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 §43 ods. 5 písm.
d, §110-§128, §132-§133
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich §43-§44, §50 ods. 4
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry §44-§45, §84 ods. 3
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore §57 ods. 2, §58, §58a ods. 1
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách §36 ods. 7
Zákon č. 281/2015 Z. z. zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov §195-§202
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §70
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §185-§202, §207

BP_ LZ_280_Vy účtova nie a vyhodnotenie pra covný ch/ služobný ch ciest

BP_LZ_270_Vyslanie na
pra covnú cestu/ zahra ničnú
pracovnú cestu

Cestovný príkaz na
pra covnú/ zahraničnú
pracovnú cestu schválený

Služobná cesta
zrealizovaná

Vyúčtova nie ce stovný ch
náhrad

Spracova ť vyúčtovania
cestovných náhrad

BP_ RR_035_Finančná
kontrola

Cestovný
príkaz

Platobný poukaz

Vysporiadanie cestovných
náhrad hotovostne

Áno

Schváliť v yúčtovanie
cestovných náhrad

Zae vidov ať vyúčtova nie
cestovných náhrad

Spracova ť vyúčtovanie
cestovného príkazu

Zaúčtova ť vyúčtovanie
cestovného príkazu

Zdanenie vreckového
Poskytnuté vreckové
potrebné zdaniť

BP_ UC_030_Účtovanie o
stave a pohyboch záväzkov

Dočasné vyslanie zam estna nca
do zahraničia je zabez pečené

Vznik záväzku /
prijatie faktúry

Podklady na roz účtov anie nákladov
projektu doruče né

BP_LZ_100_Vznik/ zmena
pra covnoprávneho vz ťahu a
iný ch prá vnych vzťahov

Dok lady k vyúčtovaniu služ obnej/
pra covne j cesty dolož ené

BP_KO_060_Vytvorenie /
aktualizá cia km eňový ch
údajov

Zamestnanec, Nezamestnanec vys poriadanie pohľadávky z náhrad
pre vodom na účet

BP_UC_160_Správa
pohľadáv ok štá tu

Vznik a
prevzatie
správy
pohľadáv ky

Km eňové údaje
kontrolingu pripravené
Súkromné vozidlo

BP_SM_160_Vykazovanie
výkonov vozidiel
Použitie s úkrom ného
voz idla na služobnú
cestu identifikované

Služobná cesta
nezrealizovaná

BP_LZ_290_Príprava
spracovania a spracovanie
miezd, odvodov a daní

Zamestnanec, Nezamestnanec vysporiadanie záväzku z náhrad
pre vodom na účet
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve §2 ods. 1, 2

Náhrady vyplývajúce zo vzniku/ zmeny
pra covno-právneho v zťahu

BP_ UC_120_Účtovanie o
stave a pohyboch
pokladnice

Schváliť v yúčtovanie
cestovných náhrad?

Nie

Termín nástupu na
pra covnú/ zahraničnú
pracovnú cestu nastal

BP_ LZ_130_Zabezpečenie
dočasného vyslania
zamestnanca

Vysporiadanie náhrad
hotovostne

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách §
36 ods. 8-13, §36a

