
 
Materiál na zasadnutie Komisie finančnej, majetkovej a podnikateľskej 

 
Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 

2013 a obdobie 2014 - 2015 
 
     V zmysle §3 Rozpočtových pravidiel Mestskej časti Bratislava – Rača predkladáme návrh 
časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2013 a na dva roky 
nasledujúce po príslušnom rozpočtovom roku 2014 – 2015. 
 
Zostavovanie rozpočtu vychádza z viacročného rozpočtu, z určeného podielu na výnosoch daní 
v správe štátu, zo schválených finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtom samospráv. 
Obec je pri zostavovaní rozpočtu v zmysle ods. 2 § 10 zákona č. 583/2004 o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy povinná prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré 
vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi. 
Podnety a požiadavky do návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Rača predkladajú orgány 
samosprávy /starosta, poslanci miestneho zastupiteľstva/, jednotlivé oddelenia miestneho úradu 
a rozpočtové organizácie zriadené mestskou časťou. Pri predkladaní návrhov uvedené subjekty 
vychádzajú z povinností, ktoré ukladajú jednotlivé zákony, z uzatvorených zmluvných vzťahov, 
z rozvojových a prevádzkových potrieb mestskej časti a z pripomienok a požiadaviek občanov 
mestskej časti. 
 
Návrh harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu: 

1. Predloženie požiadaviek a návrhov jednotlivých častí rozpočtu uvedenými subjektmi vo 
vecnom a hodnotovom vyjadrení na ekonomické oddelenie miestneho úradu do 
5.10.2012. 

2. Prerokovanie požiadaviek so správcami jednotlivých kapitol rozpočtu, spracovanie 
predbežného návrhu rozpočtu a jeho prerokovanie na úrovni vedenia mestskej časti do 
19.10.2012. 

3. Predloženie cieľov a merateľných ukazovateľov v súlade s programovým členením 
rozpočtu mestskej časti v nadväznosti na výdavky rozpočtu na ekonomické oddelenie do 
22.10.2012. 

4. Spracovanie programového rozpočtu a jeho prerokovanie na úrovni vedenia mestskej 
časti, spracovanie prvého návrhu rozpočtu na predloženie do odborných komisií do 
5.11.2012. 

5. Stretnutie poslancov k prvému návrhu rozpočtu v termíne medzi 5.-8.11.2012. 
6. Prerokovanie návrhu rozpočtu v programovom a v hodnotovom vyjadrení na zasadnutí 

odborných komisií v období 12. – 19.11. 2012. 
7. Prerokovanie návrhu rozpočtu v programovom a v hodnotovom vyjadrení na zasadnutí 

Finančnej majetkovej a podnikateľskej, vypracovanie stanoviska komisie k rozpočtu do 
21.11.2012. 

8. Predloženie návrhu rozpočtu na vypracovanie stanoviska miestnemu kontrolórovi 
a zverejnenie rozpočtu spôsobom obvyklým do 26.11.2012. 

9. Predloženie návrhu rozpočtu na schválenie miestnemu zastupiteľstvu do 6.12.2012. 
 
Stanovisko komisie k návrhu časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania 
rozpočtu na rok 2013 a obdobie 2014 – 2015 
- odporúča prijať návrh/neodporúča prijať návrh 
 
 


