
Collaboration BP_SM_040_Prevod správy majetku
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Odovzdať majetok a relevantnú

dokumentáciu pri prevode správy

majetku novému správcovi
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Spracovať a odsúhlasiť podklady

na ponukové konanie

prebytočného majetku

Rozhodnutie o

prebytočnosti

majetku

Ponuka

prevodu

vlastníctva

majetku

Ponuka na prevzatie

prebytočného

majetku doručená

Ponuka na

prevod správy

majetku

Ide o majetok podľa

osobitných predpisov?

Ponúknuť prebytočný majetok podľa

osobitných predpisov v súlade so

všeobecne záväznými právnymi

predpismi

Vyhodnotenie

ponukového

konania

Zaregistrovať ponuku prebytočného

majetku do registra ponúkaného

majetku štátu

Prijať ponuku na prevod

správy majetku

Vyhodnotiť ponukové

konanie prebytočného

majetku štátuLehota na doručenie

ponúk uplynula

Elektronicky zaslať návrh

zmluvy záujemcovi o

ponúkaný majetok štátu 15 dní od doručenia

návrhu zmluvy

uplynulo

Zákon č. 278/1993 Z. z. o 

správe majetku štátu §8 

ods. 2

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe 

majetku štátu §8 ods. 1, §8f

Prebytočný majetok podľa Zákona č.

278/1993 Z.z. o správe majetku štátu

§8 ods. 3-4?

Vypracovať podklady k

priamemu prevodu správy a

zámene správy majetku

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu §8 ods. 3, 4, 6; §9 

ods. 3

Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) §108

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe 

majetku štátu §8 ods. 1

Uzatvoriť zmluvu o prevode /

zámene správy majetku štátu

Podpísal záujemca návrh

zmluvy o prevode správy

majetku?

Zákon č. 278/1993 Z. z. o 

správe majetku štátu §8 

ods. 2; §4

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe 

majetku štátu §8 ods. 5 §8d ods. 2 

písm. f

Zmluva o prevode

správy majetku štátu

Zaevidovať a zverejniť

zmluvu o prevode / zámene

správy majetku štátu

Zákon č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k 

informáciám §5a

Vyradiť majetok z

evidencie majetku po

prevedení správy

Zákon č. 278/1993 Z. z. o 

správe majetku štátu §8 

ods. 5 

Rozhodnutie o

prebytočnosti

majetku vydané

Preberací

protokol

Odplatný prevod

správy majetku?

Ocenenie prevádzaného

majetku znaleckým

posudkom?

Zadať požiadavku na

zabezpečenie znaleckého

posudku

Prevziať znalecký

posudok na majetok Požiadať o určenie

záujemcu na prevod

správy majetku
Organizácia má

zriaďovateľa?

Určiť záujemcu o prevod

správy majetku

Požiadať o určenie

záujemcu o správu

majetku štátu

Elektronicky prijať rozhodnutie o

určení záujemcu o prevod správy

majetku štátu

Prijať rozhodnutie o určení

záujemcu o prevod

majetku štátu

Požiadať o súhlas s

prevodom / zámenou

správy majetku

Udeliť súhlas s prevodom

správy majetku

Odplatný prevod

správy majetku?

Informácie o majetku od pôv.

správcu prenesené

Prevod správy

majetku štátu

zrealizovaný

Prevod správy majetku

nezrealizovaný

Dopyt po materiáli /

službe / investícii /

cenine zadaný

Materiál / služba / investícia /

cenina dodaná

BP_SM_050_Prevod

vlastníctva majetku

BP_SM_090_Sledovanie,

prideľovanie a evidovanie

majetku

Zákon č. 278/1993 Z. z. o 

správe majetku štátu §9 ods. 2

Stanoviť primeranú cenu iným

spôsobom ako na základe

znaleckého posudku

Zákon č. 278/1993 Z. z. o 

správe majetku štátu §8 ods. 2

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

§24-§28

Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z. z. o 

stanovení všeobecnej hodnoty 

majetku

Prijatie rozhodnutia

doručené

Návrh zmluvy

zaslaný

Vypovedanie

zmluvy

Protokol o

vyradení

BP_RR_031_Vykonanie

základnej finančnej

kontroly

Súhlas

udelený?

