
Mesto Prievidza

Rozpočtový proces Činnosť Zodpovedný Kedy

Schválenie rozpočtového harmonogramu Primátor november 2021

Zverejnenie rozpočtového harmonogramu Finančné oddelenie november 2021

Spracovanie  záverečného účtu Finančné oddelenie február, marec 2022

Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu Hlavný kontrolór apríl, máj 2022

Zverejnenie návrhu záverečného účtu Finančné oddelenie aprí, májl 2022

Predloženie záverečného účtu na rokovanie MsZ Primátor aprí, máj 2022

Schválenie záverečného účtu  Mestské zastupiteľstvo máj 2022

Zverejnenie záverečného účtu  Finančné oddelenie máj, jún 2022

Zverejnenie výzvy na predloženie podkladov Finančné oddelenie podľa potreby

k zmene rozpočtu

Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci Finančné oddelenie priebežne

subjektom rozpočtového procesu

Predloženie návrhov na zmenu rozpočtu Správcovia RP priebežne

na finančné oddelenie

Vypracovanie návrhu zmeny rozpočtu Finančné oddelenie

Predloženie návrhu zmeny rozpočtu primátorovi mesta Finančné oddelenie

Schválenie návrhu zmeny rozpočtu Primátor, MsZ

Zverejnenie návrhu zmeny/ zmeny rozpočtu Finančné oddelenie

Vedenie účtovníctva a výkazníctva Finančné oddelenie priebežne

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami Hlavný kontrolór priebežne

Zverejnenie výzvy na vypracovanie a Finančné oddelenie september 2022

predloženie rozpočtových požiadaviek

Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci Finančné oddelenie priebežne

subjektom rozpočtového procesu

Predloženie rozpočtových požiadaviek na Správcovia RP september, október 

finančné oddelenie 2022

Spracovanie rozpočtových požiadaviek Finančné oddelenie sept., október 2022

Vypracovanie návrhu rozpočtu Finančné oddelenie október 2022

Predloženie návrhu rozpočtu primátorovi mesta Finančné oddelenie október, november 2022

Schválenie návrhu rozpočtu Primátor október, november 2022

Zverejnenie návrhu rozpočtu Finančné oddelenie november 2022

Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu Hlavný kontrolór november 2022

Schválenie návrhu rozpočtu Mestské zastupiteľstvo november, decem. 2022

Zverejnenie rozpočtu Finančné oddelenie december 2022

Schválenie rozpočtového harmonogramu Primátor december 2022

Zverejnenie rozpočtového harmonogramu Finančné oddelenie december 2022

V Prievidzi, dňa 09. 11. 2021

primátorka mesta      

Rozpočtový harmonogram pre rok 2022

Rozpočtový harmonogram 

na rok 2022

Záverečný účet za rok 2021

Zmeny rozpočtu 2022

podľa potreby

Plnenie rozpočtu 2022

Zostavovanie rozpočtu na 

roky 2023 - 2025

Schvaľovanie rozpočtu na 

roky 2023 - 2025

Rozpočtový harmonogram 

na rok 2023

v.  r. 

JUDr. Katarína Macháčková


