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Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník §659-§662
Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu §13 
ods. 7

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník §663-§723
Zákon č. 116/1990 Z. z. o nájme a podnájme nebytových 
priestorov §3
Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu §13 ods. 2 a 3

Zákon č. 278/1993 Z. z. o 
správe majetku štátu §13 
ods. 1

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu 
§8d ods. 2 písm. j); §13 ods. 1

Zákon č. 278/1993 Z.z. o 
správe majetku štátu §13 
ods. 5-8

Zákon č. 278/1993 Z. z. o 
správe majetku štátu §13 
ods. 1

Zákon č. 278/1993 Z. z. o 
správe majetku štátu §13 
ods. 1

Rozhodnutie o dočasnej
prebytočnosti majetk u

Udeliť súhlas s nájmom/
výpožičkou ma jetku

Zákon č. 278/1993 Z. z. o 
správe majetku štátu §13 
ods. 6 písm. f

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladnej finančnej

kontroly

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladnej finančnej

kontroly

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník §47a

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) §5a-6

Zákon č. 278/1993 Z. 
z. o správe majetku 
štátu §13; ods.9

BP_SM_090_Sledovanie,
prideľova nie a evidov anie

majetku

Zr
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Udeliť súhlas s nájmom/
výpožičkou ma jetku

Je potrebné udelenie
súhlasu s nájmom  /

výpožičkou?

Vyhodnotenie
cenových ponúk

záujemcov o nájom
ma jetku š tátu

Nájomná
zmluva

Odstúpenie od ponuky
nájmu dočasne

prebytočného majetk u

Nebola prijatá ž iadna cenov á
ponuka na nájom dočasne

prebytočného majetk u

Lehota na
predkladanie ponúk
na nájom uplynula

Vyž iadať predchádzajúci
súhlas M ŠVVaŠ  SR

Vyhodnotiť cenové ponuky na
nájom dočasne preby točného

majetku

Pož iadať o súhla s s
nájmom/  výpož ičkou

Odstúpiť od ponuky
nájmu dočasne

prebytočného majetk u

Uza tvoriť zmluv u o vý požičk e
dočasne prebytočného

majetku

Uza tvoriť nájomnú zmluvu na
dočasne prebytočný majetok
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Zmluva o
výpožičke

Zaevidov ať a zv erejniť
zmluvu o nájme /

výpožičke

Karta
majetku

Dočasne prebytočný
majetok do nájmu /

výpožičky  odov zdaný

Preberací
protokol

Cenová ponuka  na ná jom dočasne
prebytočného majetk u je doručená

Identifikovaný
dočasne

prebytočný
majetok

Ponuka na nájom
dočasne prebytočného

majetku

Udeliť predchádzajúci
súhlas s nájmom majetku
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Odovzda ť majetok do
nájmu / v ýpožičky

Zaznamenať zmenu na
ma jetku do informačného

systému

Pripraviť podkla dy pre  nájom /
výpožičku majetku

Príprava podkladov a podmienok
na nájom / výpožičku

Menovať komis iu pre  vyhodnotenie
cenových ponúk nájmu dočasne

prebytočného majetk u

Zaevidov ať cenovú ponuku na
nájom dočasne preby točného

majetku

Zverejniť ponuk u na nájom
dočasne prebytočného

majetku

Výkazy /
dokumenty z
informačného

systému

Spracova ť podk lady pre
nájom / v ýpožičku

Výkazy / dokumenty z
inforačného systému

BP_SM_180_Príjem
zásielok

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladnej finančnej

kontroly

BP_SM_020_Obstaranie
majetku

Výkazy /
dokumenty z
informačného

systému
Vznik a prevzatie správy

pohľadáv ky

Vystaviť odbera teľskú faktúru
za nájomné / náklady spojené

s vý požičkou

Odberateľská
faktúra

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladnej finančnej

kontroly

Kmeňové údaje
kontrolingu
pripravené

BP_KO_060_Vytvorenie /
aktualizá cia kmeňový ch údajov

Rozhodnutie o dočasnej 
prebytočnosti sa nevydáva 
v prípadoch podľa Zákona 
č. 278/1993 Z. z. o správe 
majetku štátu §13 ods. 4

BP_UC_160_Správa
pohľadáv ok štá tu

Energie a iné spojené
nák lady rozpočítané

Rozpočíta ť energie a iné
spojené náklady

BP_SM_100_Za bezpečenie
energií

Cenové ponuky mimo
stanovených
podmienok

Nájomná  zmluv a škola /
školské zariadenie

Zmluva s
fakturáciou

Zmluva o
výpožičke

Zák on č. 278/1993 Z.  z.
o správe majetk u štátu

§13 ods. 5-8

Evidencia
majetku

Bez cenových ponúk

Zmluva o nájme nehnuteľného majetku štátu
(krá tkodobý ná jom);  Zmluv a o vý požičk e
nehnuteľ ného majetk u štátu uzav retej s  osoba mi
inými ako uvedenými v odseku 7 písm. b) a c)
zákona 278/1993 Z. z.; §9 - Zmluva o nájme
vymedzeného hnuteľ ného majetk u štátu

Rozpočíta ť náklady

Zák on č. 278/1993
§13 ods. 1

Cenové ponuky v rámci
stanovených podmienok

Zmluva o nájme nehnuteľného
ma jetku š tátu (dlhodobý ná jom);

Zmluva o výpož ičke nehnuteľného
ma jetku š tátu uzavretá s osobami

uvedenými v §13 odseku 7 písm. b) a
c) zákona 278/1993 Z. z.

Áno

Zmluva s platbou
bez fakturácie

Nájomná
zmluva

Nie, napr. krátk odobé nájmy / vý požičk y v
zmysle ods.9 §13 zákona 278/1993 Z.z


