
Rozpočtový harmonogram mesta Šaľa

KTO OHaS Garanti programov Organizácie Prednosta Komisie MsZ Mestská rada Mestské zastupiteľstvo Hlavný kontorolór

KEDY

1. Spracovanie účtovnej závierky, 

ukončenie rozpočtového roka

2. Rozpísanie rozpočtu a záväzných 

ukazovateľov garantom programov a 

organizáciám

február

3. Oslovenie garantov a organizácií na 

predloženie požiadavky na vypracovanie 

podkladov Hodnotiacej správy a 

Záverečného účtu mesta

4. Spracovanie a predloženie 

podkladov Hodnotiacej správy 

a Záverečného účtu mesta 

OHaS

5. Spracovanie a predloženie 

podkladov Hodnotiacej správy a 

Záverečného účtu mesta OHaS

marec

6. Spracovanie návrhu Hodnotiacej 

správy a Záverečného účtu mesta na 

základe predložených podkladov od 

garantov programov a organizácii 

mesta.

apríl

12. Zverejnenie návrhu Hodnotiacej 

správy a Záverečného účtu mesta na 

úradnej tabuli a internetovej stránke 

mesta 15 dní pred zasadnutím MsZ

7. Predloženie návrhu Hodnotiacej 

správy a Záverečného účtu mesta 

na rokovanie komisií, MsR a MsZ

8. Prerokovanie Hodnotiacej 

správy a Závarečného účtu 

mesta

9. Prerokovanie Hodnotiacej 

správy a Závarečného účtu mesta

10. Prerokovanie Hodnotiacej 

správy a Závarečného účtu mesta

11. Vypracovanie stanoviska k 

návrhu Hodnotiacej správy a 

Záverečného účtu mesta a jeho 

predloženie na MsZ

máj

13. Zverejnenie schválenej Hodnotiacej 

správy a Záverečného účtu mesta na 

internetovej stránke mesta 

jún

Riadenie procesu a poskytovanie 

poradenstva priebežne počas celého 

roka

14. Oslovenie garantov a organizácií na 

predloženie požiadavky na vypracovanie 

podkladov Monitorovacej správy 

15. Spracovanie a predloženie 

podkladov Monitorovacej 

správy OHaS

16. Spracovanie a predloženie 

podkladov Monitorovacej 

správy OHaS

17. Oslovenie garantov a organizácií na 

predloženie podkladov k tvorbe návrhu 

rozpočtu na nasledujú rok a k tvorbe 

návrhu viacročného rozpočtu 

august

18. Spracovanie návrhu Monitorovacej 

správy na základe predložených 

podkladov od garantov programov a 

organizácii mesta.

19. Spracovanie podkladov k 

návrhu rozpočtu na nasledujúci 

rok a viacročného rozpočtu

20. Spracovanie podkladov k 

návrhu rozpočtu na nasledujúci 

rok a viacročného rozpočtu

25. Zverejnenie prerokovanej 

Monitorovacej správy na internetovej 

stránke mesta

26. Spracovanie podkladov k 

návrhu rozpočtu na nasledujúci 

rok a viacročného rozpočtu a 

ich predloženie OHaS

27. Spracovanie podkladov k 

návvhu rozpočtu na nasledujúci 

rok a viacročného rozpočtu a ich 

predloženide OHaS

21. Predloženie návrhu 

Monitorovacej správy na 

rokovanie komisií, MsR a MsZ

22. Prerokovanie 

Monitorovacej správy 

23. Prerokovanie Monitorovacej 

správy

24. Prerokovanie Monitorovacej 

správy

28. Spracovanie návrhu rozpočtu na 

nasledujúci rok a viacročného rozpočtu 

na základe predložených podkladov 

29. Prerokovanie návrhu rozpočtu a 

viacročného rozpočtu s prednostom 

MsÚ a prípadné úpravy návrhu

30. Prerokovanie návrhu rozpočtu 

a viacročného rozpočtu vo 

Výboroch mestských častí a s 

primátorom mesta

október

31. Prerokovanie návrhu 

rozpočtu na nasledujúci rok a 

viacročného rozpočtu

32. Vypracovanie stanoviska k 

návrhu rozpočtu na nasledujúci rok 

a viacročnému rozpočtu

november

36. Zverejnenie návrhu rozpočtu mesta 

na nasledujúci rok a viacročného 

rozpočtu na úradnej tabuli a na 

internetovej stránke mesta 15 dní pred 

rokovaním MsZ

33. Prerokovanie návrhu rozpočtu 

na nasledujúci rok a viacročného 

rozpočtu

34. Prerokovanie návrhu rozpočtu 

na nasledujúci rok a viacročného 

rozpočtu

35. Predloženie stanoviska s 

návrhu rozpočtu na nasledujúci rok 

a viacročného rozpočtu na MsZ

december

37. Zverejnenie schváleného rozpočtu 

mesta na nasledujúci rok a viacročného 

rozpočtu na internetovej stránke mesta

Legenda:
štádium hodnotenia rozpočtu minulého 

rozpočtového roka

štádium monitorovania rozpočtu 

aktuálneho rozpočtového roka k 30.6.

štádium tvorby rozpočtu na nasledujúce 

roky

júl

september

január


