
 

 
 

Rozpočtový proces Činnosť Zodpovedný Kedy 

Rozpočtový 

harmonogra
m 

Schválenie rozpočtového harmonogramu Starosta december 2022 

Zverejnenie rozpočtového harmonogramu Finančné oddelenie december 2022 

 

 

 

 

 

 
 

Zostavovanie rozpočtu 

Zverejnenie výzvy na vypracovanie a Finančné oddelenie november 2022 

predloženie rozpočtových požiadaviek 

Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci Finančné oddelenie priebežne 

subjektom rozpočtového procesu 

Predloženie rozpočtových požiadaviek na Subjekty RP november 2022 

finančné oddelenie 

Spracovanie rozpočtových požiadaviek Finančné oddelenie november 2022 

Vypracovanie návrhu rozpočtu Finančné oddelenie november 2022 

Predloženie návrhu rozpočtu starostovi Finančné oddelenie november 2022 

Predloženie návrhu rozpočtu OBZ Starosta  

Zverejn. návrhu rozpočtu /min.15 dní pred schvál.v ObZ/ Finančné oddelenie november 2022 

 
Schvaľovanie 
rozpočtu 

Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu Hlavný kontrolór december 2022 

Zverejnenie rozpočtu Finančné oddelenie december 2022 

Schválenie rozpočtu Obecné zastupiteľstvo december 2022 

 

Plnenie rozpočtu 

Vedenie účtovníctva a výkazníctva Finančné oddelenie priebežne 

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami Hlavný kontrolór priebežne 

 

 

 

 

 

 
Zmena rozpočtu 

Zverejnenie výzvy na predloženie podkladov Finančné oddelenie podľa potreby 

k zmene rozpočtu 

Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci Finančné oddelenie priebežne 

subjektom rozpočtového procesu 

Predloženie návrhov na zmenu rozpočtu Subjekty RP priebežne 

na finančné oddelenie 

Vypracovanie návrhu zmeny rozpočtu Finančné oddelenie priebežne 

Predloženie návrhu zmeny rozpočtu starostovi Finančné oddelenie priebežne 

Schválenie návrhu zmeny rozpočtu Starosta priebežne 

Zverejnenie návrhu zmeny rozpočtu Finančné oddelenie priebežne 

Vypracovanie stanoviska k návrhu zmeny rozpočtu Hlavný kontrolór priebežne 

Schválenie návrhu zmeny rozpočtu Obecné zast. priebežne 

 
Záverečný účet 

Spracovanie záverečného účtu Finančné oddelenie február, marec,  2023 

Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu Hlavný kontrolór marec, apríl 2023 

Zverejnenie návrhu záv. Účtu /min 15 dní pred schvál.v ObZ / Finančné oddelenie marec, apríl 2023 

Predloženie záverečného účtu na rokovanie ObZ Starosta marec, apríl 2023 

Schválenie záverečného účtu ObZ marec, apríl 2023 

Zverejnenie záverečného účtu Finančné oddelenie marec, apríl 2023 

 

 

Vo Petroviciach, dňa 
9.12.2022

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Štefan Hlavoň 

starosta obce 

                          Rozpočtový harmonogram obce Petrovice  na rok  2023 


