BP_SM_010_Tvorba a
úprava vnútorných
predpisov správy
majetku

BP_SM_020_Obstaranie
majetku

BP_LZ_075_Monitorovanie
a riadenie výberových/
prijímacích konaní

BP_LZ_100_Vznik/
zmena
pracovnoprávneho
vzťahu a iných právny ch
vzťahov

BP_SM_026_Dane a
poplatky za majetok

BP_SM_030_Odpisovanie
majetku

BP_SM_040_Prevod
správy majetku

BP_ LZ_190_Skončenie a
zánik pracovnoprávneho
vzťahu a iných právny ch
vzťahov

BP_LZ_200_Vedenie
evidencie personálnych a
mzdových dokumentov
zamestnanca a
dokumentov sociálneho
zabezpečenia
BP_LZ_230_Vzdelávanie
zamestnancov

BP_SM_050_Prevod
vlastníctva majetku
BP_LZ_240_Vyhodnotenie
vzdelávania zamestnancov
BP_SM_060_Nájom/
výpožička maje tku

BP_ SM_070_Za bezpe čenie
likvidácie majetku

BP_SM_080_Inventarizácia
majetku

BP_LZ_270_Vyslanie na
pracovnú cestu/
zahraničnú pracovnú
cestu
Formulár zo základnej
fina nčnej kontroly

BP_LZ_320_Spracovanie
žiadosti a ročné
zúčtovanie dane
Vyplniť formulá r zo
zák ladne j finančnej
kontroly

Vytlačiť formulá r zo
sys tému a podpísať
Finančnú operá ciu ale bo jej časť m ožno vykonať/vo finančnej
ope rácii a lebo je j časti možno pok račova ť / poskytnuté plnenie
treba vym áhať

BP_ RR_031_Vy konanie zák ladnej finančnej k ontoroly

BP_ RR_035_Finančná
kontrola
Výsledok
kontroly?

BP_SM_090_Sledovanie,
prideľova nie a e vidov anie
majetku
BP_RR_036_Vytvorenie
platobného poukazu
BP_SM_091_Zmluvné
záložné právo

BP_SM_092_Zmluvné
vecné bremeno

BP_RR_060_Poskytnutie
úve ru, pôžičky, návra tnej
fina nčnej výpom oci

BP_RR_062_Prijatie
úve ru, pôžičky, návra tnej
fina nčnej výpom oci
BP_ SM_100_Za bezpe čenie
energií

BP_SM_160_Vykazovanie
výkonov dopravných
prostriedkov

BP_ SM_170_Riešenie
škodových uda lostí

BP_SM_180_Príjem
zásielok

BP_SM_200_Priprava
Investicii

BP_RR_080_Príjem
žiadostí na posk ytnutie
dotácie / grantu /
príspevku

BP_ RR_100_Zúčtovanie
dotácie / grantu /
príspevku

BP_ RR_110_Za loženie
bankového účtu v Štá tnej
pokladnici

BP_RR_120_Zmena
bankového účtu v Štá tnej
pokladnici

BP_ RR_130_Zrušenie
bankového účtu v Štá tnej
pokladnici
BP_SM_210_Riadenie
investície

BP_SM_220_Preberanie
investície

BP_RR_140_Prijímanie
dotácií / grantov /
príspevkov

BP_MH_080_Výdaj
materiálu zo skladu
BP_MH_020_Spracovanie
žiadosti o mate riál /
služ bu / investíciu / ce ninu
BP_MH_090_Inventarizácia
skladových zásob
BP_MH_062_Reklamácia

BP_MH_120_Naplnenie
odberate ľskej z ákazk y
BP_MH_070_Príjem
materiálu na sklad
BP_MH_130_Reklamácia
od odbera teľa

Pož iadav ka na
vykonanie
Základnej
fina nčnej
kontroly

Ov eriť súlad so
skutočnosťami
uvedenými v § 6 ods. 4
zák ona o finančnej
kontrole

Finančnú operá ciu ale bo jej časť nemožno vyk onať / vo
fina nčnej operá cii alebo jej časti ne možno pok račova ť /
pos kytnuté plne nie nie je potrebné vym áhať
Zákon č. 357/2015 Z. z. o
finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov § 6
ods. 4

