
MESTO LEOPOLDOV

Rozpočtový harmonogram r. 2020

Rozpočtový proces Činnosť Zodpovedný Kedy

Schválenie rozpočtového harmonogramu primátorka december 2019

Zverejnenie rozpočtového haromonogramu prednosta december 2019

Zverejnenie výzvy na vypracovanie a prednosta september 2020

predloženie rozpočtových požiadaviek 

Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci ekonomický referát priebežne

subjektom rozpočtového procesu prednosta

predloženie rozpočtových požiadaviek subjekty rozpočtového september 2020

prednostovi MsÚ procesu

Spracovanie rozpočtových požiadaviek prednosta október 2020

Vypracovanie návrhu rozpočtu prednosta október 2020

Predloženie návrhu rozpočtu primátorke prednosta október 2020

Schválenie návrhu rozpočtu primátorka október 2020

Predloženie návrhu rozpočtu komisiám MZ prednosta november 2020

Predloženie návrhu rozpočtu na rokovaní MZ prednosta  november 2020

Zverejnenie návrhu rozpočtu prednosta november 2020

Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu hlavná kontrolórka nov., dec. 2020

Schválenie návrhu rozpočtu mestské zastupiteľstvo  december 2020

Zverejnenie rozpočtu prednosta  december 2020

Vedenie účtovníctva a výkazníctva ekonomický referát priebežne

hlavná kontrolórka priebežne

Zverejnenie výzvy na predloženie podkladov prednosta podľa potreby

k zmene rozpočtu

Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci ekonomický referát priebežne

subjektom rozpočtového procesu prednosta

Predloženie návrhov na zmenu rozpočtu subjekty rozpočtového priebežne

prednostovi MsÚ procesu

Vypracovanie návrhu zmeny rozpočtu prednosta

Predloženie návrhu zmeny rozpočtu primátorovi prednosta

Schválenie návrhu zmeny rozpočtu primátorka

Predloženie návrhu zmeny rozpočtu komisiám prednosta

Predloženie návrhu zmeny rozpočtu mestskému zast. prednosta, primátorka

Schválenie návrhu zmeny rozpočtu mestské zastupiteľstvo

Zverejnenie zmeny rozpočtu prednosta

Zverejnenie výzvy na predloženie podkladov prednosta jún, júl 2020

k monitorovacej správe

Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci ekonomický referát priebežne

subjektom rozpočtového procesu prednosta

Spracovanie monitorovacej správy prednosta júl,august 2020

Schválenie monitorovacej správy primátorka august 2020

Vypracovanie stanoviska k monitorovacej práve hlavná kontrolórka august 2020

Predloženie monitorovacej správy na rokovanie komisií prednosta august 2020

Predloženie monitorovacej správy na rokovanie MZ prednosta august 2020

Schválenie monitorovacej správy mestské zastupiteľstvo august 2020

Hodnotenie rozpočtu Zverejnenie výzvy na predloženie podkladov prednosta február 2020

k hodnotiacej správe a záverečnému účtu

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami
Plnenie rozpočtu

Rozpočtový harmonogram 

Schvaľovanie rozpočtu

Monitorovanie rozpočtu

Zostavovanie viacročného 

rozpočtu na roky 2020 - 

2022

Zmena rozpočtu



Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci ekonomický referát priebežne

subjektom rozpočtového procesu prednosta

Spracovanie hodnotiacej správy a záverečného účtu prednosta marec 2020

Schválenie hodnotiacej správy a záverečného účtu primátorka marec 2020

Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu hlavná kontrolórka

Hodnotenie rozpočtu a hodnotiacej správe

Zverejnenie návrhu záverečného účtu prednosta  apríl 2020

Predloženie záverečného účtu, hodnotiacej správy prednosta apríl 2020

a správy audítora na rokovanie komisií prednosta

Predloženie záverečného účtu, hodnotiacej správy prednosta  apríl 2020

a správy audítora na rokovanie MZ

Schválenie záverečného účtu a hodnotiacej správy mestské zastupiteľstvo apríl 2020

Zverejnenie záverečného účtu a hodnotiacej správy prednosta apríl, máj 2020

 

V Leopoldove, dňa 09. 12. 2019 ......................................................

                 Mgr. Terézia Kavuliaková

                      primátorka mesta

Vypracoval: Ing. Denis Kristek

marec 2020


