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BP_RR_010_Zostavovanie
rozpočtu - kapitola

BP_RR_030_Plnenie
rozpočtu

BP_RR_040_Sledovanie a
monitorovanie rozpočtu

BP_RR_070_Príprava a
zverejnenie výzvy na
poskytnutie dotácie /

grantu / príspevku

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov
Vyhláška č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov 
verejnej správy (SK COFOG)
Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti

Metodické usmernenia k zákonu o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Metodické usmernania k rozpočtovej klasifikácii
Metodický pokyn MF SR na usmernenie programového rozpočtovania č. 
5238/2004-42

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia 
výdavkov verejnej správy (SK COFOG)
Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti

Metodické usmernenia k zákonu o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy
Metodické usmernania k rozpočtovej klasifikácii
Metodický pokyn MF SR na usmernenie programového rozpočtovania č. 
5238/2004-42

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov

Metodický pokyn MF SR na usmernenie programového 
rozpočtovania č. 5238/2004-42

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

Metodicky pokyn MF SR 
na usmernenie 
programového 
rozpočtovania č. 
5238/2004-42

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky
Zákon č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Zákon č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov
Zákon č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (25.4.2020)
Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (25.4.2020)
Zákon č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti 
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Zákon č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
Zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)

Výnos MF SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR

BP_RR_090_Schvaľov anie
žiadostí na posk ytnutie

dotácie / grantu /
príspevku

BP_RR_080_Príjem
žiadostí na posk ytnutie

dotácie / grantu /
príspevku

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladnej finančnej

kontroly

BP_RR_032_Vykonanie
administratívnej finančnej

kontroly

BP_RR_033_Vykonanie
fina nčnej kontroly na

mieste

BP_RR_034_Vykonanie
kontroly rozpočtu

BP_RR_035_Finančná
kontrola

Zákon č. 357/2015 Z. z. o 
finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

Metodické usmernenie 
MF/008005/2019-1411 

Zákon č. 357/2015 Z. z. o 
finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

Metodické usmernenie 
MF/008005/2019-1411 

Zákon č. 357/2015 Z. z. o 
finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

Metodické usmernenie 
MF/008005/2019-1411 

Pož iadav ka na vykonanie
zák ladnej finančnej k ontroly

Pož iadav ka na vykonanie
administratívnej finančnej

kontroly

Osobitný predpis § 6 ods. 3
zák ona o finančnej kontrole

Finančná  kontrola na
mieste vykonaná

Administratívna  finančná
kontrola vykonaná

Zák ladná  finančná
kontrola vykonaná

Termín vykonania
kontroly rozpočtu

BP_RR_100_Zúčtovanie
dotácie / grantu /

príspevku

BP_RR_050_Zúčtovanie
fina nčných vzťa hov so

štá tnym rozpočtom

Pokyn MF SR č. 
MF/008939/2020-441

Zákon č. 357/2015 Z. z. o 
finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

BP_RR_061_Štá tny
záv erečný účet

BP_RR_060_Poskytnutie
úveru, pôžičky,  návra tnej

fina nčnej výpomoci

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom 
kontrolnom úrade Slovenskej republiky

BP_RR_140_Prijímanie
dotácií / grantov /

príspevkov

Zákon č. 291/2002 Z. z. o 
Štátnej pokladnici a o 
zmene a doplnení 
niektorých zákonov

Zákon č. 291/2002 Z. z. o 
Štátnej pokladnici a o 
zmene a doplnení 
niektorých zákonov

Zákon č. 291/2002 Z. z. o 
Štátnej pokladnici a o 
zmene a doplnení 
niektorých zákonov

BP_RR_012_Zostavovanie
rozpočtu - RO/PO

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

BP_RR_020_Rozpočtové
opatrenia

BP_RR_036_Vytvorenie
platobného poukazu

BP_RR_130_Zrušenie
bankového účtu v Štá tnej

pokladnici

BP_RR_120_Zmena
bankového účtu v Štá tnej

pokladnici

BP_RR_110_Za loženie
bankového účtu v Štá tnej

pokladniciPotreba založenia
bankového účtu v Štá tnej

pokladnici

Bankový účet v
Štá tnej

pokladnici
vytvorený a
aktivovaný

Potreba zmeniť bankový účet

Bankový účet v  Štátnej
pokladnici zmenený

Potreba zrušiť bankov ý
účet v Štá tnej pokladnici

Bankový účet v
Štá tnej

pokladnici
zrušený a

deaktivovaný

Pož iadav ka na prípra vu výzvy na
poskytnutie dotácie / grantu /

príspevku

Dotácia / grant /
príspevok

poskytnutý(á)

Zmluva ukončená
Potreba

fina nčných
prostriedkov

BP_RR_011_Aktualizácia
programov

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov
Vyhláška č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej 
správy (SK COFOG)
Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti

Metodické usmernenia k zákonu o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Metodické usmernania k rozpočtovej klasifikácii
Metodický pokyn MF SR na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42

Vnútorný
predpis
orgánu

Plnenie rozpočtu
zachytené

BP_RR_062_Prijatie
úveru, pôžičky,  návra tnej

fina nčnej výpomociPotreba financií

Úver / pôžička /  návratná
fina nčná výpomoc splatený

(á) / odpustený

Rea lizova ná finančná
operácia

Kontrola rozpočtu
ukončená

Zásielka adresátovi
doručená

Úver / pôžička /  návratná
fina nčná výpomoc splatený

(á) / odpustený(á)

Koniec
rozpočtov ého

roka RRRR

Doplatok
nevznikol

Doplatok
uhradený

Koniec
rozpočtov ého

roka RRRR

Schválený štátny záv erečný
účet zverejnený

Schválený záverečný  účet
kapitoly /  štátneho fondu

zverejnený

Príprava návrhu
rozpočtu

Pož iadav ka na
zmenu rozpočtu

Zmena vý šky
príspevku

Iná
pož iadav ka

Potreba zmeniť
rozpočet

podriadeným
organizáciám

Prijať žiadosť o
zmenu rozpočtu z

nižšej úrovne

BP_RR_001_Tvorba a
úprava vnútorných

predpisovZmena legislatívy /
metodických

usmernení pre oblasť
rozpočtu

Vnútorné predpisy
nebudú upravené

Vnútorné predpisy vytvorené /
upravené

Rozpočet
rozpísaný


