
Obec   ŠTIAVNIK Príloha č.1

                                                           Rozpočtový harmonogram r. 2012

Rozpočtový proces Činnosť Zodpovedný Kedy

Schválenie rozpočtového harmonogramu Starosta september 2011

Zverejnenie rozpočtového haromonogramu Finančné oddelenie september 2011
Zverejnenie výzvy na vypracovanie a Finančné oddelenie október 2011

predloženie rozpočtových požiadaviek

Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci Finančné oddelenie priebežne
subjektom rozpočtového procesu

Predloženie rozpočtových požiadaviek na Subjekty rozpočtového do 15.11.2011

finančné oddelenie procesu

Spracovanie rozpočtových požiadaviek Finančné oddelenie november 2011

Vypracovanie návrhu rozpočtu Finančné oddelenie november 2011

Predloženie návrhu rozpočtu starostovi Finančné oddelenie november 2011

Schválenie návrhu rozpočtu Starosta november 2011

Zverejnenie návrhu rozpočtu Finančné oddelenie 15 dní pred rokovaním OZ

Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu Hlavný kontrolór december 2011

Schválenie návrhu rozpočtu Obecné zastupiteľstvo december 2011

Zverejnenie rozpočtu Finančné oddelenie december 2011

Vedenie účtovníctva a výkazníctva Finančné oddelenie priebežne v r. 2012

Hlavný kontrolór priebežne v r. 2012
Zverejnenie výzvy na predloženie podkladov Finančné oddelenie podľa potreby
k zmene rozpočtu

Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci Finančné oddelenie priebežne rok 2012
subjektom rozpočtového procesu

Predloženie návrhov na zmenu rozpočtu Subjekty rozpočtového priebežne rok 2012

na finančné oddelenie procesu

Vypracovanie návrhu zmeny rozpočtu Finančné oddelenie podľa potreby

Predloženie návrhu zmeny rozpočtu starostovi Finančné oddelenie podľa potreby

Schválenie návrhu zmeny rozpočtu Starosta podľa potreby

Zverejnenie návrhu zmeny rozpočtu Finančné oddelenie podľa potreby

Vypracovanie stanoviska k návrhu zmeny rozpočtu Hlavný kontrolór podľa potreby

Schválenie návrhu zmeny rozpočtu Obecné zastupiteľstvo podľa potreby

Zverejnenie zmeny rozpočtu Finančné oddelenie podľa potreby

Zverejnenie výzvy na predloženie podkladov Finančné oddelenie júl 2012 

k monitorovacej správe

Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci Finančné oddelenie priebežne

subjektom rozpočtového procesu

Spracovanie monitorovacej správy Finančné oddelenie august 2012 

Schválenie monitorovacej správy Starosta august, september 2012 

Vypracovanie stanoviska k monitorovacej práve Hlavný kontrolór september 2012 

Predloženie monitorovacej správy na rokovanie OZ Starosta september 2012 

Schválenie monitorovacej správy Obecné zastupiteľstvo september 2012 

Hodnotenie rozpočtu Zverejnenie výzvy na predloženie podkladov Finančné oddelenie február 2013

k hodnotiacej správe a záverečnému účtu

Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci Finančné oddelenie priebežne

subjektom rozpočtového procesu

Spracovanie hodnotiacej správy a záverečného účtu Finančné oddelenie máj 2013

Schválenie hodnotiacej správy a záverečného účtu starosta máj 2013

Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu Hlavný kontrolór

a hodnotiacej správe

Zverejnenie návrhu záverečného účtu Finančné oddelenie 15 dní pre rokovaním OZ

Predloženie záverečného účtu a hodnotiacej starosta

správy na rokovanie Obecnému zastupiteľstvu 15 dní pre rokovaním OZ

Schválenie záverečného účtu a hodnotiacej správy Obecné zastupiteľstvo jún 2013

Zverejnenie záverečného účtu a hodnotiacej správy Finančné oddelenie jún 2013

 

v Štiavniku, dňa 30.09.2011
............................

Ing. Štefan Vároš

starosta obce

máj 2013
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