrhu rozpočtu Fin. odbor október, 

november 

Predloženie 1. návrhu rozpočtu 

primátorovi mesta 

Fin. odbor október, 

november 

Rokovania o 1. návrhu rozpočtu s útvarmi 

MsÚ 

Primátor október, 

november 

Úprava 1. návrhu rozpočtu podľa záverov 

rokovania 

Fin. odbor október, 

november 

Schválenie 1. návrhu rozpočtu Primátor október, 

november 

Zverejnenie 1. návrhu rozpočtu Fin. odbor október, 

november 

Schvaľovanie 

rozpočtu 

Predloženie 1. návrhu rozpočtu na 

rokovanie 

Fin. odbor október, 

november 



Rokovanie o 1. návrhu rozpočtu a 

vznesenie pripomienok k 1. návrhu 

rozpočtu 

Komisie pri 

MZ 

október, 

november 

Vypracovanie 2. návrhu rozpočtu podľa 

pripomienok FaMK 

Fin. odbor október, 

november 

Predloženie 2. návrhu rozpočtu 

primátorovi mesta 

Fin. odbor október, 

november 

Rokovania o 2. návrhu rozpočtu s útvarmi 

MsÚ 

Primátor  november 

Úprava 2. návrhu rozpočtu podľa záverov 

rokovania 

Fin. odbor november 

Schválenie 2. návrhu rozpočtu Primátor november 

Predloženie 2. návrhu rozpočtu na 

rokovanie  komisií 

Fin. odbor november 

Rokovanie o 2. návrhu rozpočtu a 

vznesenie pripomienok k 2. návrhu 

rozpočtu 

Komisie pri 

MZ 

november 

Úprava 2. návrhu rozpočtu podľa záverov 

rokovania 

Fin. odbor november 

Schválenie 2. návrhu rozpočtu Primátor november 

Predloženie 2. návrhu rozpočtu na 

rokovanie MsZ 

Fin. odbor november, 

december 

Schválenie 2. návrhu rozpočtu MsZ november, 

december 

Vypracovanie stanoviska k 2. návrhu 

rozpočtu 

Hlavný 

kontrolór 

november, 

december 

Zverejnenie rozpočtu Fin. odbor november, 

december 

Plnenie rozpočtu Vedenie účtovníctva a výkazníctva Fin. odbor priebežne 

Kontrola hospodárenia s finančnými 

prostriedkami mesta 

Hlavný 

kontrolór 

Priebežne 

 


