
Návrh dohodnutej
zmluvy / protokolu o
prevode / prechode

správy doručený

Zmluva na prevod
správy majetku

doručená

Rozhodnutie o
prevode správy

ma jetku doručené

Návrh zmluvy /
delimitačného

protokolu doručený
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Prevziať a  skontrolova ť
zásielky

Zoznam
zásielok

Triediť a evidov ať
zásielky

Označiť zásielku

Otv oriť zá sielku a označiť
dokument

Umiestniť zásie lku na
miesto pre adresáta

Skenovať zásie lku Odoslať e lektronický
sken zásielky

Uložiť skenovanú zásielku

Adresát pripravený
prevziať zásielk u

Odovzda ť zásie lku
adresátovi

Zásielka adresátovi
doručená

Lehota uloženia
skenovanej zásielky

uplynula

Odovzda ť zásie lku na
likvidáciu

Zásielka na
likvidáciu

odovzdaná

Zákon č. 324/2011 Z. z. o 
poštových službách §5

Vyhláška č. 410/2015 Z. z. o 
podrobnostiach výkonu správy 
registratúry orgánov verejnej moci 
a o tvorbe spisu §5-14

Vyhláška ministra č. 157/1964 Zb. 
o Viedenskom dohovore o 
diplomatických stykoch, článok 27

Podateľňa neotvára neelektronickú 
a) súkromnú zásielku, ktorá je 
adresovaná na meno a priezvisko 
zamestnanca pôvodcu uvedené nad 
názvom pôvodcu,
b) zásielku, na ktorej je uvedené, že sa 
nesmie otvárať,
c) zásielku, o ktorej tak rozhodol 
pôvodca,
d) zásielku, ktorá nie je adresovaná 
pôvodcovi
(pôvodca = pôvodca registratúry, teda 
organizácia

Vyhláška  ministra zahraničných vecí z 
10. júna 1964  o Viedenskom dohovore 
o diplomatických stykoch
publ. pod č. 157/1964 Zb. článok 27 

Vyhláška č. 410/2015 Z. z. o 
podrobnostiach výkonu správy 
registratúry orgánov verejnej moci a o
tvorbe spisu §2-4

Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných 
službách pre elektronické transakcie na 
vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov § 15 Elektronická podateľňa.

Prijímanie, odosielanie a potvrdzovanie prijatia 
elektronických dokumentov a elektronických 
dokumentov podpísaných kvalifikovaným 
elektronickým podpisom alebo zapečatených 
kvalifikovanou elektronickou pečaťou.

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
e-Governmente) 
§ 11-18 Elektronické schránky.

Zásielka bola
určená jednému

adresátovi
Vytvoriť e lektronické

kópie

Návrh zmluvy o
prevode správy

doručený

BP_SM_020_Obstaranie
majetku

Ponuka na prevzatie
prebytočného majetk u

doručená

Prijatie rozhodnutia
doručené

Zásielky sú
doručené

Cenová ponuka záujemcu o
prebytočný ma jetok š tátu doručená

Rozhodnutie o povolení vkladu
vla stníckeho práva doručené

Cenová ponuka  na ná jom dočasne
prebytočného majetk u je doručená

Likvidácia môže podliehať 
zmluvným podmienkám, 
predpisom o archivácií a pod. 

BP_SM_040_Prevod
správy majetku

BP_SM_050_Prevod
vlastníctva majetku

BP_SM_060_Nájom/
výpožička  majetku

Uložiť zás ielku na
určenom mieste

Označiť zásielku a
vyznačiť hodnotu ceniny

BP_SM_026_Dane a
poplatky za majetok

Je potrebné zaplatiť
miestne dane a

poplatky

BP_RR_050_Zúčtovanie
fina nčných vzťa hov so

štá tnym rozpočtom

BP_RR_080_Príjem
žiadostí na posk ytnutie

dotácie / grantu /
príspevku

BP_RR_140_Prijímanie
dotácií / grantov /

príspevkov

BP_RR_110_Za loženie
bankového účtu v Štá tnej

pokladnici

BP_RR_120_Zmena
bankového účtu v Štá tnej

pokladnici

BP_RR_100_Zúčtovanie
dotácie / grantu /

príspevku

BP_RR_090_Schvaľov anie
žiadostí na posk ytnutie

dotácie / grantu / príspevku

BP_RR_060_Poskytnutie
úveru, pôžičky,  návra tnej

fina nčnej výpomoci

BP_RR_033_Vykonanie
fina nčnej kontroly na

mieste

Poistná udalosť
uzatvorená

Rozhodnutie doručené

BP_SM_170_Riešenie
škodových uda lostí

Rozhodnutie v súdnom
konaní bolo doručené

BP_SM_200_Priprava
Investicii

BP_SM_210_Riadenie
investície

BP_SM_220_Preberanie
investície

Predbežné zaev idova nie
dok ladu od dodávateľa

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladnej finančnej

kontroly

Overenie vecnej a
formálnej správnosti

dok ladu od dodávateľa

BP_UC_030_Účtovanie o
stave a pohyboch

záväzkov

Dok lad od dodá vateľa
doručený

BP_RR_010_Zostavovanie
rozpočtu - kapitola

BP_RR_012_Zostavovanie
rozpočtu - RO/PO

BP_RR_032_Vykonanie
administratívnej finančnej

kontroly

BP_RR_061_Štá tny
záv erečný účet

BP_RR_062_Prijatie
úveru, pôžičky,  návra tnej

fina nčnej výpomoci

BP_UC_160_Správa
pohľadáv ok štá tu

BP_LZ_075_Monitorovanie a riadenie
výberových/ prijímacích konaní

BP_LZ_085_Výberové/Prijímacie
konanie na obsadenie  voľného miesta

ozbrojených a záchranných zborov,
vojakov a  horsk ej záchrannej služby

BP_LZ_090_Obsadzovanie voľného
miesta bez legis latívne určených

pravidiel

BP_LZ_110_Vydávanie potvrdení na
základe externého podnetu

BP_LZ_190_Skončenie a zá nik
pra covnoprávneho vzťahu a  iných

prá vnych vzťahov

BP_LZ_200_Vedenie evidencie
personálnych a mzdových

dokumentov zamestnanca a
dok umentov sociálneho zabezpečenia

BP_LZ_210_Spracova nie šta tistick ých
výk azov ľudský ch zdrojov

BP_LZ_330_Poskytnutie náhrady/
dáv ky sociálneho zabezpečenia

BP_LZ_070_Príprava
obsadenia voľného miesta

BP_LZ_170_Disciplinárne
konanie

Zásielka prijatá inou
elektronickou formou

Zás ielka prijatá  elektronickou podateľňou

Nie

Neelektronická zásielka

Všeobecné zásielky bez
adresáta (napr. miestna

tlač, rekla mné
materiály,...)

Zásielka sa otvára
na podateľni

Áno

Zásielka sa neotvára a
obsahuje  priloženú ceninu

Zásielky nie sú
skenované

Zásielka sa neotvára
na podateľni

Elektronická
zásielka

Zásielky sú
skenované


