
3. Pri zostavovaní a schvaľovaní návrhu rozpočtu obce je obec povinná prednostne 

zabezpečiť krytie  všetkých záväzkov, ktoré pre neho vyplývajú  z plnenia  

povinnosti ustanovených osobitnými predpismi . 

4. Zostavený návrh rozpočtu obce prerokuje pracovník finančného oddelenia 

so starostom obce /. 

§9 

Schvaľovanie rozpočtu 

1. Starosta obce predkladá ním odsúhlasený návrh rozpočtu obce na  schválenie 

Obecnému zastupiteľstvu.  

2. Pri schvaľovaní rozpočtu musia všetky dodatočne uplatnené poslanecké návrhy 

obsahovať informáciu o zdroji na krytie výdavkov týchto návrhov. 

3. Finančné oddelenie vykoná rozpis rozpočtu na rozpočtové organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce do 15 dní od schválenia rozpočtu obce Obecným 

zastupiteľstvom.    

 

§ 10 

Rozpočtové provizórium  

1. Ak rozpočet obce neschváli Obecné zastupiteľstvo do 31. decembra bežného roka, 

obec hospodári podľa schváleného rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového 

roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom 

mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu 

obce predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria  výdavky uskutočnené 

počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania 

dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas 

rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov. 

2. Obec počas rozpočtového provizória schváli rozpočet obce najneskôr do 31. decembra 

bežného roka.  

 Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú 

s rozpočtom obce po jeho schválení. 

 

§ 11 

Poskytovanie údajov 

1. Obec poskytuje  ministerstvu financií potrebné údaje o svojom hospodárení na účely 

zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu štátneho záverečného účtu a 

návrhu súhrnnej výročnej správy SR. Údaje na účely zostavenia návrhu rozpočtu 

verejnej správy poskytuje obec prostredníctvom rozpočtového informačného systému 

pre samosprávu RIS.SAM v správe ministerstva financií (ďalej len „rozpočtový 

informačný systém“). Obec poskytuje do rozpočtového informačného systému 

nasledovné údaje v tomto rozsahu a v týchto termínoch: 

 

a) schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok a rozpočty na nasledujúce roky 

viacročného rozpočtu najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa schválenia rozpočtu 

obecným zastupiteľstvom.   Ak je rozpočet obce na nasledujúci 


