BP_LZ_010_Vytvorenie/aktualizácia
vnútorný ch pre dpisov ľudsk ých
zdrojov

Negatívny výsledok
fina nčnej kontroly

Pož iadav ka na
rezerváciu
materiálu
zamietnutá

BP_LZ_070_Príprava
obs adenia voľného
miesta
Pož iadav ka na
rezerváciu
materiálu na
sklade

BP_LZ_100_Vznik/
zmena
pracovnoprávneho
vzťahu a iných právny ch
vzťahov

BP_ LZ_130_Za bezpe čenie
dočasného vys lania
zamestnanca

BP_LZ_330_Poskytnutie
náhrady/ dávky
sociálneho zabe zpeče nia

Podať pož iadav ku na
rezerváciu materiálu na
sklade

Ma teriál / služba s existujúcim
KZ alebo bez potreby
zakladanie KZ v tejto fáze
procesu

BP_LZ_120_BOZP
zamestnanca

BP_LZ_270_Vyslanie na
pracovnú cestu/
zahraničnú pracovnú
cestu

Poz itívny výsle dok finančne j
kontroly

Materiál dostupný na sklade

Dopyt po materiáli /
služ be / investícii / ce nine
zadaný

Prijať pož iadavk u na
ma teriál / službu /
investíciu / ceninu

Potrebné založe nie KZ pred
založením internej požiadav ky o
nov ý materiál / službu
Pož iadav ka na
založenie / zme nu
km eňové ho zá znamu
ma teriálu / služ by /
tovaru

BP_ MH_030_Z aloženie /
úprava km eňov ého
záznamu materiálu /
služ by / tovaru

Materiál

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladne j finančnej
kontroly

Pož iadav ka na
vyskladnenie materiálu /
tovaru

BP_MH_080_Výdaj
materiálu zo skladu

Bez zazmulvneného
dodávate ľa / Potreba vybra ť
dodávate ľa v rá mci e xistujúcej
rámcovej zmluvy

Dopyt na plánované
obstaranie zadaný
Vecne schváliť nákup
vedúcim pracovníkom

Skontrolovať dostupnosť
v zásobe

BP_MH_010_Plánovanie
nákupu a zásob

Zahájenie
výberu
dodávate ľa

Km eňový zázna m
ma teriálu / služ by /
tov aru za ložený /
zmenený
Materiál nie je dostupný na
skla de (a spoň časť)
Služba / I nvestícia / Cenina

Schválená
pož iadav ka

Skontrolovať ak tívne
dodávate ľské z mluvy a
ich čerpanie

BP_ RR_035_Finančná
kontrola

Poz itívny výsle dok finančne j kontroly

Nákup s faktúrou

BP_MH_040_Verejné
obstarávanie

Založiť požiada vku na
objednanie / obstaranie

BP_LZ_230_Vzdelávanie
zamestnancov

BP_ MH_020_S pracov anie ž iados ti o ma teriál / službu / majetok

BP_LZ_140_Poskytovanie
zamestnaneckých
príspevkov

BP_SM_010_Tvorba a
úprava vnútorných
predpisov správy
majetku

Určiť typ obstarania
(Nákup od zmluvného
dodávate ľa, Vý ber
nového zmluvného
dodávate ľa, Ná kup bez
potreby zmluvného
dodávate ľa, Ná kup cez
pok ladňu)

Neschválená
pož iadav ka

Existujúci zazmluvnený
dodávate ľ / Ná kup be z potreby
uzatvorenia zmluvy

Neg atívny výsledok finančnej kontroly

BP_MH_060__Objednávanie
Nákup zaplatený cez
hotovostnú pok ladňu
(poklad. blok/faktúra)

Pož iadav ka na materiál /
služ bu interne z amietnutá

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici §12 (2)
BP_SM_020_Obstaranie
majetku

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

BP_SM_025_Poistenie
majetku

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

BP_SM_040_Prevod
správy majetku

BP_SM_050_Prevod
vlastníctva majetku

BP_ SM_070_Z abezpečenie
likvidácie majetku

BP_ SM_100_Z abezpečenie
energií

BP_ SM_120_Z abezpečenie
údržby, opravy a revízií
majetku

BP_ SM_140_Z abezpečenie
odvozu a likvidácie odpadu

BP_ SM_150_Z abezpečenie
prístupu do priestorov

BP_SM_160_Vykazovanie
výkonov vozidiel

BP_SM_200_Príprava
investícií

BP_SM_210_Riadenie
investície

BP_MH_001_Tvorba a
úprava vnútorných
predpisov materiálového
hospodárstva

BP_RR_001_Tvorba a
úprava vnútorných
predpisov

BP_ UC_120_Účtovanie o
stave a pohyboch
pokladnice

BP_MH_070_Príjem
materiálu na sklad

Zahájenie
procesu
objednávania

