Centrálny depozitár
cenných papierov
Obchodný register
Kataster nehnuteľnos tí
Centrálna evidencia
majetku
BP_UC_260_Spracovanie
individuá lnej účtovne j
závierky

Rozhodnutie o
vysporiadaní sa s
inv entariz ačným i
rozdielmi

V prípade potreby sa v rámci aktivity
vyžiadajú potrebné doklady, napr.
výpis z Centrálneho depozitára
cenných papierov.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve §29-30

BP_SM_080_Inventarizácia majetku

Me novať inventarizačnú
komisiu

Zistiť skutočný s tav
majetku dokladovo

Menovací
dekrét

Menovací
dekrét

Pripraviť inventarizačný
plán

BP_SM_160_Vykazovanie
výkonov dopravných
prostriedkov

BP_UC_260_Spracovanie
individuá lnej účtovne j
závierky
Škodová komis ia
bola zvolaná

Príkaz na vykonanie
inventarizácie

Čas na vy konanie
inventarizácie nastal

Čia stkový inventariza čný zá pis zá sob a
dlhodobého majetku s návrhom na
zaúčtova nie roz dielov

Evidovať inventarizačnú
kom isiu v inform ačnom
systéme

Me novať čiastk ové
inv entariz ačné komis ie

Pož iadav ka na obsadenie pracovného /
štá tnozam estna necké ho m iesta / iné
druhy pracovného pomeru / práce na
dohodu

BP_LZ_070_Príprava
obs adenia voľného m iesta

Evidovať čiastk ové
inv entariz ačné komis ie v
informačnom sy stém e

Pripraviť z oznam y ma jetku
pre vykonanie inventúr v
informačnom sy stém e

Inventúrny
súpis

Pripraviť čiastkové
inventúrne súpisy
majetku

Upraviť fy zickú inventúru o prírastky a
úby tky za dobu od sk ončenia fyzickej
inv entúry do konca účtovné ho obdobia

Zistiť skutočný s tav
majetku fyzicky

Upraviť inventúru o
prírastky a úbytky

Aktualizovať
označenie
majetku

Pripraviť inventúrny s úpis
majetku
Inventúrny súpis
majetku je
vytvorený

Pož iadav ka na zarade nie
majetku zadaná
Inv entarizačný
zápis

Čia stkový
inv entariz ačný
zápis

BP_SM_020_Obstaranie
majetku
Zoznam
majetku

Porovnať zistené rozdiely
a pripraviť čiastkový
inv entariz ačný zápis

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladne j finančnej
kontroly

Roz hodnúť o na ložení so
zistenými rozdielmi

Zaradenie
novoobjaveného
majetku

Aktualizovať sta v
majetku
Nový zoznam majetku
je v ytlače ný

Vyraďova cia komisia
bola zvolaná
Zoznam majetku je
aktualizovaný

Označiť m ajetok nový m
kódom v inform ačnom
systéme

Označiť m ajetok nový m
kódom

BP_SM_090_Sledovanie,
prideľova nie a e vidov anie
majetku

BP_ SM_170_Riešenie
škodových uda lostí
Vznik škody je
potrebné sledov ať

Stav majetku
vyž aduje oprav u

Pripraviť požiadavku na
opravu / údržbu / rev íziu
majetku
Pož iadav ka na
opravu majetku

BP_ SM_120_Za bezpe čenie
údržby, opravy a revízií
majetku

Zmena v kategorizácií /
zatriedení majetku
potrebná

BP_SM_090_Sledovanie,
prideľova nie a e vidov anie
majetku

