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V nadväznosti na analýzu príslušného právneho rámca týkajúceho sa procesu rozpočtovania           

v Obci Jazernica týmto predkladáme návrh odporúčaní smerujúcich k posilneniu          

transparentnosti, a to s dôrazom na zlepšenie prístupu verejnosti k informáciám a posilnenie             

účasti obyvateľov obce na rozhodovaní o rozpočte obce. 

 

I. Prístup verejnosti k informáciám 

 

1.1. V zákonnej 15-dňovej lehote1 zverejňovať nielen návrh rozpočtu obce a návrh            

záverečného účtu obce, ale aj návrh zmien rozpočtu obce. 

1.2. Dôsledne zverejňovať spôsobom v obci obvyklým schválené aktuálne znenia          

rozpočtových dokumentov (i) rozpočtu, ii) záverečného účtu, iii) zmien rozpočtu). 

1.3. V záujme posilnenia komfortu čitateľov odkaz na aktuálny rozpočet obce (vrátane jeho             

textovej časti a dôvodovej správy) umiestniť na titulku webového sídla obce. 

1.4. Na zverejňovanie údajov podľa 1.1. a 1.2. využívať aj iné ako „štandardné“ informačné              

nástroje (úradná tabuľa obce, oficiálne webové sídlo obce), ako napr. obecné noviny, príp.             

obecný rozhlas. 

1.5. Zverejňovať na kvartálnej báze spôsobom v obci obvyklým informáciu o priebežnom            

plnení rozpočtu. 

 

II. Participácia občanov na rozhodovaní 

 

2.1. Vytvárať z pozície Obecného úradu aktívne možnosti na získavanie pripomienok           

verejnosti k návrhu rozpočtu obce, resp. návrhu jeho zmien v zákonnej 15-dňovej lehote, a to               

napr. aj cestou výzvy v obecných novinách. 

2.2. Viac využívať odborný potenciál Finančnej komisie OZ, osobitne v rámci úvodných fáz             

rozpočtového procesu, t.j. pri tvorbe rozpočtového harmonogramu. 

2.3. Zvážiť zavedenie „rozpočtového híringu“ – verejnej prezentácie návrhu rozpočtu, ktorá           

by bola realizovaná v rámci 15-dňovej zákonnej lehoty určenej na pripomienky verejnosti. 

2.4. V súlade so zákonom2 spresniť kompetencie starostu pri oprávnení vykonávať zmeny            

rozpočtu obce, t.j. v internom dokumente obce fixne určiť finančnú sumu, do výšky ktorej je               

štatutár oprávnený meniť rozpočet bez súhlasu obecného zastupiteľstva. 

S ohľadom na legislatívno-technickú efektívnosť pri implementácií vyššie navrhnutých         

opatrení, ako aj s ohľadom na skutočnosť, že platné Zásady hospodárenia s finančnými             

prostriedkami obce Jazernica, účinné od 1. 1. 2015, sú vo viacerých ustanoveniach            

neaktuálne, resp. v nesúlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, odporúčame          

prijať úplne nové Zásady rozpočtového hospodárenia Obce Jazernica. 
 
1  § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
2  § 11 ods. 4 písm. b) in  fine zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 


