
 

M E S T S K Ý       Ú R A D      V     N I T R E   
 
 
 
 
       Nitra 1.6.2010 
 

       Číslo materiálu: 1864/10   
 
Mestskému zastupiteľstvu  
v Nitre 
 
 
 
K bodu: Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu mesta Nitry na rok  2011 
 
 
 
Predkladá:    Návrh na uznesenie: 
JUDr. Igor Kršiak   Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
prednosta MsÚ 
     p r e r o k o v a l o   
     „Návrh pravidiel zostavovania  
Spracovala:    rozpočtu mesta Nitry na rok  2011“ 
Ing.Darina Keselyová    
vedúca ekonomického odd.  schvaľuje 
     Pravidlá zostavovania rozpočtu 
     mesta Nitry na rok  2011  
     podľa predloženého návrhu 
Napísali:      
zamestnanci ekonomického odd. 
    
 
 
 
Prizvať: 
- 
 
 
 
 
     ......................................................... 
      podpis predkladateľa 
 
 
 
 
 



Harmonogram  zostavovania rozpo čtu 

  Kto /  Kedy August September Október November December 

Primátor mesta Riadenie procesu Riadenie procesu Riadenie procesu Ria denie procesu Riadenie procesu

20. predloženie návrhu 
rozpo čtu   na prerokovanie  
MR (30.11.)

22. Predloženie návrhu 
rozpo čtu na  prerokovanie 
MZ (16.12.)

Prednosta MsÚ koordinovanie  procesu Koordinovanie procesu Koordin ovanie procesu Koordinovanie procesu Koordinovanie procesu 

7. Predloženie   príjmovej 
časti rozpo čtu, 
nevyhnutných výdavkov a  
návrhu limitov kapitol  na 
rokovanie MR (21.9.)

9. Predloženie   príjmovej 
časti rozpo čtu, 
nevyhnutných výdavkov a  
návrhu limitov kapitol  na 
rokovanie  MZ (28.10.)

Poskytovanie odbornej a 
metodickej pomoci 
subjektom rozpo čtového 
procesu 

Poskytovanie odbornej a 
metodickej pomoci 
subjektom rozpo čtového 
procesu 

Poskytovanie odbornej a 
metodickej pomoci 
subjektom rozpo čtového 
procesu 

Poskytovanie odbornej a 
metodickej pomoci subjektom 
rozpo čtového procesu 

Poskytovanie odbornej a 
metodickej pomoci 
subjektom rozpo čtového 
procesu 

5. Spracovanie súhrnného 
návrhu príjmovej časti 
rozpo čtu, nevyhnutných 
výdavkov  a návrhu limitov 
jednotlivých rozpo čtových 
kapitol. Predloženie na 
prerokovanie  Komisii pre 
financovanie a rozpo čet

18. Spracovanie súhrnného 
návrhu rozpo čtu v členení  
pod ľa rozpo čtovej klasifikácie 
a v programovej štruktúre. 
Predloženie na prerokovanie  
Komisii pre financovanie a 
rozpo čet (18.11.)

1.Spracovanie východísk 
rozpo čtu a ich predloženie 
Komisii pre financovanie a 
rozpo čet  (26.8.)

24. Zverejnenie návrhu  
rozpo čtu na úradnej tabuli 
mesta a internetovej 
stránke mesta 

Oddelenia, útvary  MsÚ,

3. Spracovanie  nevyhnutých  
požiadaviek rozpo čtu  mesta  
s rozdelením na  bežné a 
kapitálové výdavky (31.8.)

11.  Spracovanie ostatných 
požiadaviek s 
usporiadaním priorít a fin. 
vyčíslením (30.9.)

15. Spracovanie návrhu 
rozpo čtu do výšky limitu 
vrátane  zaradenia do 
programovej štruktúry  a 
predloženie na ekonomické 
oddelenie (5.11.)

Mestská polícia

Ekonomické oddelenie



  Kto /  Kedy August September Október November December 

Organizácie 

4. Spracovanie  nevyhnutých  
požiadaviek rozpo čtu  mesta  
s rozdelením na  bežné a 
kapitálové výdavky (31.8.)

12.  Spracovanie ostatných 
požiadaviek s 
usporiadaním priorít a fin. 
vyčíslením (30.9.)

16. Spracovanie návrhu 
rozpo čtu  do výšky limitu v 
rozpo čtovej klasifikácii  
vrátane  zaradenia  do 
programovej  štruktúry a  
predloženie na ekonomické 
oddelenie (5.11.)

Komisia pre fin. a rozpo čet
2. Prerokovanie východísk 
rozpo čtu (26.8.)

6. Prerokovanie  príjmovej 
časti rozpo čtu, 
nevyhnutných výdavkov a  
návrhu limitov kapitol 
(16.9.)

19. Prerokovanie návrhu 
rozpo čtu    (25.11.)

Výbory mestských častí

13.  Spracovanie ostatných 
požiadaviek s 
usporiadaním priorít a fin. 
vyčíslením (30.9.)

Ostatné komisie MZ 

14.  Prerokovanie  
ostatných požiadaviek , 
vypracovanie  stanoviska 
(30.9.)

17. Prerokovanie návrhu 
rozpo čtu do výšky limitu 
(5.11.)

Mestská rada 

8. Prerokovanie  príjmovej 
časti rozpo čtu, 
nevyhnutných výdavkov a 
návrhu limitov kapitol 
(21.9.)

21. Prerokovanie návrhu 
rozpo čtu  (30.11.)

Mestské zastupite ľstvo 

10. Prerokovanie  príjmovej 
časti rozpo čtu, nevyhnut. 
výdavkov a návrhu limitov 
kapitol (28.10.)

25. Prerokovanie návrhu 
rozpo čtu (16.12.)

Hlavný kontrolór 
23. Vypracovanie odborného 
stanoviska k návrhu rozpo čtu 



Nevyhnutné požiadavky do návrhu  rozpo čtu mesta Nitry na rok 2011 1

Rozpočtová kapitola nevyhnutné program. Zdôvodnenie  nevyhnutných výdavkov 
požiadavky štruktúra ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho

v € predpisu,  z ktorého vyplývajú)
Bežné výdavky :

kapitálové výdavky :

Spolu: 0



Ostatné  požiadavky do návrhu  rozpo čtu mesta Nitry na rok 2011

Rozpočtová kapitola ostatné program.
požiadavky štruktúra

v €
Bežné výdavky :

kapitálové výdavky :

Spolu: 0



Zdôvodnenie požiadavky na zaradenie do návrhu rozpočtu
(návrh VMČ, komisie MZ, správcu  rozpočtovej kapitoly ..... a pod.) 
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