Collaboration KD_SM_Správa majetku

Zákon č. 92/1991 Z. z. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach
Centrálna evidencia majetku - https://www.majetokstatu.sk
Register ponúkaného majetku štátu - https://www.ropk.sk

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane
predmetov kultúrnej hodnoty
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška
sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním
príjmov z poplatkov za uloženie odpadov
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
Vyhláška č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických
zariadeniach
Vyhláška č. 240/2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva
tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla

Čas pre
generovanie
odpisov nastal

Získanie informácie o majetku v registri ponúkaného majetku
štátu, vyhodnotenie jeho vhodnosti pre plnenie úloh organizácie.
V prípade, že nie je vhodný, nerieši sa. Ak vhodný je, prebehne
postup podľa zákona, uzatvoria sa relevantné zmluvy. Majetok
sa fyzicky preberie od predchádzajúceho správcu, vrátane
dokumentácie a zaradí sa do majetku nového správcu.

Majetok je
obstaraný

Nie

Áno
BP_SM_020_Obstaranie
majetku

Vykonávanie odpisovania majetku v súlade s
jeho zaradením do odpisovej triedy.

Neodpisovaný majetok
prevzatý do správy

Prebytočný majetok zverejnený v
registri ponúkaného majetku štátu

Spracovanie predpisov pre oblasť správy majetku na základe pripravovanej, platnej a účinnej legislatívy. V súlade s predpismi sú
definované štandardy pre vybavenie majetkom / majetku, ako napr.hygienický štandard priestoru pre zamestnanca, kancelársky
nábytok, počítačové vybavenie pracovnej pozície a pod.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

BP_SM_030_Odpisovanie
majetku
Odpisovaný
majetok?

Majetok
odpisovaný
Zákon č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve

BP_SM_026_Dane a
poplatky za majetok

BP_SM_025_Poistenie
majetku

SM_01_Manažment majetku

Dane a poplatky za
majetok sú uhradené

Majetok je
poistený

Vznikla potreba vykonať
inventúru

Nový zoznam
majetku je
aktualizovaný

Áno
Zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii
miestnej štátnej správy

BP_SM_040_Prevod
správy majetku

Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon)
Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o
ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám
Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach
Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku
Na základe vyhodnotených ponúk prebehne podpísanie
relevantných zmlúv, odovzdanie majetku do správy
nového správcu, dodanie dokumentácie a vyradenia
prevedeného majetku z evidencie.

BP_SM_010_Tvorba a úprava
vnútorných predpisov správy
majetku

Zmena legislatívy /
metodických
usmernení pre oblasť
správy majetku

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach
Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a
iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
Na základe vyhodnotených ponúk prebehne podpísanie relevantných zmlúv,
odovzdanie majetku novému vlastníkovi, odovzdanie dokumentácie a
vyradenia prevedeného majetku z evidencie správcu.

Prevod správy majetku
zrealizovaný

Vlastníctvo
majetku
prevedené?

Nie - prevod
vlastníctva
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike

Áno

BP_SM_050_Prevod
vlastníctva majetku

Vlastníctvo
majetku
prevedené

Zákon č. 278/1993 Z.z . o správe majetku štátu
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zákon č. 116/1990 Z. z. o nájme a podnájme
nebytových priestorov
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy
kvality dodávky tepla
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová
regulácia v plynárenstve
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy
kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová
regulácia v tepelnej energetike
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová
regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia
odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Majetok v
nájme/
výpožičke

Uzatvorí sa relevantná zmluva o nájme / výpožičke,
odovzdá sa majetok do používania. Majetok ostáva
správcovi majetku.

BP_SM_060_Nájom/
výpožička majetku
BP_SM_070_Zabezpečenie
likvidácie majetku

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných
technológiách vo verejnej správe
Spracovanie požiadavky na majetok a jeho
pridelenie, resp. obstaranie (previazanie ako
požiadavka na materiálové hospodárstvo).
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Energie
rozúčtované

Čas na rozúčtovanie
spotreby energií nastal
BP_SM_091_Zmluvné
záložné právo

Požiadavka na zriadenie /
zrušenie záložného práva

Zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník

Vecné bremeno je
zriadené / zrušené

Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách
Vyhláška ministra č. 157/1964 Zb. - diplomatická pošta
Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre
elektronické transakcie na vnútornom trhu
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci
Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 410/2015 Z.z. o
podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej
moci a o tvorbe spisu

BP_SM_140_Zabezpečenie
odvozu a likvidácie odpadu
Požiadavka na zriadenie /
zrušenie vecného bremena

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018
Z.z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za
uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s
prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie
odpadov

BP_SM_180_Príjem
zásielok
Zásielka doručená

Požiadavka na odoslanie
zásielky

Došlo k
zhodnoteniu
majetku?

