Centrálny
register zmlúv
Externá
banková
organizácia

Žia dateľom podpísaný návrh
zmluvy o poskytnutie úveru,
pôž ičky, návratovej finančnej
výpomoci

Návrh zmluvy o poskytnutie úveru,
pôž ičky, návratovej finančnej
výpomoci

Návrh
dodatku k
zmluve

Zmluva o
poskytnutie
úveru,
pôž ičky

Návrh
dodatku k
zmluve

Žia dosť o
dodatok k
zmluve

Dodatok k
zmluve

BP_SM_190_Odosielanie
zásielok

Informácia o
schválení

BP_ RR_062_Prijatie úveru, pôžičk y, ná vratnej finančnej v ýpomoci

Žia dosť o úver,
pôž ičku

áno
BP_SM_190_Odosielanie
zásielok
Zásielku je
potrebné
odoslať

Je
potrebná
zmluva?

Bola žiadosť
schválená?

áno

Zákon č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov §26 ods 7)

Žia dosť o návra tnú
fina nčnú výpom oc

Výsledok
kontroly

Potreba
financií

Pripraviť ž iados ť o úve r /
pôž ičku / návra tovú
fina nčnú výpom oc

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladne j finančnej
kontroly

Finančnú operá ciu
ale bo jej časť m ožno
vyk onať/ vo fina nčnej
ope rácii a lebo je j časti
možno pokračovať /
poskytnuté plnenie
treba vym áhať

áno

nie

BP_SM_180_Príjem
zásielok
Žia da sa úver,
pôž ička od
organizácie
mim o štá tnu
správu?

Zásielku je
potrebné
odoslať

BP_SM_190_Odosielanie
zásielok

nie

Finančnú operá ciu ale bo jej časť nemožno
vyk onať / vo finančne j operácii ale bo jej časti
nem ožno pokra čovať / posk ytnuté plne nie nie je
potrebné vymá hať

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladne j finančnej
kontroly

Informácia o
neschválení

Zásielka
adresátovi
doručená

Žia dosť
neschválená

áno

Výsledok
kontroly
Pre veriť a odsúhlasiť
podmienky prijatia úveru
a overiť ich legis latívny
súlad

BP_SM_190_Odosielanie
zásielok

Finančnú operá ciu ale bo jej
čas ť možno vyk onať/ vo
fina nčnej operá cii alebo jej
čas ti mož no pok račov ať /
poskytnuté plnenie treba
vym áhať

Žia dosť o dodatok k
zmluve odoslaná

Zásielku je
potrebné
odoslať

Je potrebné založiť
bankový účet?
Nie

Zve rejniť zmluv u /
dodatok

Podpísať zmluv u /
dodatok

nie

Finančnú operá ciu ale bo jej časť nemožno
vyk onať / vo finančne j operácii ale bo jej
čas ti nem ožno pokračovať / posky tnuté
plnenie nie je potrebné vym áhať

Pripraviť ž iados ť o
dodatok k zmluve

Zásielku je
potrebné
odoslať

Prijať úve r, pôžičku,
náv ratnú finančnú
výpomoc

Úve r / pôžička /
náv ratná finančná
výpomoc splatený
(á) / odpustený

Je
potrebná
zmena
zmluvy?

áno
BP_SM_180_Príjem
zásielok

Zásielka
adresátovi
doručená

Potreba z aloženia
bankového účtu v
Štá tnej pokladnici

BP_ RR_110_Za loženie
bankového účtu v Štá tnej
pokladnici

BP_UC_190_Spracovanie
výpisu z účtu

Výpis z účtu spracova ný

Vznik záväzku /
prijatie faktúry

BP_ UC_030_Účtovanie o
stave a pohyboch
záväzkov

BP_UC_170_Vysporiadanie
záväzku

Záväzok vysporiadaný

