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ZÁSADY
PRE ZOSTAVOVANIE, PREDKLADANIE A SCHVAĽOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
A VÝROČNEJ PRÁVY OBCE ŽDAŇA

Čl. 1
Všeobecné ustanovenie
Po skončení kalendárneho (rozpočtového) roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení
súhrne spracuje do záverečného účtu obce.

Čl. 2
Zostavovanie návrhu Záverečného účtu obce (ďalej ZÚO)
1. Návrh ZÚO vypracuje poverený pracovník obce v súlade so zákonom o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a s ním súvisiacimi právnymi predpismi.
2. Obecné zastupiteľstvo návrh ZÚO prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí
rozpočtového roka. Pri schvaľovaní harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva
obecné zastupiteľstvo určí svojim uznesením termín schvaľovania ZÚO tak, aby
zákonom stanovený termín bol dodržaný. Ak sa tak nestane, platí termín schvaľovania
15.6. roka.
3. Výročnú správu obce vypracuje poverený pracovník obce v súlade so zákonom
o účtovníctve.
4. Obecné zastupiteľstvo prerokuje Výročnú právu pri prerokovaní Záverečného účtu obce.

Čl. 3
Predkladanie návrhu ZÚO
Obecný úrad návrh záverečného účtu obce v termíne najneskôr 20 dní pred dátumom
určeným na prerokovanie záverečného účtu obce :
a) zverejní na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce s oznámením o možnosti
pripomienkovania návrhu v súlade s platnou úpravou,
b) doručí predsedovi finančnej komisie OZ obce Ždaňa,
c) doručí hlavnému kontrolórovi obce Ždaňa

Čl. 4
Schvaľovanie návrhu ZÚO
1. Schvaľovanie ZÚO je samostatným bodom v programe zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Pred schválením ZÚO sa predkladajú :
● správa obecného úradu o doručených pripomienkach verejnosti (občanov) k návrhu ZÚO,
● stanovisko finančnej komisie OZ k návrhu ZÚO,
● odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k ZÚO.

3. Prerokovanie ZÚO sa uzatvára jedným z nasledovných výrokov :
● súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad
● súhlas s celoročným hospodárením s výhradami

V prípade uzatvorenia prerokovania ZÚO s výhradami obecné zastupiteľstvo príjme
opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.

Ing. Ján Kokarda
starosta obce

