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Z Á S A D Y 
PRE ZOSTAVOVANIE, PREDKLADANIE A SCHVAĽOVANIE ROZPOČTU  

OBCE ŽDAŇA 
 
 

ČL. 1 
Všeobecné ustanovenie 

 
 Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi 
financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce vyjadruje 
samostatnosť hospodárenia obce. 
 
 

ČL. 2 
Zostavovanie návrhu rozpočtu obce 

 
1. Návrh rozpočtu obce vyjadruje poverený pracovník obce v súlade so zákonom 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a súvisiacimi právnymi predpismi. 
Súčasťou návrhu rozpočtu obce sú aj príjmy a výdavky všetkých rozpočtových 
a príspevkových organizácií zriadených obcou. 

2. Obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu obce určí svojim uznesením dátum 
schvaľovania rozpočtu obce pre nasledujúci rok. Ak sa tak nestane, platí termín 
schvaľovania 15.12. roka. 

 
 

Čl. 3 
Predkladanie návrhu rozpočtu obce 

 
1. Rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou zriadené obcou Ždaňa 

doručia návrh svojho rozpočtu na Obecný úrad v Ždani najneskôr 30 dní pred dátumom 
určeným na schvaľovanie rozpočtu. 

2. Obecný úrad návrh rozpočtu obce v termíne najneskôr 20 dní pred dátumom určeným na 
schvaľovanie rozpočtu : 

 a) zverejní na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce s oznámením o možnosti 
pripomienkovania návrhu v súlade s platnou právnou úpravou, 

 b) doručí predsedovi finančnej komisie OZ obce Ždaňa, 
 c) doručí hlavnému kontrolórovi obce Ždaňa 
 

Čl. 4 
Schvaľovanie návrhu rozpočtu obce 

 
1. Schvaľovanie návrhu rozpočtu obce je samostatným bodom zasadnutia OZ. 
2. Pred schválením rozpočtu obce sa predkladajú : 
 a) správa obecného úradu o doručených pripomienkach verejnosti (občanov) k návrhu 

rozpočtu obce, 
 b) stanovisko finančnej komisie OZ k návrhu rozpočtu obce, 
 c) odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce 
 
 
        Ing. Ján Kokarda 
           starosta obce 


