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Návrh na uznesenie: 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19.06.2019 
prerokovalo  a 
 
b e r i e   n a      v e d o m i e  
 
informácie o príprave rozpočtu mesta Sereď na roky 2020 - 2022 
 



Rozpočtový proces Čo Kto Kedy

Zostavenie rozpočtového harmonogramu Finančné  oddelenie 16.05.2019
Rozpočtový Schválenie rozpočtového harmonogramu primátor 20.05.2019

harmonogram Zverejnenie rozpočtového harmonogramu Finančné oddelenie 22.05.2019

Zverejnenie výzvy na vypracovanie a predloženie
rozpočtových požiadaviek Finančné oddelenie 20.06.2019
Zverejnenie výzvy na vypracovanie a predloženie
rozpočtových požiadaviek Finančné oddelenie  priebežne

Zostavenie Predloženie rozpočtových požiadaviek na 
rozpočtu finančné oddelenie a odd. ŠRKŠ  (školy) Subjekty RP 09.08.2019

Spracovanie rozpočtových požiadaviek do 1. návrhu rozpočtu Finančné oddelenie 30.08.2019
Predloženie 1. návrhu rozpočtu primátorovi mesta, vedeniu mesta Finančné ddelenie 04.09.2019
Rokovanie o 1. návrhu rozpočtu - korekcie rozpočtu prednosta MsÚ od 5.9.2019 - 11.9.2019
Rokovanie o 1. návrhu rozpočtu MsZ 12.09.2019

Predloženie návrhu rozpočtu na rokovanie odborných komisií prednosta MsÚ 05.09.2019
Rokovanie o návrhu rozpočtu - vznesenie pripomienok komisie 15.10.2019
Úpravy návrhu rozpočtu podľa záverov rokovaní Finančné oddelenie 21.10.2019

Schvaľovanie Schválenie návrhu rozpočtu primátorom mesta primátor 25.10.2019
rozpočtu Spracovanie návrhu rozpočtu do MsZ Finančné oddelenie 31.10.2019

Predloženie návrhu rozpočtu na rokovanie odborných komisií prednosta MsÚ 04.11.2019
Zverejnenie návrhu rozpočtu na pripomienkovanie Finančné oddelenie 06.11.2019
Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu hlavný kontrolór 12.11.2019
Schvaľovanie rozpočtu Mestské zastupiteľstvo 28.11.2019

     Plnenie Vedenie účtovníctva a výkazníctva Finančné oddelenie priebežne
     rozpočtu Správy o plnení rozpočtu Finačné oddelenie podľa požiadaviek MsZ

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami Hlavný kontrolór priebežne

Harmonogram prípravy viacročného rozpočtu MESTA SEREĎ na roky 2020-2022



pracovné stretnutie ohľadom prípravy rozpočtu 2020/2022 29.05.2019
prvé rokovanie o rozpočte 2020/2022 19.06.2019

MsZ Rokovanie o 1. návrhu rozpočtu 12.09.2019
Schvaľovanie rozpočtu 28.11.2019

Spracovala: Ing. Florišová                                                                        Schválil: Ing. Martin Tomčányi
                 finančné odd.                                                                                       Primátor mesta
V Seredi dňa: 16.5.2019
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