Sekcia
roz počtov ej
politiky
Register
pož iadav iek
Roz počtový
informačný
systém
Nadriadená
organizácia

Načítať údaje z registra
pož iadav iek

Schválený
roz počet

Návrh
roz počtu

Aktualizovať re gister
inv estícií (inves tičných
akcií)

Oznámenie o
schválení štátne ho
roz počtu v NR S R

Ana lyzov ať historické
údaje

Vytvoriť návrh rozpočtu
na 1+2 rozpočtové rok y

Zoz bierať požia davky na
údržbu a opravy

Pož iadav ka na
zostavenie
roz počtu

RO

Kontrakt

BP_SM_180_Príjem
zásielok

Zásielka
adresátovi
doručená
Typ
organizácie

Zásielku je
potrebné
odoslať

Určiť výda vky na
samostatne usporiadanú
skupinu

Pripraviť z oznam
pož iadav iek s
prioritizáciou

Roz písať návrh rozpočtu
na 1+2 rozpočtové rok y

Pre dikova ť príjm y
roz počtu

Pre časť výdavkov:
názov kapitoly / číslo kapitoly
⦁
zdroje
⦁
funkčnú klasifikácia (COFOG)
⦁
ekonomickú klasifikáciu
⦁
programovú klasifikáciu
⦁
investičnú akciu
⦁
poznámka
⦁
Pre časť príjmov:
názov kapitoly/číslo kapitoly
⦁
zdroje
⦁
ekonomickú klasifikáciu
⦁
poznámku
⦁

Pre dikova ť bežné
výdavky

Pre dikova ť kapitálové
výdavky

BP_ RR_012_Zostavovanie rozpočtu - RO/PO

Návrh plánu spotreby
nák upu / služie b /
investícií / cenín

Pre dikova ť sociálne
zabezpečenie

BP_LZ_020_Systemizácia
pracovných/
štá tnozam estna necký ch Podklady zo systemizácie
miest
pracovných/
štá tnozam estna necký ch
miest

Určiť minimálnu výšku
financií na vzdelávanie
Zohľadniť kontrakt

BP_SM_200_Priprava
Investicii
Pož iadav ka na
inv estičnú akciu

BP_ KO_080_Rozúčtov anie
vstupných dát plánu na
Plán N/V pripravený ako
km eňové údaje podľa
podklad pre roz počtov anie
metodiky

Ana lyzov ať historické
údaje

Vytvoriť návrh rozpočtu
na 1+2 rozpočtové rok y

PO
Zae vidov ať a zv erejniť
kontrakt

Zoz bierať požia davky na
údržbu a opravy
Roz písať návrh rozpočtu
Pre dikova ť fina nčné
operácie

Pre dikova ť príjm y z
podnikate ľskej činnos ti

Pre dikova ť výdavky
súvisiace s
podnikate ľskou činnosťou

Pre dikova ť príjm y zo
zmlúv

Pre dikova ť bežné
výdavky

Pre dikova ť kapitálové
výdavky

Určiť minimálnu výšku
financií na vzdelávanie

Bol rozpočet
schválený?
áno

Odoslať návrh rozpočtu

Spracova ť ozná menie

Pre vziať s chvále ný
roz počet

Roz písať s chválený
roz počet

Informov ať odborné
útv ary o rozpise rozpočtu
Roz počet
rozpísaný

Pre dikova ť fina nčné
operácie

Potreba v ypracovať
via cročný rozpočet

BP_MH_010_Plánovanie
nákupu a zásob

Odsúhlas iť návrh
roz počtu organizácie

BP_SM_190_Odosielanie
zásielok

Oznámenie o
roz počtov om
provizóriu

BP_SM_180_Príjem
zásielok

Zásielka
adresátovi
doručená

nie

Roz písať rozpočet v
zm ysle rozpočtového
provizória

Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov §11

