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Potreba uzavretia
zmluvy / dodatku s

odberateľom

Re
gi

st
ra

tú
ra

Externý
dopyt po
tovare /
službe

Skontrolovať dostupnosť
tovaru

Externý
dopyt

zamietnutý

Založiť objedná vku od
odberateľa

Skontrolovať plnenie
aktívnych

odberateľských zmlúv

Podať pož iadav ku na
rezerváciu materiálu na

sklade

Pož iadav ka na
vyskladnenie materiálu /

tovaru

Dodanie tovaru / služby

Materiál / tovar
vyskladnený

Vytvorená evidencia
tov arov a  služieb na

predaj

Prijať pož iadavk u od
externého odberateľa

BP_MH_100_Vytvorenie
evidencie zoznamu
tov arov a  služieb na

predaj

Objednávka od
odberateľa

BP_MH_080_Výdaj
materiálu zo skladu

Pož iadav ka na rezerv áciu
materiálu na sklade

BP_MH_120_Naplnenie
odberateľskej zákazk y

Skontrolovať dostupnosť
služby

Založiť objedná vku od
odberateľa do

registratúry

BP_MH_050_Uzatvorenie
zmluvy

Plnenie zmluvy

BP_RR_035_Finančná
kontrola

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

Predaj tovaru zo skladu

Potreba uzatvorenia
nového zmluvného
vzťahu

Tov ar / služba dostupná na preda j Bez  potreby uza tvorenia nového zmluvného v zťahu

Dopyt po predaji
tov aru / s lužby cez

hotovostnú pok ladňu

Predaj služby / tovaru priamo (bez  skladu)

Neg atívny výsledok finančnej kontroly

Predaj tovaru zo sklad bez rezervácie

Predaj na faktúru bez zmluvy

Dopyt po predaji tovaru /
služby s faktúrou

Tov ar / služba nie je
dostupná na predaj

Predaj tovaru zo skladu s
rezerváciou

Poz itívny  výsledok finančnej
kontroly
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nového zmluvného
vzťahu
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Dopyt po predaji tovaru /
služby s faktúrou

Tov ar / služba nie je
dostupná na predaj

Predaj tovaru zo skladu s
rezerváciou

Poz itívny  výsledok finančnej
kontroly


