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BP_MH_010_Plánovanie

nákupu a zásob
Existencia dopytu po

materiále / službách /

investíciach / ceninách

BP_MH_080_Výdaj

materiálu zo skladu

BP_MH_090_Inventarizácia

skladových zásob

BP_MH_040_Verejné

obstarávanie

BP_MH_070_Príjem

materiálu na sklad

BP_MH_060_ObjednávanieBP_MH_020_Spracovanie

žiadosti o materiál /

službu / investíciu / ceninu

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite

Zákon č. 171/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo 

verejnom obstarávaní a o ich obsahu 

Zákon č. 157/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti 

architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a 

o činnosti poroty 

Zákon č. 428/2019 Z. z. ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný 

limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov 

BP_MH_050_Uzatvorenie

zmluvy

BP_MH_100_Vytvorenie

evidencie zoznamu

tovarov a služieb na

predaj

Zahájenie

predaja

tovarov /

služieb

BP_MH_110_Spracovanie

externého dopytu po

tovaroch / službách Dodaný

tovar /

služba

Externý

dopyt po

tovare /

službe

BP_MH_120_Naplnenie

odberateľskej zákazky

Zákon č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Nariadenie vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 

zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o 

uzatvorení zmluvy

Zákon č. 211/2000 Z. z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o 

slobode informácií)

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

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

Zákon č. 211/2000 Z.  z. o slobodnom prístupe k informáciám

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

BP_MH_061_Príjem

služby / investície /

ceniny / materiálu do

priamej spotreby

BP_MH_062_Reklamácia

Zákon č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa

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

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici

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

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Žiadosť o reklamáciu od odberateľa

BP_MH_130_Reklamácia

od odberateľa

Nákup zaplatený cez hotovostnú pokladňu

(poklad. blok/faktúra)

Materiál / služba / investícia / cenina

dodaná

BP_MH_030_Založenie /

úprava kmeňového

záznamu materiálu /

služby / tovaru

BP_MH_051_Ukončenie

zmluvy

Požiadavka na predčasné ukončenie zmluvy Zmluvný vzťah predčasne ukončený

BP_MH_001_Tvorba a

úprava vnútorných

predpisov materiálového

hospodárstva
Zmena legislatívy / metodických

usmernení pre oblasť

materiálového hospodárstva

Zamestnanci sú s vnútornými predpismi

materiálového hospodárstva a dopadmi na

informačný systém oboznámení

Reklamácia

zamietnutá

Odberateľský

dobropis

vystavený

Inventarizačné rozdiely

vysporiadané

Zverejnená

zmluva /

dodatok

Zaznamenané

zníženie stavu

zásob

Zásoba (materiál / tovar /

OOPP) vyskladnená

Objednávka

zverejnená

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach 

Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách

Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách

Zákon č. 58/2014 Z. z.  o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch

Zákon č. 87/2018 Z. z.  o radiačnej ochrane

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

Zákon č. 39/2007 Z. z.  o veterinárnej starostlivosti

Vyhláška č. 314/1998 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o 

podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany

Vyhláška č. 537/2011 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na 

usporiadanie výrobného zariadenia na výrobu liehu, technologického zariadenia na 

spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a 

preberanie liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia 

evidencie liehu (o kontrole výroby a obehu liehu)

Vyhláška č. 258/2007 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiadavkách 

na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými 

horľavými látkami

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

Zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy

Zákon č. 395/2002 Z. z. o 

archívoch a registratúrach

Zákon č. 395/2002 Z. z. o 

archívoch a registratúrach

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a 

registratúrach

Zákon č. 5/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a 

centrálnom ekonomickom systéme

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

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a 

registratúrach

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov

Bez prechodu skladom

pred spotrebou

Materiál na preskladnenie

Materiál na odpredaj

Existujúci zazmluvnený

dodávateľ / Nákup bez

potreby uzatvorenia

zmluvy

Potreba nového dodávateľa

Potreba vyskladnenia materiálu

Plnenie nastavené priamo v

zmluve bez potreby

objednávok

Nákup cez hotovostnú pokladňu

Dostupné na sklade

Materiál na uskladnenie