Je potrebné požiadať o

súhlas s prevodom /

zámenou správy

majetku

NIE:

Proces končí v prípade 

neschválenia z dôvodu 

nedodržania zákona / závažných 

nedostatkov. 

V prípade nedostatkov, ktoré sa 

dajú odstrániť, sa tieto nedostatky 

odstránia a v procese sa pokračuje 

Súhlas od

zriaďovateľa

potrebný?

Udeliť súhlas s prevodom

správy majetku

Súhlas

udelený?

Zaznamenať zmenu na

majetku do systému

Vygenerovať potrebné

výkazy a dokumenty z

informačného systému

Výkazy /

dokumenty z

informačného

systému

Vypovedať zmluvu

BP_RR_031_Vykonanie

základnej finančnej

kontroly

Výkazy /

dokumenty z

informačného

systému

BP_MH_061_Príjem služby /

investície / ceniny / materiálu

do priamej spotreby

BP_MH_020_Spracovanie

žiadosti o materiál / službu /

investíciu / ceninu

BP_RR_031_Vykonanie

základnej finančnej

kontroly

BP_SM_180_Príjem

zásielok

BP_SM_190_Odosielanie

zásielok

Vznik a prevzatie správy

pohľadávky

Vlastníctvo / správa

majetku je prevedené

BP_UC_070_Účtovanie o

stave a pohybe majetku

Pohľadávka

vysporiadaná

BP_UC_150_Vysporiadanie

pohľadávky

Kmeňové údaje

kontrolingu

pripravené

BP_KO_060_Vytvorenie /

aktualizácia kmeňových údajov

Výkazy / dokumenty z

informačného systému

Rozhodnutie o prebytočnosti

nie je potrebné vydať

Znalecký

posudok

Dohoda o

spoločnej

správe

Posúdiť návrh na odňatie

správy majetku

Podnet na odňatie

správy majetku

Vygenerovať potrebné

výkazy a dokumenty z

informačného systému

Pripraviť návrh na určenie nového

správcu v prospech organizácie v

jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

alebo v prospech zriaďovateľa

Podklady pre

odňatie správy

majetku

Výkazy /

dokumenty z

informačného

systému

Výkazy /

dokumenty z

informačného

systému

Podnet na odňatie

správy majetku

posunutý na vládu?

Rozhodnúť o odňatí

správy majetku

Správa majetku

nebude odňatá

Správa majetku

bude odňatá?

Zákon č. 278/1993 Z. z. o 

správe majetku štátu §3a 

ods. 2

Podklady pre

odňatie správy

majetku

Podklady pre

odňatie správy

majetku

Zákon č. 278/1993 Z. z. o 

správe majetku štátu §3a 

ods. 1

Zmluva o

zámene správy

BP_RR_035_Finančná

kontrola

BP_UC_160_Správa

pohľadávok štátu

Vygenerovať potrebné

výkazy a dokumenty z

informačného systému

Výkazy /

dokumenty z

informačného

systému

Výkazy a dokumenty, 

ktoré pripravuje 

zriaďovateľ

Výkazy a dokumenty, 

ktoré pripravuje 

organizácia

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe 

majetku štátu §5 ods. 4, §8 ods. 3 písm. 

c, ods. 4 pism. b, §8f ods. 4, §8 ods. 6,

  §11 ods. 8, §18i 

Prijalo Ministerstvo

kultúry SR ponuku?

BP_RR_031_Vykonanie

základnej finančnej

kontroly

Dohoda o

spoločnej

správe

Áno

Predložené viaceré

ponuky na prevod

majetku

Áno

ÁnoNie

Áno

Ponuky na prevod správy

majetku neboli predložené

Ponuka na prevod správy

majetku predložená

Áno

Áno

Áno

Úhrada bola

vykonaná

Áno

Áno

Nie

Nie

Áno

Áno
Áno

Nie
Nie

Nie

Nie

Áno

Nie, neexistuje ďalší

záujemca

Úhrada nebola

vykonaná

Nie

Nie

Nie

Áno

Nie

Len zámena majetku

(v zmysle Zákona č.

278/1993 Z. z. o

správe majetku štátu

§8 ods. 6)

Nie

Nie

Nie, existuje ďalší

záujemca


