
 

 

ROZPOČTOVÝ HARMONIGRAM PRE ROZPOČET OBCE REVÚCKA LEHOTA NA ROK 2016 

 

Rozpočtový proces Čo Kto V termíne do 

 

 

 

 Zostavenie návrhu rozpočtového harmonogramu obecný úrad 30.09.2015 

Rozpočt. harmonogram Schválenie rozpočtového harmonogramu starosta 30.09.2015 

 Zverejnenie rozpočtového harmonogramu obecný úrad 30.09.2015 

 

 

 Predloženie rozpočtových požiadaviek subjekty RP 31.10.2015 

Zostavovanie rozpočtu Spracovanie rozpočtových požiadaviek do návrhu viacročného rozpočtu obecný úrad 15.11.2015 

 Odsúhlasenie zostaveného návrhu viacročného rozpočtu starosta 15.11.2015 

 Predloženie návrhu rozpočtu finančnej komisii starosta do 15.11.2015 

 Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu predseda fin. komisie do 20.11.2015 

 Odsúhlasenie a zapracovanie návrhov fin. komisie do návrhu rozpočtu starosta+obecný úrad 25.11.2015 

Schvaľovanie rozpočtu Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu hlavný kontrolór november 2015 

 Zverejnenie návrhu rozpočtu obecný úrad do 25.11.2015 

 Predloženie návrhu rozpočtu obecnému zastupiteľstvu starosta do 14.12.2015 

 Schválenie rozpočtu obecné zastupiteľstvo do 14.12.2015 

 Zverejnenie rozpočtu obecný  úrad 14.12.15 

 Vedenie účtovníctva a výkazníctva obecný úrad priebežne 

Plnenie rozpočtu Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami obce hlavný kontrolór priebežne 



 Vypracovanie návrhu na zmenu rozpočtu obecný úrad  

 Odsúhlasenie zostaveného návrhu na zmenu rozpočtu starosta  

Schvaľovanie  zmien rozpočtu Vypracovanie stanoviska k návrhu na zmenu rozpočtu hlavný kontrolór  

obecným zastupiteľstvom Zverejnenie návrhu na zmenu rozpočtu obecný úrad podľa potreby 

 Predloženie návrhu na zmenu rozpočtu obecnému zastupiteľstvu starosta  

 Schválenie zmeny rozpočtu obecné zastupiteľstvo  

 Zverejnenie schválenej zmeny rozpočtu obecný úrad  

Zmena rozpočtu Vypracovanie návrhu na zmenu rozpočtu obecný úrad  

schvaľovaná starostom Schválenie zmeny rozpočtu starostom obce starosta podľa potreby 

 Podanie informácie o vykonanej zmene rozpočtu obecnému zastupiteľstvu starosta  

 Spracovanie záverečného účtu obecný úrad 30.04.2016 

 Odsúhlasenie záverečného účtu starosta 30.04.2016 

 Predloženie záverečného účtu na rokovanie fin. komisii starosta 15.05.2016 

Hodnotenie rozpočtu Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu predseda fin. komisie 20.05.2016 

 Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu hlavný kontrolór 20.05.2016 

 Zverejnenie návrhu záverečného účtu obecný úrad 01.06.2016 

 Predloženie záverečného účtu obecnému zastupiteľstvu starosta 01.06.2016 

 Schválenie záverečného účtu obecné zastupiteľstvo 30.06.2016 

 Zverejnenie záverečného účtu obecný úrad 30.06.2016 

 

 

Dňa 21.08.2015                                                                                                                   MVDr. Ján Šeševička 

                                                                                                                                                 starosta obce 


