Roz počtový
informačný
systém

Aktivovaný
ELÚR
áno
BP_RR_034_Vykonanie
kontroly rozpočtu

Schváliť a uskutočniť
presun prostriedkov na
svojej úrovni

Vytvoriť rozpočtové
opatrenie

Schváliť E LÚR

BP_ RR_035_Finančná
kontrola
Žia dosť o
zmenu
roz počtu

Iná
pož iadav ka

BP_ RR_050_Zúčtovanie
fina nčných vzťa hov so
štá tnym rozpočtom

Zákon č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov § 15 ods. 4

Aktivovaný
ELÚR
Bola žiadosť
schválená?

nie

Ana lyzov ať pož iadavk u
na zmenu rozpočtu

BP_ RR_090_Schvaľov anie
žiadostí na posk ytnutie
dotácie / grantu /
príspevku

Pož iadav ka na
zm enu rozpočtu

áno

Odoslať ž iadosť na
nadriadenú úroveň

Pre vziať aktivované
ELÚRy

nie

Žia dosť z nižšej
úrovne zamietnutá

nie

Žia dosť o
zmenu
roz počtu

Žia dosť o
zmenu
roz počtu
áno

Pre vziať a posúdiť žiadosť
o zm enu rozpočtu

Sú naruše né
limity?

nie

Žia dosť na
nadriadenú úroveň
odoslaná

Odoslať ž iadosť na
nadriadenú úroveň

Je ž iadosť
schválená?

áno

Potreba z meniť
roz počet
podriadeným
organizáciám

Pre vziať z amietnutú
žiadosť
Roz počet
neupravený

Zam ietnuť žiadosť o
zm enu rozpočtu

napr. vyplývajúce z
uznesenia vlády

Roz písať E LÚRy na
detailnejš ej úrovni
Roz počet
upravený

nie

Prijať žiadosť o z menu
roz počtu z nižše j úrov ne

Evidovať rozpočtové
opatrenie

Zamietnutie
žiadosti

Zmena
výš ky
príspevku

BP_ RR_020_Rozpočtové opatrenia

Schváliť ž iadosť o zme nu
roz počtu

Je m ožný
presun na
vlastnej
úrovni?

BP_LZ_020_Systemizácia
pracovných/
štá tnozam estna necký ch
miest

BP_RR_140_Prijímanie
dotácií / grantov /
príspevkov

Pripraviť ž iados ť o zm enu
roz počtu

áno

Je m ožný
presun na
vlastnej
úrovni?

áno

Sú naruše né
limity na
vlastnej
úrovni?

Schváliť a uskutočniť
presun prostriedkov na
svojej úrovni

nie

Vytvoriť rozpočtové
opatrenie

Schváliť E LÚR
Žia dosť z nižšej
úrovne schválená

