Register investícií
Evidencia vozidiel
Obchodný register
Kataster nehnuteľnos tí
Centrálna evidencia majetku
Reg ister ponúk aného majetku štá tu
Centrálny depozitár CP
Centrálny register zmlúv

BP_SM_190_Odosielanie
zásielok

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu §8 ods. 5
Výkazy /
dokumenty z
informačného
systému

Návrh zmluvy o prevode
správy ne bude doruče ný
Vyhodnotenie
ponukového
konania

Ponuka na prevod
správy majetku

Nevyhnutná potreba
majetku

Pre bytočný ma jetok
ponúkaný v registri
ponúkané ho m ajetku štátu

Pripraviť š tanda rdizov anú
ponuku na prevzatie
pre bytočného m ajetk u

Potvrdiť nevyhnutnos ť
obstarania majetku mimo
plánu

BP_ SM_170_Riešenie
škodových uda lostí
Výkazy /
dokumenty z
informačného
systému

BP_SM_020_Obstaranie majetku

Plán
obstarávania
organizácie
BP_SM_090_Sledovanie,
prideľova nie a e vidov anie
majetku

Majetok je
pož adova ný

Pos údiť / aktua lizovať
plán obstarania majetku

Pos údiť požiada vku na
majetok

Pož iadav ka
do plánu
obstarania
majetku

Plán obstarania
majetku je potrebné
vytvoriť
Len prevod v
prípade odúmrti

Prípraviť a schv áliť
pož iadav ky do plánu
obstarania majetku

BP_SM_180_Príjem
zásielok
Rozhodnutie o
prevode správy
ma jetku doruče né

Pre veriť dostupnosť
ma jetku š tátu

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladne j finančnej
kontroly

Ponuka na prevzatie
pre bytočného m ajetk u
neúspešná

Karta majetku
(pre obstaranie
dlhodobého
majetku)

Výkazy /
dokumenty z
informačného
systému

Delimitácia majetku
štá tu / be zodpla tný
prevod vlastníctva

Ponukové konanie
pre bytočného
ma jetku š tátu
vyhodnotené

Návrh zmluvy o
prevode správy
Návrh zmluvy o prevode doručený
správy bude doručený

Dohoda o
spoločnej
správe

Delimitačný
protokol

Uza tvoriť zmluv u o
prevode správy /
vlastníctva majetku

Zákon č. 278/1993 Z. z. o
správe majetku štátu §8
ods. 2

Náv rh zm luvy / delim itačné ho
protokolu doručený

Km eňové údaje
kontrolingu
pripravené
Uznesenie o
dedičstve

Zmluva na prevod
správy majetku
odoslaná

Zae vidov ať a zv erejniť zmluvu
o prevode správy / vlastníctva
majetku

Podať žia dosť o
vykonanie záznamu o
zmene majetku

Úhrada
poplatkov
Áno

Uhradiť správne
poplatky

BP_ UC_120_Účtovanie o
stave a pohyboch
pokladnice

BP_SM_025_Poistenie
majetku
Poistenie je potrebné
zabezpečiť

Zmluva na prevod
správy majetku
doručená

Protokol o zaradení
majetku

Povinné preverenie dostupnosti v Registri
ponúkaného majetku štátu
(napr. jeden zo vstupov formálnej požiadavky by
bolo potvrdenie, že požadovaný majetok sa
nenachádza v registri)

Pož adova ný
majetok nie je
evidovaný ako
ma jetok š tátu
Pripraviť podkla dy na
obstaranie majetku

BP_SM_026_Dane a
poplatky za majetok

Podanie čiastkového
daňového priznania

Vnútorné
predpisy

Majetok je potrebné
nahlásiť

Karta majetku

Výkazy /
dokumenty z
informačného
systému

Výkazy /
dokumenty z
informačného
systému

Označiť m ajetok kódom

Označiť m ajetok kódom v
informačnom sy stém e

Je potrebné zaplatiť
správny poplatok?

Pripraviť podkla dy pre
delimitáciu / bezodplatný
prevod vlastníctva

Zm ena správcu majetku štá tu
mimo registra ponúkaného
ma jetku š tátu

Ma jetok je ozna čený

Nie

Km eňové údaje
kontrolingu
pripravené

BP_KO_060_Vytvorenie /
aktualizá cia km eňový ch
údajov

Preberací
protokol

BP_SM_180_Príjem
zásielok
Pre vziať m ajetok a
dokumentáciu do správy

Zmena záznamu o
majetku vykonaná

Pripraviť prevod /
prechod správy majetku

Plán obstarávania
organizácie pripravený

Pož iadav ka do plánu
obstarania majetku

Vyg enerovať potrebné
výkazy a dokumenty z
informačného s ystém u

Ponuka na prevzatie
pre bytočného m ajetk u
odoslaná

Pos údiť v yhodnotenie
ponukového konania
pre bytočného m ajetk u štátu

Prevod správy majetku
nerealizovaný

BP_KO_060_Vytvorenie /
aktualizá cia km eňový ch
údajov

RR_031_Vykonanie
zák ladne j finančnej
kontroly

Zae vidov ať ma jetok /
technické zhodnotenie do
informačného s ystém u

Návrh dohodnutej zmluvy /
protokolu o prevode / prechode
správy doručený
Karta majetku (pre
obstaranie dlhodobého
majetku)

Automatická
synchronizácia s registrom
Centálna evidencia
majetku

Karta majetku
Dopyt po materiáli /
služ be / investícii / ce nine
zadaný

Ukončiť nájom /
výpožičku maje tku

Majetok / technické zhodnotenie je
obs taraný / zaradený do používania

BP_SM_090_Sledovanie,
prideľova nie a e vidov anie
majetku

Schváliť prijaté prenes ené
informácie

Zae vidov ať pož iadavk u
na obstaranie majetku
Zásoba (materiál / tovar /
OOPP) vyskladnená

BP_MH_010_Plánovanie
nákupu a zásob

BP_MH_080_Výdaj
materiálu zo skladu

BP_MH_020_Spracovanie
žiadosti o mate riál / s lužbu /
investíciu / ceninu

BP_ MH_061_Príjem s lužby /
investície / ceniny / materiálu
do priamej spotreby

Ma teriál / služba /
investícia / cenina
dodaná

Pož iadav ka na zaúčtovanie
obstarania majetku / technického
zhodnotenia

BP_ UC_070_Účtovanie o
stave a pohyboch
majetku

Majetok / technické
zhodnotenie je zaradený do
používania a odpisova ný

Dočasne prebytočný
majetok do nájmu /
výpožičky odov zdaný

BP_ SM_060_Nájom/ výpož ička
majetku

BP_ UC_070_Účtovanie o
stave a pohyboch
majetku

Pož iadav ka na
zaradenie
majetku zadaná

BP_SM_220_Preberanie
investície

BP_SM_050_Prevod
vlastníctva majetku

BP_SM_080_Inventarizácia
majetku

Informácie o majetku od
pôvodného správcu
prenesené

Km eňové údaje
kontrolingu
pripravené

BP_KO_060_Vytvorenie /
aktualizá cia km eňový ch
údajov

BP_SM_030_Odpisovanie
majetku

Zmluva

Lehota na
vysporiadanie
zádržného uply nula

Pripraviť a schv áliť
podklady k vysporiadaniu
zádržného práv a

BP_UC_170_Vysporiadanie
záväzku
Vysporiadanie
zádržného