Zásielka je prevzatá
adresátom

BP_SM_190_Odosielanie
zásielok

Definovanie objemu a druhu produkovaného odpadu.
Vytvorenie požiadavky na materiálové hospodárstvo.
Zaevidovanie zmluvy a nastavenie parametrov o
odpadoch.

Majetok je
zhodnotený

Odvoz a likvidácia odpadu
zabezpečené

Prístup do
priestoru
požadovaný
BP_SM_160_Vykazovanie
výkonov dopravných
prostriedkov
Termín pre spracovanie
výkonov dopravných
prostriedkov nastal

Prístup do
priestorov
zabezpečený

Poškodenie
majetku
identifikované

Situácie BOZP je vyšetrená
Pracovný úraz / nebezpečná
udalosť oznámené
Zákon č. 124/2006 Z. z. o
bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci

BP_SM_200_Priprava
Investicii
Zadefinovaná
Investičná
iniciatíva

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Vyhláška č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach
Oznámenie č. 740/2002 Z. z. Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 - 23054/2002-92

BP_SM_210_Riadenie
investície

BP_SM_220_Preberanie
investície
Požiadavka na
zaradenie majetku

Vydanie relevantných dokladov na základe požiadavky
pre nového zamestnanca, nastavenie prístupov v
systémoch.
Zákon č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov
Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

Škodová
udalosť
vyriešená
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok

BP_SM_175_Havarijné
situácie a úrazy

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon)
Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej
správe
Vyhláška č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Zhodnotenie zostatkovej hodnoty majetku v súlade s
prácami, ktoré boli na majetku vykonané, resp. doplnkami,
ktoré majetok zhodnotili.

Spracovanie informácií o výkonoch vozidiel podľa/pre
zamestnancov, ich sumarizácia za obdobie a vytvorenie
podkladov pre prípravu spracovania miezd.

Zásielka je odoslaná

Spracovanie zásielok od odosielateľov z priestoru spravovaného
majetku, zrealizovanie relevantných úkonov, napr. zabalenie,
označenie až po ich odovzdanie prepravnej spoločnosti.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti
súkromnej bezpečnosti

Výkony
vykázané

BP_SM_170_Riešenie
škodových udalostí

Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách
Vyhlášky ministra č. 157/1964 Zb
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci
Vyhláška Ministerstva vnútra SR 410/2015 Z.z. o podrobnostiach
výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu

BP_SM_130_Technické
zhodnotenie majetku

Nie

Údržba, oprava a
revízia majetku
zabezpečené

BP_SM_150_Zabezpečenie
prístupu do priestorov

Prevzatie zásielok doručených do priestoru v rámci správy
majetku, identifikácia adresáta, ich otvorenie, nahratie do
relevantnej aplikácie až po jeho doručenie adresátovi na určené
miesto

Áno

BP_SM_120_Zabezpečenie
údržby, opravy a revízií
majetku
Požiadavka na
opravu majetku
nahlásená

BP_SM_092_Zmluvné
vecné bremeno

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon)
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Vyhláška č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených
činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
Naplánovanie údržby a revízií určených technických zariadení. Zaevidovanie
požiadavky na opravu. Objednanie realizácie údržby, opravy a revízie,
akceptácia výkonu.

Čas na plánovanie
údržby, revízií
nastal

Záložné právo je
zriadené / zrušené

SM_02_Prevádzkovanie majetku

Áno

BP_SM_090_Sledovanie,
prideľovanie a evidovanie
majetku
Zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník

Majetok je
zlikvidovaný

Energie
zabezpečené

Nie

BP_SM_100_Zabezpečenie
energií
Rozúčtovať
energie?

Požiadavka na
majetok

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach

Nie likvidácia

Identifikovanie potrebného rozsahu energií pre majetok. Definovanie požiadavky do materiálového
hospodárstva, zaevidovanie zmluvy a nastavenie parametrov o energiách.

SM_03_Investičné akcie

BP_SM_080_Inventarizácia
majetku

Správa
majetku
prevedená?

Spracovanie hlásenia o poškodení majetku, identifikácia, či
sa jedná o poistnú udalosť. Poskytnutie súčinnosti pri
riešení poistnej udalosti až po jej akceptáciu poisťovňou,
resp. identifikáciu škody pre škodovú komisiu.

