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OBEC FAČKOV, IČO 00321265 

Rozpočtový harmonogram 2021/2022 

Etapy v rozpočtovom procese                    zodpovedný                kedy 

- Rozpočtový harmonogram 

Schválenie rozpočtového harmonogramu Starosta November 2020 

Zverejnenie rozpočtového harmonogramu Finančné oddelenie November 2020 

 

- zostavovanie rozpočtu 

Predloženie rozpočtových požiadaviek Finančné oddelenie Október 2020 

Spracovanie rozpočtových požiadaviek do 

podoby návrhu programového rozpočtu 

 

Finančné oddelenie 

 

November 2020 

Predloženie návrhu rozpočtu starostovi Finančné oddelenie November 2020 

Schválenie návrhu programového rozpočtu starosta November 2020 

Zverejnenie návrhu rozpočtu Finančné oddelenie November 2020 

 

- schvaľovanie rozpočtu 

Vypracovanie stanoviska k návrhu 

programového rozpočtu 

 

Hlavný kontrolór 

 

December 2020 

Predloženie návrhu programového rozpočtu 

na rokovanie OZ 

 

starosta 

 

December 2020 

Schválenie návrhu programového rozpočtu Obecné zastupiteľstvo December 2020 

Zverejnenie programového rozpočtu Finančné oddelenie December 2020 

 

- plnenie rozpočtu 

Vedenie účtovníctva a výkazníctva Finančné oddelenie priebežne 

Kontrola hospodárenia s finančnými 

prostriedkami mesta 

 

Hlavný kontrolór 

 

priebežne 

 

- zmena rozpočtu schvaľovaná starostom obce 

Predloženie podkladov k zmene programového 

rozpočtu 

 

Finančné oddelenie 

 

priebežne 

Spracovanie požiadaviek do podoby návrhu na 

zmenu programového rozpočtu 

 

Finančné oddelenie 

 

priebežne 

Predloženie návrhu zmeny rozpočtu starostovi Finančné oddelenie priebežne 

Schválenie návrhu na zmenu rozpočtu  

Starosta 

 

priebežne 

Zverejnenie zmeny programového rozpočtu Finančné oddelenie priebežne 
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- zmena rozpočtu schvaľovaná obecným zastupiteľstvom 

Predloženie podkladov na zmenu 

programového rozpočtu 

 

Finančné oddelenie 

 

priebežne 

Spracovanie požiadaviek do podoby návrhu 

na zmenu programového rozpočtu 

 

Finančné oddelenie 

 

priebežne 

Predloženie návrhu zmeny rozpočtu 

starostovi 

Finančné oddelenie  

priebežne 

Predloženie návrhu zmeny rozpočtu 

obecnému zastupiteľstvu 

Starosta  

priebežne 

Schválenie návrhu na zmenu rozpočtu Obecné zastupiteľstvo priebežne 

 

- monitorovanie rozpočtu 

Predloženie podkladov k monitorovacej správe Finančné oddelenie Júl 2021 

Spracovanie návrhu monitorovacej správy  Finančné oddelenie August 2021 

Schválenie  monitorovacej správy Starosta August 2021 

Vypracovanie stanoviska k monitorovacej 

správe 

Hlavný kontrolór August 2021 

Predloženie návrhu monitorovacej správy na 

rokovanie OZ 

Starosta September 2021 

Schválenie návrhu monitorovacej správy Obecné 

zastupiteľstvo 

September – 

Október 2021 

 

- hodnotenie rozpočtu 

Predloženie podkladov k hodnotiacej správe Finančné oddelenie Apríl, máj 2022 

Spracovanie návrhu hodnotiacej správy  Finančné oddelenie Apríl, máj 2022 

Schválenie  hodnotiacej správy Starosta Apríl, máj 2022 

Vypracovanie stanoviska k hodnotiacej správe Hlavný kontrolór Apríl, máj 2022 

Zverejnenie návrhu záverečného účtu Finančné oddelenie Máj, jún 2022 

Predloženie záverečného účtu a hodnotiacej 

správy na rokovanie OZ 

Starosta Máj, jún 2022 

Schválenie záverečného účtu a hodnotiacej  

správy 

Obecné 

zastupiteľstvo 

Máj, jún 2022 

Zverejnenie záverečného účtu a hodnotiacej 

správy 

Finančné oddelenie Máj, jún 2022 

 

 

 

 

Vo Fačkove 18.11.2020    Miroslav Čerňanec v.r. 

         starosta 

 


