
Mestská rada v PEZINKU 

Dňa: 17.09.2020                            bod: 31. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

31. Informácia o príprave rozpočtu  na rok 2021 

 

 

PREDKLADÁ:    Ing. arch. Igor Hianik, primátor  

SPRACOVAL:     Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia 

                           

 

Uznesenie  MsR  č.2- .........../2020 

 

Mestská rada v Pezinku 

 

odporúča 

 

Mestskému zastupiteľstvu  v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm.b) zákona  

č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov   

 

zobrať na vedomie 

 

informáciu o časovom harmonograme zostavovania a schvaľovania  rozpočtu na rok 2021 

a trojročného rozpočtu na roky 2021, 2022 a 2023 v predloženom znení 

 

a) bez pripomienok 

b) s nasledovnými pripomienkami... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primátor, viceprimátor 

Prednosta 

Vedúci oddelení, vedúci útvarov 

Správcovia rozpočtových položiek 

Riaditelia príspevkových a rozpočtových  organizácií a obchodných spoločností mesta 

Poslanci 

 

Informácia o príprave rozpočtu na rok 2021 a roky 2021,2022,2023 (rozpočtový proces) 

 V zmysle zásad  finančného hospodárenia Mesta Pezinok predkladá Finančné 

oddelenie časový harmonogram rozpočtového procesu na prípravu  a schválenie rozpočtu na 

rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2021,2022,2023: 

 

1. Predkladanie návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov v členení  na bežné, kapitálové 

a finančné operácie     na rok 2021 a na roky 2022, 2023. Návrh sa predkladá v členení podľa 

funkčnej a  ekonomickej klasifikácie a s určením programov, zámerov a cieľov programového 

rozpočtu.  Vychádza sa pritom z povinností pre samosprávu uložených zákonmi, 

z uzatvorených zmluvných vzťahov, z rozvojových plánov, prevádzkových potrieb a 

 z požiadaviek a pripomienok obyvateľov mesta. 

 

Správcovia položiek a predkladatelia požiadaviek  doložia aj podrobný komentár 

k danej požiadavke. 

 

  Termín: do 30.09.2020 na finančné oddelenie  
  Predkladajú: správcovia rozpočtových položiek,  poslanci, riaditelia príspevkových 

a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností. 

 

2. Zapracovanie  požiadaviek do návrhu rozpočtu na roky 2021-2023. 

    Termín: do 12.10. 2020 

    Spracuje: finančné oddelenie  

 

3. Po pracovnom stretnutí primátora a všetkých správcov položiek a vedúcich odborných 

útvarov vypracovanie  návrhu  rozpočtu na roky 2021 - 2023.   

    Termín: do 20.10. 2020 

     

4. Stretnutie s poslancami – prerokovanie návrhu rozpočtu. 

   Termín: do 30.10.2019 

 

5.  Zverejnenie návrhu rozpočtu na úradnej tabuli a web stránke Mesta Pezinok. 

   Termín: do 10.11. 2020 

 

6. Predloženie  návrhu  rozpočtu na rok 2021 a roky 2022,2023   na schválenie na  zasadnutie   

Mestského  zastupiteľstva v Pezinku. 

    Termín: 26.11.2020 

 

 

 
 

Pezinok 27.08.2020, Ing. Alena Gusejnova, vedúca FO 

 

 

 

 


