
OBEC  ZEMNÉ Bod č. 6.c)

Rozpočtový harmonogram k rozpočtovému procesu na rok  2018 

Rozpočtový proces Činnosť Zodpovedný Kedy

aktualizácia rozpočtového harmonogramu Finančný referát priebežne

Schválenie rozpočtového harmonogramu Starosta október - november

Zverejnenie rozpočtového haromonogramu Finančný referát november - december

Spracovanie rozpočtových požiadaviek Finančný referát priebežne
Spracovanie rozpočtových požiadaviek Finančný referát október  - november 
Vypracovanie návrhu rozpočtu Finančný referát október -november

Predloženie návrhu rozpočtu starostovi Finančný referát október  - november

Schválenie návrhu rozpočtu Starosta október - november

Zverejnenie návrhu rozpočtu Finančný referát november - december

Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu Hlavný kontrolór nov., dec. 20xx - 1

Schválenie návrhu rozpočtu Obecné zastup.  dec.20xx - 1
Zverejnenie rozpočtu Finančný referát nov., dec.20xx - 1

Vedenie účtovníctva a výkazníctva Finančný referát priebežne

Hlavný kontrolór priebežne

Predloženie návrhov na zmenu rozpočtu Subjekty RP priebežne

Vypracovanie návrhu zmeny rozpočtu Finančný referát priebežne

Schválenie návrhu zmeny rozpočtu Starosta priebežne

Zverejnenie návrhu zmeny rozpočtu Finančný referát priebežne

Vypracovanie stanoviska k návrhu zmeny rozpočtu Hlavný kontrolór pred schválením

Schválenie návrhu zmeny rozpočtu Obecné zast. po predložení 

Spracovanie monitorovacej správy Finančné oddelenie júl,august 20xx 

Schválenie monitorovacej správy Starosta august /sept 20xx 

Vypracovanie stanoviska k monitorovacej práve Hlavný kontrolór august 20xx/sept

Predloženie monitorovacej správy na rokovanie ObZ Starosta august 20xx /sept

Schválenie monitorovacej správy ObZ august 20xx /sept

Hodnotenie rozpočtu Spracovanie hodnotiacej správy a záverečného účtu Finančné oddelenie marec -do 30.6.

Záverečný účet Schválenie hodnotiacej správy a záverečného účtu starosta marec 20xx + 1

Vypracovanie stanoviska k ZÚ a hodno.správy Hlavný kontrolór

Zverejnenie návrhu záverečného účtu Finančné oddelenie marec  - do 15.06.

Predloženie ZÚ a hodn. Správy na rokovanie starosta marec, apríl 20xx + 1

Schválenie záverečného účtu a hodnotiacej správy ObZ marec až do 30.06.

Zverejnenie záverečného účtu a hodnotiacej správy Finančné oddelenie máj,jún 20xx + 1

v Zemnom dňa 30. 11.2017 ......................................................
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