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Zákon č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k 
informáciám, §5a

Zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetku 
štátu §8a ods. 1; § 8aa ods. 1; § 8f ods. 1 
písm. a) až d)

Pozn.: pokiaľ sa majetok začne ponúkať 
jedným spôsobom, nie je možné tento proces 
nahradiť iným

Zákon č. 278/1993 Z. z. o 
správe majetku štátu §8a 
ods. 6; §8aa ods. 4 písm. b)

Zákon č. 278/1993 Z. z. o 
správe majetku štátu §8a 
(4); §8aa ods. 5

Zákon č. 278/1993 Z. z. o 
správe majetku štátu §8a 
ods. 8-11; §8aa ods. 5

Zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu 
§8a ods. 6 §8aa ods. 4

Cenové ponuky obdržané prostredníctvom 
- vyhlásenia elektronickej aukcie
- osobitného ponukového konania
- v zmysle zákona podľa §8f, ods. 7 

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

Zákon č. 278/1993 Z. z. o 
správe majetku štátu §8ab 
ods. 3-5

Zákon č. 278/1993 Z.z. o 
správe majetku štátu §
8ab (6); 8d ods. 2

Zákon č. 278/1993 Z. z. o 
správe majetku štátu §8a 
ods. 7; 8ab ods. 7

Zákon č. 278/1993 Z. z. o 
správe majetku štátu §8a 
ods. 7; 8ab ods. 7

Zákon č. 278/1993 Z. z. o 
správe majetku štátu §8a 
ods. 7

Zákon č. 278/1993 Z. z. o 
správe majetku štátu §8a 
ods. 7; 8ab ods. 7

Zákon č. 278/1993 Z. z. o 
správe majetku štátu §8a 
ods. 7; 8ab ods. 7

Zákon č. 278/1993 Z. z. o 
správe majetku štátu §8a 
ods. 7; 8ab ods. 7

Zákon č. 278/1993 Z.z. o 
správe majetku štátu §8a 
ods. 7; 8ab ods. 7

Zákon č. 278/1993 Z. z. o
správe majetku štátu §8a
ods. 7; 8ab ods. 7

Zákon č. 278/1993 Z. z. 
o správe majetku štátu §
8a (10); § 8aa ods. 5

Zákon č. 278/1993 Z. z. o 
správe majetku štátu §8a ods. 
10

Zákon č. 278/1993 Z. z. o 
správe majetku štátu  §8a
ods. 10; §8aa ods. 5

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe 
majetku štátu §11 ods. 1

Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise 
vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon) §22-§24; §28-§31

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
Príloha zákona Položka 11

EA = Elektronická aukcia
OPK = Osobitné ponukové konanie

Vlastníctvo / správa
majetku je prevedené

BP_UC_070_Účtovanie o
stave a pohyboch

majetku

BP_SM_090_Sledovanie,
prideľova nie a evidov anie

majetku

BP_SM_040_Prevod
správy majetku

Pohľadáv ka z predaja
výrobkov, tovaru,

služ ieb, majetk u, ...
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Zákon č. 278/1993 Z. z. o 
správe majetku štátu §11 
ods. 1 a 9

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 
(z dôvodu prehľadnosti ale
vyriešenie nedostatkov 
nie je zakreslené)

Zákon č. 162/1995 Z. z. o 
katastri nehnuteľností a o 
zápise vlastníckych a 
iných práv k 
nehnuteľnostiam 
(katastrálny zákon) §31
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Odovzda ť majetok pri prevode
vlastníctva majetku novému

vlastníkovi

Ov eriť za platenie kúpnej
ceny za prevod vlastníctva

prebytočného majetk u štátu

Preveriť z loženie zábezpeky  za
cenovú ponuku na prebytočný

ma jetok š tátu

Vyhodnotiť cenové ponuky
na prebytočný majetok

štá tu

Vyhodnotiť elek tronickú auk ciu
na prevod vlastníctva

prebytočného majetk u štátu

Vyradiť majetok  z evidencie
majetku pri prevode vlastníctva

Vyzvať na  účasť v EA a na
predkladanie nových

cenových ponúk

Zaevidov ať prepadnutie zábezpek y

Zaevidov ať cenovú
ponuku záujemcu o

prebytočný ma jetok š tátu

Započítať zábezpeku do
kúpnej ceny

Zrealizov ať elek tronickú
aukciu na prevod vlastníctva
prebytočného majetk u štátu

Zverejniť ponuk u na prevod vlastníctva
prebytočného majetk u štátu

Uza tvoriť darov aciu
zmluvu

Súhlas
udelený?

Súhlas od
zria ďovateľa

potrebný?

