Rozpočtový harmonogram obce Pavlice v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
Rozpočtový proces
Rozpočtový harmonogram rok 2013
Zostavovanie rozpočtu na rok 2013
a roku 2014,2015

Schválenie rozpočtu na rok 2013
Plnenie rozpočtu za rok 2013
Úprava rozpočtu schvaľovaná OZ
rok 2013

Monitorovanie rozpočtu 2013
Monitorovacia správa za rok 2013

Hodnotenie rozpočtu
Hodnotiaca správa za rok 2012
Záverečný účet za rok 2012
Výročná správa obce za rok 2012

Vypracovala: Krivosudská Jana

Činnosť
Zodpovednosť
Aktualizácia rozpočtového harmonogramu
ekonómka
Schválenie rozpočtového harmonogramu
statosta
Zverejnenie rozpočtového harmonogramu
ekonómka
Predloženie návrhu rozpočtu
ekonómka
Rokovanie o návrhu rozpočtu OcÚ
starosta
Úprava návrhu rozpočtu podľa záverov rokovania
ekonómka
Schválenie návrhu (programového) rozpočtu obce
starosta
Zverejnenie návrhu (programového) rozpočtu obcen
ekonómka
Vypracovanie stanoviska k návrhu (programového) rozpočtu
hlavný kontrolór
Schválenie návrhu (programového) rozpočtu
poslanci OZ
Zverejnenie (programového) rozpočtu
ekonómka
Vedenie účtovníctva a výkazníctva 2013
ekonómka
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 2013
hlavný kontrolór
Vypracovanie návrhu zmeny (programového) rozpočtu
ekonómka
Predloženie návrhu zmeny rozpočtu starostovi
ekonómka
Rokovanie o návrhu zmeny rozpočtu
starosta
Vypracovanie stanoviska k návrhu na zmenu(programového rozpočtu) rozpočtu
hlavný kontrolór
Zverejnenie návrhu zmeny (programového)
ekonómka
Predloženie návrhu na zmenu (programového) rozpočtu na rokovanie OZ
starosta
Schválenie návrhu na zmenu (programového) rozpočtu
poslanci OZ
Zverejnenie zmeny (programového) rozpočtu
ekonómka

Termín
novemb. r. 2012
december r. 2012
december r. 2012
novemb. r.2012
nov.-december
nov.-december
nov.-december
nov.-december
december r. 2012
december r. 2012
december r. 2012
priebežne
priebežne
podľa potreby
rok 2013

Vypracovanie a predloženie podkladov k monitorovacej správe
Spracovanie návrhu monitorovacej správy
Schválenie návrhu monitorovacej správy
Vypracovanie stanoviska k monitorovacej správe
Predloženie návrhu monitorovacej správy na rokovanie OZ
Schválenie návrhu monitorovacej správy
Zverejnenie monitorovacej správy
Spracovanie návrhu záverečného účtu za rok 2012
Schválenie návrhu záverečného účtu za rok 2012
Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu
Zverejnenie návrhu záverečného účtu
Predloženie návrhu záverečného účtu na rokovanie OZ
Schválenie návrhu záverečného účtu za rok 2012
Zverejnenie záverečného účtu 2012

júl r. 2013
júl-august r. 2013
júl-august r. 2013
júl-august r. 2013
august r. 2013
august r. 2013
august r. 2013
apríl r. 2013
apríl r. 2013
apríl r. 2013
apríl r. 2013
máj r. 2013
máj r. 2013
máj r. 2013

ekonómka
ekonómka
starosta
hlavný kontrolór
starosta
poslanci OZ
ekonómka
ekonómka
starosta
hlavný kontrolór
ekonómka
starosta
poslanci OZ
ekonómka

Predkladá: starosta obce Mgr. Ľubomír Baláž

