Registratúra

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a
justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície §51, §53, §102a, §129
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich §78a ods. 1, § 84 ods. 3 písm. b, §117 ods. 1 písm b, ods. 3 písm. b, § 109
ods. 9 - ods. 11
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry §115 ods. 1, § 189 ods. 1 písm. b, ods. 2 písm. a,
§ 190 ods. 2
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore §52 ods. 3 písm. c, §58a ods. 3-4, §74, §76-§77, §120 ods. 1
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme §20, § 24
Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe §27 ods. 3
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §139, §148, §154-§155, §166-§167, §189 - §194
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §129, §132, §142
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §126, §128, §142 , §160, §178, §183 ods. 8 - ods. 10

Náv rhnúť posky tnutie odme ny/
zníž enie/ zvýšenie pla tu/ ocenenia /
vyznamenania?
Áno

BP_ RR_035_Finančná
kontrola
Návrh na zmenu
pla tových nálež itostí
potrebné pripra viť

Disciplinárny
rozkaz

Pre rokov ať so
zástupcami
zamestnancov?
Nav rhnúť posky tnutie
odmeny, zmenu platových
náležitostí/ oce nenia/
vyznamenania

Nie

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich §78a
ods. 3-4, §84
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych
čakateľoch prokuratúry §115 ods. 2, ods. 4, §118
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych
vojakov §148 ods. 4

Roz hodnutie o uložení
disciplinárneho
opatrenia

Poskytnutie
neschválené

Pos kytnutie odm eny/ zníže nie pla tu/
osobného príplatku/ ocenenia/
vyznamenania zamietnuté

Poskytnutie odmeny/
ocenenia/ vyznamenania

Nie

Schváliť poskytnutie
odm eny/ zníženie/zv ýšenie
platu/ ocenenia/
vyznamenania

Áno

Zmena platových
náležitostí

BP_LZ_150_Hodnotenie
zamestnancov
Hodnotenie má dopad na
odm eňov anie z amestnanca

Poskytnutie odmeny/
zníž enie/ zvýšenie pla tu/
ocenenia/ vyznamenania
nebude navrhnuté

Pre rokov ať pos kytnutie
odmeny, zmenu platových
náležitostí/ oce nenia/
vyznamenania so
zástupcami zamestnancov

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme §10 ods. 5
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §169 ods. 1

BP_LZ_230_Vzdelávanie
zamestnancov

BP_ LZ_160_Odmeňovanie zames tnancov

Výk on činnosti s
príplatkom zača tý /
ukončený
BP_LZ_240_Vyhodnotenie
vzdelávania zamestnancov

BP_SM_090_Sledovanie,
prideľova nie a e vidov anie
majetku

BP_LZ_170_Disciplinárne
konanie

Rozhodnutie
nadriadeného

Výsledok disciplinárneho
konania má dopad na
odm eňov anie z amestnanca

Zamestnanec
odmenený

Oznámenie o v ýške a
zlož ení funkčné ho pla tu

BP_ RR_035_Finančná
kontrola

Pripraviť oznám enie o výške
a zložení funkčného platu

Podmienk y na z menu platových náležitostí
splnené/nastali

Odovzda ť ozná menie o
výš ke a z ložení funkčného
platu zamestnancovi

Zae vidov ať zme nu
odm eňov ania z amestnanca

Finančné
ocenenie
Zmena
odm eňov ania
zamestnanca je
zaevidovaná
Nefinančné
ocenenie

Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §161 ods. 5

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry §99
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme §4 ods. 7
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §82 ods. 1 písm. a
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §142 ods. 3, §160 ods. 4

Oznámenie o v ýške a
zlož ení funkčné ho pla tu
odovzdané

Nefinančné
ocenenie
zaevidované

BP_LZ_200_Vedenie
evidencie personálnych a
mzdových dokumentov
zamestnanca a dokumentov
sociálneho zabe zpeče nia

BP_LZ_290_Príprava
spracovania a spracovanie
miezd, odvodov a daní