Zr
ia

ďo
va

te
ľ

Menovať komis iu na
vyhodnotenie

Zaevidov ať rozhodnutie v
informačnom sy stéme

Odstúpiť od kúpnej
zmluvy na prebytočný

ma jetok š tátu

Pož iadať o súhla s s da rovaním /
zámenou / prevodom majetku

Upraviť parametre ponuky
prebytočného majetk u štátu - osobitné
ponukové konanie, elektronická aukcia

Uza tvoriť kúpnu zmluvu na
prebytočný ma jetok š tátu

Udeliť súhlas s prevodom
vlastníctva

Vyzvať na  zvýšenie cenový ch ponúk na
prebytočný ma jetok š tátu

Vyzvať zá ujemcu na
uzavretie kúpnej zmluvy na
prebytočný ma jetok š tátu

Evidovať prepa dnutie
zábezpeky

Zabezpečiť vrátenie zábezpeky na  prevod vlastníctv a
majetku pre nesplnenie podmienok alebo odstúpenie

pred vyhodnotením

Zabezpečiť vrátenie zábezpeky zá ujemcom o prebytočný
majetok neosloveným na uzavretie kúpnej zmluvy

Zaevidov ať a zv erejniť zmluvu o
prevode vlastníctva majetku

štá tu

Cenová ponuka záujemcu o
prebytočný ma jetok š tátu

doručená

Lehota na predkladanie ponúk
na prevod vlastníctva majetku

uplynula

Lehota na uzatvorenie
kúpnej zmluvy uplynula Lehota na zaplatenie

kúpnej ceny uplynula

Lehota na
zloženie

zábezpeky
uplynula

Prostredie pre
vykonanie EA
zabezpečené

Rozhodnutie o povolení
vkladu vlastníckeho

prá va doručené

Termín
elektronickej
aukcie nastal

Cenová ponuka záujemcu o
prebytočný ma jetok š tátu

Darovacia
zmluva

Kúpna zmluva

Bola zaplatená kúpna
cena za prevod

vlastníctva majetku
štá tu?

Spôsob
prevodu
majetku

O aký spôsob
prevodu

vlastníctva ide?

Je na darovanie / zámenu / prevod
potrebný súhlas?

Ponúknuť bezodplatný prev od
prebytočného nehnuteľného

ma jetku š tátu obci

Ponúknuť vlastníctvo
prebytočného majetk u štátu

VÚC

Zabezpečiť zaplatenie
správneho poplatku za

prevod vlastníctva majetku

Lehota na prejavenie záujmu VÚC o
bezodplatný prevod vlastníctva

prebytočného majetk u štátu uplynula

Lehota na prejavenie záujmu obce o
bezodplatný prevod vlastníctva

prebytočného majetk u štátu uplynula

Prevod vlastníctva
prebytočného majetk u štátu

nezrealizovaný

Návrh na vklad
vlastníckeho práva

Oznámenie o
návrhu na
vklad

Má VÚC záujem o
bezodplatný prevod

vla stníctv a prebytočného
ma jetku š tátu?

Požadova né zloženie
zábezpeky pre cenovú
ponuku na prebytočný

ma jetok š tátu?

Uzatvorená kúpna
zmluva?

Ďalší záujemca o
prevod vlastníctva

ma jetku š tátu?

Udeliť súhlas s prevodom
vlastníctva majetku

Zaplatenie správneho poplatku za
zmenu záznamu v registri  majetku

Podať náv rh na  vklad
vlastníckeho práva

Výzva na
zvý šenie

Je potrebné
previesť

vlastníctvo
ma jetku š tátu

Prevod správy
majetku

nezrealizovaný

Má obec záujem o
bezodplatný prevod

vla stníctv a prebytočného
ma jetku š tátu?

Preberací
protokol

Súhlas
udelený

Výzva na uzavretie
zmluvy

Ponuka
prevodu

vlastníctva
majetku

Spracova ť a odsúhlas iť
podklady  pre prevod
vlastníctva majetku

Výkazy /
dokumenty z
informačného

systému

Výkazy /
dokumenty z
informačného

systému

Vyg enerovať potrebné
výkazy a dokumenty z
informačného systému

Rozhodnutie o
prebytočnosti majetk u

Ocenenie
prevádzaného

majetku
znaleckým
posudkom?

