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Zadefinovaná
inv estičná  akcia

Dopyt po materiáli /
službe / investícii /

cenine zadaný

Zaevidov ať inv estičnú
akciu v informa čnom

systéme

Pož iadav ka na
inv estičnú akciu

schválená

Sú finančné
prostriedky
vyčlenené?

Posúdiť požiada vku na
inv estičnú akciu

Pripraviť podkla dy pre
vypracovanie zámeru

Pripraviť podkla dy pre
vypracov anie š túdií

Skompletizova ť podk lady a
dokumentáciu pre výber

dodávateľa

Pož iadav ka na výber
dodávateľa zadanáPripraviť podkla dy pre  aktiv ity

vedúce k udeleniu potrebných
rozhodnutí

Pripraviť zoznam podkladov  a
dokumentácie potrebných k
začatiu realizácie investície

Pripraviť podkla dy pre
aktivity vedúce k udeleniu

potrebných povolení

Prebrať a  schvá liť dok umenty
a podklady potrebné k zača tiu

realizácie

Stavby - dokumentácia k stavebnému povoleniu (DSP)
(napr. podklady pre územné rozhodnutia a stavebné povolenie)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) §58-70
Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach §9-11
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo 
verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov §15

Pripraviť podkla dy k
obstaraniu aktív

Ma teriál / služba / inv estícia /
cenina dodaná

Karta
Projektu

Zadať pož iadav ku na  realizá ciu
inv estičnej akcie do

informačného systému

Kmeňové údaje
kontrolingu
pripravené

Dohoda o ďalších krokoch?

Definovanie investičnej akcie v súlade s víziou / plánom / 
stratégiou, a pod. 
Definovanie podľa všetkých formálnych náležitostí.

Za investičnú akciu sa považuje "komplexný projekt", pri 
ktorého realizácii je potrebné "dodávku" majetku rozdeliť do 
viacerých krokov, ktoré treba splniť. 
Môže ísť ako o investíciu do hmotného, tak aj nehmotného 
majetku.

Preberací
protokol

BP_SM_210_Riadenie
investície

Podnet na  zaúčtovanie opra vnej
položky k  majetku (a j tvorba,

zníženie, zrušenie)

Rozhodnúť o ďa lšom postupe
pri doplnení / prepracovaní

dokumentov

Vymáhať sankciu

Zaevidov ať obstaranie
podkladov

Karta
obstarania

Zaevidovanie nákladov
súvisiacich s obstaraním

majetku

Postačujú dokumenty  k
tomu, aby sa v investícii

pok račov alo?

Posúdiť dokumenty a
podklady

Rozhodnúť o zmarenej investícií
a vyradení dokumentácie /

podkladov

Definova ť požia davky  na
doplnenie /

prepracovanie

Je potrebné
menovať
komisiu

Menovať komisiu pre
preskúmanie stavu investície
a rozhodnutie o pokra čovaní

Pripraviť podkla dy k
čerpaniu finančných

prostriedkov / príspevkov

Rozhodnúť o pokračovaní
v príprave investície

Ukončiť zmluvu s
dodávateľom materiá lu /

služby / investície

Iniciovať súdne konanie

Podnet na súdne
konanie bol podaný

Rozhodnutie v súdnom
konaní bolo doručené

Pok račov ať v príprave investície
podľa rozhodnutia súdneho

konania

Pripraviť základné
podklady pre posúdenie

inv estičnej akcie

Napr.:
- CBA, 
- podklady pre stanovenie rámcového 
stanovenia rozpočtu a pod.,
- koncepcia rozvoja, ...
(Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných 
technológiách vo verejnej správe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov §14 ods. 3 a 
§15 ods. 4 písm. e)

O vyradení rozhoduje štatutárny orgán, 
resp. v prípade potreby je zvolaná 
komisia.

Majetok je
vyradený

BP_UC_070_Účtovanie o
stave a pohyboch

majetku

Protokol o
vyradení

BP_UC_070_Účtovanie o
stave a pohyboch

majetku

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladnej finančnej

kontroly

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladnej finančnej

kontroly

Menovací
dekrét

Zaevidovanie vrátane všetkých 
formálnych vstupných dát, 
materiálov a dokumentácie

Vznik a
prevzatie

správy
pohľadáv ky

BP_UC_160_Správa
pohľadáv ok štá tu

BP_MH_061_Príjem s lužby  /
investície / ceniny / materiálu

do priamej spotreby

BP_MH_020_Spracovanie
žiadosti o materiál / s lužbu /

investíciu / ceninu

BP_SM_180_Príjem
zásielok

BP_SM_190_Odosielanie
zásielok

Inv estičná
akcia je
zrušená

BP_KO_060_Vytvorenie /
aktualizá cia kmeňový ch

údajov

Vznik záväzku / prijatie
faktúry

BP_UC_030_Účtovanie o
stave a pohyboch

záväzkov

Pož iadav ka na investičnú
akciu Rozpočet rozpísanýBP_RR_012_Zostavovanie

rozpočtu - RO/PO

Pož iadav ka na
ukončenie zmluvy BP_MH_051_Ukončenie

zmluvyKarta majetku
(pre obstaranie

dlhodobého
majetku)

Pož iadav ka na obsadenie
pracovného /

štá tnozamestnaneck ého
miesta / iné druhy

pracovného pomeru / práce
na dohodu

BP_LZ_070_Príprava
obsadenia voľného miesta

Je obsahom
utajovaná

skutočnosť?

Zverejniť releva ntné
dokumenty

Informov ať MF  SR o
zverejnení dokumentov

Zásielku je potrebné
odoslať

Zas lať relevantné
dokumenty na MF SR

Zákon č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov §19a

Napríklad v zmysle Zákona č. 
95/2019 Z. z. o informačných 
technológiách vo verejnej správe
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, §15 ods. 7

Zaevidov ať
dokumentáciu do

informačného systému

BP_RR_035_Finančná
kontrola

Zákon č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve §26

Napr. výkup pozemkov, 
obstaranie hardvéru a pod.

Hodnotu investície, pri ktorých sa vypracúvajú a 
zverejňujú štúdie uskutočniteľnosti a podmienky ich 
vypracovania ustanoví vláda nariadením - v zmysle 
Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov §19a ods. 3

Nie

Áno

Áno

Nie

Sankcia

Nie  - dokumenty sa nezverejňujú

Väzba opravnej položky na  proces v oblasti účtovníctva

Vyradenie

Tvorba opravnej položky

Sankcia

Úhrada

Externá dodávka
podkladov

Nie - dokumenty sa
zverejňujú

Rozpustenie opravnej položky

Definova nie požiadav iek na  doplnenie

Áno

Áno

Sankcia za nedodávk u je aplikova teľná
Áno

Dodávka podkladov
realizovaná interne

Finalizácia

Nie

Príprava investície bude pok račov ať s novým dodáv ateľom

Nie


