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Podpísať zmluv u /
dodatok

Pripraviť návrh zmluv y /
dodatku

Sfinalizov ať zmluvu /
dodatok v evidencii

Zverejniť zmluv u /
dodatok na CRZ

Zverejnená
zmluva /
dodatok

Začiatok
účinnosti
zmluvy /
dodatku Plnenie zmluvy

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník §40

Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre 
elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) §2

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník §47a
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) §5a-6
Nariadenie vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv 
a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy §2-3

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

BP_MH_040_Verejné
obstarávanie

Dodávateľ vybraný

BP_MH_061_Príjem
služby / investície /

ceniny / materiálu do
priamej spotreby

BP_MH_060__Objednávanie

BP_MH_070_Príjem
materiálu na sklad

Zahájenie procesu objednávania

Návrh zmluvy / dodatku s
dodávateľom/odbera teľom

BP_RR_035_Finančná
kontrola

Uložiť náv rh zmluvy /
dodatku do registratúry

BP_RR_035_Finančná
kontrola

Zmluva /
dodatok
nebudú

uzavreté

Uložiť zmluvu / dodatok
do registratúry

BP_LZ_100_Vznik/
zmena

pracovnoprávneho
vzťahu a iných právny ch

vzťahov

Zmluva s autorským honorárom/ Príkazná
zmluva/ Z mluv a s členom dozornej rady /
predstavenstva / Manažérska zmluva je

uzatvorená

BP_RR_035_Finančná
kontrola

Potreba uzavretia
zmluvy / dodatku s

odberateľom

BP_MH_110_Spracovanie
externého dopytu po
tov aroch / službách

BP_LZ_300_Vý počet
zrá žkovej dane a

odvodov do fondov z
autorských honorárov

Založiť / upraviť návrh
zmluvy / dodatku

Pož iadav ka na
založenie  / zmenu

kmeňového záznamu
ma teriálu / služby /

tovaru

Kmeňový  zázna m
ma teriálu / služby /
tov aru za ložený  /

zmenený

BP_MH_030_Z aloženie /
úprava kmeňov ého
záznamu materiálu /

služby / tovaru

Potreba
uzavretia
dodatku k

zmluve

BP_UC_030_Účtovanie o
stave a pohyboch

záväzkov

Vznik
záväzku /

prijatie
faktúry

Zmluva s
dodávateľom /
odberateľom

Darovacia zmluva do
sociálneho fondu

BP_UC_190_Spracovanie
výpisu z účtu

BP_MH_051_Ukončenie
zmluvy

Pož iadav ka na
ukončenie zmluvy

Zákon č. 395/2002 Z. z. o 
archívoch a registratúrach 
§ 16, § 16

Zákon č. 395/2002 Z. z. o 
archívoch a registratúrach 
§ 16, § 16a

Dodávateľ vybraný mimo EKS

V prípade potreby uhradiť
preddavky / zálohovú platbu

Ma teriál / služba bez
kmeňového záznamu (len
organizácie so záujmom o

evidenciu kmeňových
záznamov)

Dodávateľ vybraný cez EKS

Zmluva /  dodatok založená  do reg istratúry vo
fáze návrhu

Negatívny výsledok
fina nčnej kontroly

Bez záujmu o úpravu návrhu zmluvy

Záujem o evidenciu návrhov zmlúv / dodatkov v
internej registratúre

Dodávateľ vybraný mimo EKS

Zmluva upravujúca
zádržné právo

Poz itívny  výsledok finančnej
kontroly

Záujem o úpravu
návrhu zmluvy /

dodatku

Dodávateľ vybraný
cez EKS / zmluva
nepodliehajúca
povinnému
zverejňov aniu

Zmluva /  dodatok nezaložená do
registratúry vo fáze návrhu

Negatívny výsledok
fina nčnej kontroly

Ma teriál / služba s existujúcim kmeňový m záznamom /
Bez  záujmu o ev idenciu kmeňový ch záznamov

Poz itívny  výsledok finančnej
kontrolyBez záujmu o evidenciu návrhov zmlúv / dodatkov v internej registratúre



Dodávateľ vybraný mimo EKS

V prípade potreby uhradiť
preddavky / zálohovú platbu

Ma teriál / služba bez
kmeňového záznamu (len
organizácie so záujmom o

evidenciu kmeňových
záznamov)

Dodávateľ vybraný cez EKS

Zmluva /  dodatok založená  do reg istratúry vo
fáze návrhu

Negatívny výsledok
fina nčnej kontroly

Bez záujmu o úpravu návrhu zmluvy

Záujem o evidenciu návrhov zmlúv / dodatkov v
internej registratúre

Dodávateľ vybraný mimo EKS

Zmluva upravujúca
zádržné právo

Poz itívny  výsledok finančnej
kontroly

Záujem o úpravu
návrhu zmluvy /

dodatku

Dodávateľ vybraný
cez EKS / zmluva
nepodliehajúca
povinnému
zverejňov aniu

Zmluva /  dodatok nezaložená do
registratúry vo fáze návrhu

Negatívny výsledok
fina nčnej kontroly

Ma teriál / služba s existujúcim kmeňový m záznamom /
Bez  záujmu o ev idenciu kmeňový ch záznamov

Poz itívny  výsledok finančnej
kontrolyBez záujmu o evidenciu návrhov zmlúv / dodatkov v internej registratúre


