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Rozhodnutie o
neupotrebiteľnosti
ma jetku š tátu je

vydané

Špecifikovať požiadav ku
na služby  likvidácie

majetku

Zadať pož iadav ku na  služby
likvidácie majetku

Odovzda ť majetok na
likvidáciu

Vyradiť majetok  z
podsúvahovej / operatívnej

evidencie majetku

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku
štátu §13b ods. 3

Upresní sa spôsob, akým bude majetok 
likvidovaný 

Preberací
protokol

Rozhodnutie o
neupotrebiteľnosti

ma jetku š tátu Dopyt po materiáli /
službe / investícii / cenine

zadaný

Ma teriál / služba / inv estícia /
cenina dodaná

BP_SM_090_Sledovanie,
prideľova nie a evidov anie

majetku

Majetok
zlikvidovaný

Je možné z
likvidovaného majetku

niečo vyťažiť?

Ponúknuť druhotnú
surovinu na výkup

Príjem
hotovostnej

platby

V prípade, ak by sa jeho časť mala použiť ako celok - je to upotrebiteľnosť 
majetku, ktorá je rozhodnutá komisiou v procese BP_SM_090
_Sledovanie, prideľovanie a evidovanie majetku

Napríklad 
a) pneumatiky z likvidovaného auta budú posudzované samostatne ako 
samostatný majetok (sú kupované samostatne)
b) samotné auto ako celok bude predané ako druhotná surovina

BP_UC_120_Účtovanie o
stave a pohyboch

pokladnice

Podať náv rh na
vyradenie majetku

Ide o majetok
podľa osobitných

predpisov?

Ponúknuť majetok podľa
osobitných predpisov iným

záujemcom

Bude sa majetok
podľa osobitných

predpisov
likv idova ť?

Ma jetok podľa osobitných
predpisov  nelik vidova ť

Je potrebné podať ná vrh na
vyradenie majetku do

registrov?

Majetok je
vyradený

BP_UC_070_Účtovanie o
stave a pohyboch

majetku

Preradiť majetok do
operatívnej evidencie na

likvidáciu

Vyťažiť z likvidovaného
majetku náhradné diely

Zaevidov ať náhradné
diely na sklade

Akými kapacitami
bude majetok
likvidovaný?

Výkazy / dokumenty z
informačného systému

BP_MH_070_Príjem
materiálu na sklad

BP_MH_020_Spracovanie
žiadosti o materiál / s lužbu /

investíciu / ceninu

BP_MH_061_Príjem s lužby  /
investície / ceniny / materiálu

do priamej spotreby

Výkazy / dokumenty z
informačného systému

Návrh na
vyradenie
majetku

Preberací
protokol

Preberací
protokol

BP_SM_090_Sledovanie,
prideľova nie a evidov anie

majetku

Kmeňové údaje
kontrolingu
pripravené

BP_KO_060_Vytvorenie /
aktualizá cia kmeňový ch údajov

Preradiť majetok do
podsúvahovej evidencie

na likvidáciu

Majetok je vyradený

BP_UC_070_Účtovanie o
stave a pohyboch

majetku

Pož iadav ka na
likvidáciu majetku

BP_SM_170_Riešenie
škodových uda lostí

Ide o likvidáciu stavieb?

Zadať pož iadav ku na
služby lik vidácie  stav by

Dopyt po materiáli /
službe / investícii /

cenine zadaný

Ma teriál / služba /
investícia / cenina

dodaná
BP_MH_020_Spracovanie

žiadosti o materiál / s lužbu /
investíciu / ceninu

BP_MH_061_Príjem s lužby  /
investície / ceniny / materiálu do

priamej spotreby

Odovzda ť stavbu na
likvidáciu

Protokol o
vyradení

Preberací
protokol

BP_RR_035_Finančná
kontrola

BP_RR_035_Finančná
kontrola

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladnej finančnej

kontrolyÁno

Ma jetok v účtovnej
a podsúvahovej
evidencii

Áno, náhradné diely

Áno

Nie

Nie

Nie
Externými

Majetok v
operatívnej
evidencii

Nie

Áno

Nie

Áno

Áno, druhotné
suroviny

Internými