Zadať pož iadav ku na
zabezpečenie znaleck ého

posudku
Prevziať znaleck ý

posudok na majetok

Dopyt po materiáli /
službe / investícii /

cenine zadaný

Ma teriál / služba / inv estícia  /
cenina dodaná

Sta noviť primeranú cenu iný m
spôsobom ako na základe

znaleckého posudku

Sta noviť hodnotu
majetku

Menovací
dekrét

Znalecký
posudok

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladnej finančnej

kontroly

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladnej finančnej

kontroly

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladnej finančnej

kontroly BP_RR_031_Vykonanie
zák ladnej finančnej

kontroly

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve §
24-§28

Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z. z. o 
stanovení všeobecnej hodnoty majetku

Ohodnotenie
majetku

BP_MH_061_Príjem s lužby /
investície / ceniny / materiálu

do priamej spotreby

BP_MH_020_Spracovanie
žiadosti o materiál / s lužbu /

investíciu / ceninu

Ohodnotenie
majetku

Výkazy /
dokumenty z
informačného

systému

Výkazy /
dokumenty z

informačného
systému

BP_SM_180_Príjem
zásielok

Pohľadáv ka z predaja
výrobkov, tovaru,

služ ieb, majetk u, ...

BP_SM_180_Príjem
zásielok

Vznik a prevzatie
správy pohľadá vky

BP_UC_160_Správa
pohľadáv ok štá tu

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladnej finančnej

kontroly

BP_SM_090_Sledovanie,
prideľova nie a evidov anie

majetku

Vznik záväzku / prijatie
faktúry

BP_UC_030_Účtovanie o
stave a pohyboch

záväzkov

Vrátenie zábezpeky

BP_UC_170_Vysporiadanie
záväzku

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladnej finančnej

kontroly

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladnej finančnej

kontroly

Znalecký
posudok

Menovať komis iu pre
vyhodnotenie zámeny

vla stníctv a štátu

Menovací
dekrét

Pripraviť a  dohodnúť
podmienky zámeny

Uza tvoriť zámennú
zmluvu

Výkazy /
dokumenty z
informačného
systému

Ohodnotenie
majetku

Znalecký
posudok Návrh zmluvy

Udeliť súhlas s prevodom 
podľa Zákona č. 278/1993 
Z. z. o správe majetku 
štátu; §11 ods. 6 a 10

Zákon č. 278/1993 Z. z. o 
správe majetku štátu §11

Zmluva
uzavretá

Lehota na uzatvorenie
zámennej zmluvy

uplynula

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladnej finančnej

kontroly

Vyzvať zá ujemcu na
uzavretie zámennej

zmluvy

Vznikol cenový
rozdiel?

Pripraviť a  schv áliť
podklady

Vznik a prevzatie
správy pohľadá vky

BP_UC_160_Správa
pohľadáv ok štá tu

Pohľadáv ka z
predaja

výrobkov,
tov aru, služieb,

majetku, ...

Zámenná
zmluva Bola zaplatená cena za

zámenu vlastníctva
majetku?

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladnej finančnej

kontroly

Odstúpiť od zmluvy o
prevode vlastníctva

majetku

Pož iadav ka na
zaradenie

majetku zadaná

Prevziať majetok pri
zámennej zmluve

BP_SM_020_Obstaranie
majetku

Preberací
protokol

Udeliť súhlas s darova ním /
zámenou / prevodom majetku

Vznik záväzku /
prijatie faktúry

BP_UC_030_Účtovanie o
stave a pohyboch

záväzkov

Odúčtova ť pohľ adávk y a
záväzky

Výpis z
bankového

účtu

Záv äzok zaúčtovaný

Pohľadáv ka
vysporiadaná

BP_UC_150_Vysporiadanie
pohľadáv ky

Úhrada
poplatkov

BP_UC_120_Účtovanie o
stave a pohyboch

pokladnice

Vznik záväzku /
prijatie faktúry

BP_UC_030_Účtovanie o
stave a pohyboch

záväzkov

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladnej finančnej

kontroly

Záväzok
vysporiadaný

BP_UC_170_Vysporiadanie
záväzku

Ov eriť za platenie
cenového rozdielu

Pohľadáv ka
vysporiadaná

BP_UC_150_Vysporiadanie
pohľadáv ky

Zámena majetku
nerealizovaná

Kmeňové údaje
kontrolingu
pripravené

BP_KO_060_Vytvorenie /
aktualizá cia kmeňový ch údajov

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu §11 ods. 7; §18i 

Výpis z registra
partnerov
verejného
sektora

BP_RR_035_Finančná
kontrola

Zria diť / z rušiť
záložné právo

BP_SM_091_Zmluvné
záložné právo

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu §8e s 
výnimkou majetku, ktorý nepatrí pod § 8 ods. 1.

Zverejniť ponuk u na
prevod vlastníctva

majetku

Zákon č. 278/1993 Z. 
z., o správe majetku 
štátu §8f, ods. 1

Splnili záujemcovia o
prevod vlastníctva

prebytočného majetk u
štá tu podmienk y?

Rozhodnutie o
povolení vkladu

vlastníckeho
práva

Vyhodnotiť cenové
ponuky

Lehota na predkladanie
ponúk uplynula

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu §
8f ods. 7 
Hnuteľný majetok, ktorý nie je uvedený v Zákone 
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu § 8f ods. 
1 písm. a) až d); v prípade, že sa cenová ponuka 
nedoručí riadne a včas, ponuka sa opakuje 

Prepoj na proces
účtovníctva

OPK - Áno, rovnosť
najvyšších cenových ponúk

Nie

Áno

Nie

Úspešný uchádzač -
zápočet

Nie

OPK - Nie, bez
zábezpeky

Prevod vlastníctva bez vopred
známeho nového vlastníka

Nie

Cenový rozdiel
dopláca druhá strana

Nie

Áno

Nie

OPK / EA

Cenový rozdiel
dopláca š tátna org.

Prevod vlastníctva

Áno

Áno, bez
zábezpeky

Áno

Nie, bez ď alšieho
záujemcu

Ostatní uchádza či

Vyhlásenie
elektronickej

aukcie Nie

Nie

Áno

Áno

Prevod - OPK

Nie, prevod vlastníctva sa nerealizujeDarovanie

Nie  - nepredajný majetok a zníženie ceny (Zák on č.
278/1993 Z.z., §8a, ods.11)

Áno

Nie, hnuteľný majetok,
ktorý nie je uvedený v §
8f ods. 1 písm. a) až d)

Pri
zámennej

zmluve

Áno - jediný záujemca v
zmysle §8aa, ods 6

OPK - Nie , zábezpeky  zložené alebo
záujemca odstúpil od cenovej ponuky

pred vyhodnotením

Áno

Áno

Nie

Prepoj na proces
účtovníctva

Áno

Áno

Nie, ďalší záujemca,
zábezpeka

Len prevod vlastníctv a bez záznamu do registrov (na príkla d hnuteľný majetok)

Nie

Áno

Prevod vlastníctva s
vopred známym novým

vlastníkom

Nie, ďalší záujemca, bez
zábezpeky

Cenový rozdiel má doplatiť
štá tna org ., ale  bol odpustený
(a nedopláca sa)

(pokračov anie na potvrdenie zámeny M F SR /  zriaď ovateľom)

Áno, zábezpeky
zložené

Nie

Nie  / neprejavený záujem a ni pri znížení ceny
(po 3 neúspešných pokusoch)

Zámena
vlastníctva

Áno

Áno

Len zámena
majetku

Áno

Nie



Prepoj na proces
účtovníctva

OPK - Áno, rovnosť
najvyšších cenových ponúk

Nie

Áno

Nie

Úspešný uchádzač -
zápočet

Nie

OPK - Nie, bez
zábezpeky

Prevod vlastníctva bez vopred
známeho nového vlastníka

Nie

Cenový rozdiel
dopláca druhá strana

Nie

Áno

Nie

OPK / EA

Cenový rozdiel
dopláca š tátna org.

Prevod vlastníctva

Áno

Áno, bez
zábezpeky

Áno

Nie, bez ď alšieho
záujemcu

Ostatní uchádza či

Vyhlásenie
elektronickej

aukcie Nie

Nie

Áno

Áno

Prevod - OPK

Nie, prevod vlastníctva sa nerealizujeDarovanie

Nie  - nepredajný majetok a zníženie ceny (Zák on č.
278/1993 Z.z., §8a, ods.11)

Áno

Nie, hnuteľný majetok,
ktorý nie je uvedený v §
8f ods. 1 písm. a) až d)

Pri
zámennej

zmluve

Áno - jediný záujemca v
zmysle §8aa, ods 6

OPK - Nie , zábezpeky  zložené alebo
záujemca odstúpil od cenovej ponuky

pred vyhodnotením

Áno

Áno

Nie

Prepoj na proces
účtovníctva

Áno

Áno

Nie, ďalší záujemca,
zábezpeka

Len prevod vlastníctv a bez záznamu do registrov (na príkla d hnuteľný majetok)

Nie

Áno

Prevod vlastníctva s
vopred známym novým

vlastníkom

Nie, ďalší záujemca, bez
zábezpeky

Cenový rozdiel má doplatiť
štá tna org ., ale  bol odpustený
(a nedopláca sa)

(pokračov anie na potvrdenie zámeny M F SR /  zriaď ovateľom)

Áno, zábezpeky
zložené

Nie

Nie  / neprejavený záujem a ni pri znížení ceny
(po 3 neúspešných pokusoch)

Zámena
vlastníctva

Áno

Áno

Len zámena
majetku

Áno

Nie


