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BP_SM_050_Prevod
vlastníctva majetku

Vytvoriť/  zadať platobnú
operáciu - prevod

Záväzok
vysporiadaný

Úhrada z
výdavkového

účtu ?
Odoslať ž iadosť o vstup

do záväzku

Žia dosť o vstup
do záväzku pri

úhrade z
výdavkového

účtu

Vytvorenie/
zadanie

platobnej
operácie -

prevod

Potvrdenie
platobnej
operácie -

prevod

Potvrdiť platobnú
operáciu - prevod a

odoslať do ŠP

Je záväzok
úplne

vysporiadaný?

Záv äzok zaúčtovaný Spôsob
vysporiadania

záväzku

Zaúčtova ť odpis  závä zku
(na základe podkladov)

Vyk onať vzájomné
zápočítanie záv äzku a

pohľadáv ky

Pož iadav ka na úhradu
zálohovej faktúry

zaevidovaná

Dodávateľský
dobropis zaúčtovaný Priradiť uhradený

preddavok

Priradiť dodáva teľský
dobropis

Zaúčtova ná pohľadáv ka

Záväzok
odoslaný na

úhradu

Zálohová faktúra
uhradená

Priradiť hotovosť

Rozhodnutie o
odpise

Pok ladničná operácia
zrealizova ná a zaúčtovaná

Zmluva o
započítaní

pohľadáv ok a
záväzkov

Sledovať splatnosť
záväzkov

Vygenerovanie upozornenia o
blíž iacej sa spla tnosti a návrhu

na vysporiadanie

Splátkový kalendár/
odklad platenia

Výsledok
kontroly

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej 
pokladnici a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov §6, ods. 1, 
písm. l) a m)

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej 
pokladnici a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov §2a, ods. 2, §
8, ods. 4-5

BP_RR_035_Finančná
kontrola

BP_RR_050_Zúčtovanie
fina nčných vzťa hov so

štá tnym rozpočtom

BP_UC_190_Spracovanie
výpisu z účtu

BP_UC_030_Účtovanie o
stave a pohyboch

záväzkov

BP_UC_040_Účtovanie o
stave a pohyboch

pohľadáv ok

BP_UC_120_Účtovanie o
stave a pohyboch

pokladnice

BP_RR_100_Zúčtovanie
dotácie / grantu /

príspevku

BP_RR_140_Prijímanie
dotácií / grantov /

príspevkov

BP_UC_030_Účtovanie o
stave a pohyboch

záväzkov

BP_UC_080_Spracovanie
hlásení DPH

Daňová povinnosť na
vysporiadanie

Vrátenie zábezpeky

BP_SM_050_Prevod
vlastníctva majetku

Vyplatenie náhrady/ dávky sociálneho
zabezpečenia je  poža dované

BP_LZ_330_Poskytnutie
náhrady/ dávky

sociálneho zabezpečenia

BP_LZ_310_Úhrada
záv äzkov  voči

zamestnancom a
inštitúciám

Pla tobný príkaz  na úhradu záväzk ov voči
zamestna ncom a inštitúciám potv rdený

BP_UC_060_Účtovanie v
hlavnej knihe

Zrealizov ané vzájomné započítanie
záv äzku a  pohľ adávk y

BP_UC_150_Vysporiadanie
pohľadáv ky

Zrealizované vzájomné
započítanie pohľadáv ky a

záväzku

Pož iadav ka na
úhradu

BP_UC_150_Vysporiadanie
pohľadáv ky

BP_RR_090_Schvaľov anie
žiadostí na posk ytnutie

dotácie / grantu /
príspevku

BP_RR_060_Poskytnutie
úveru, pôžičky,  návra tnej

fina nčnej výpomoci

Vysporiadanie
zádržného

BP_SM_020_Obstaranie
majetku

Pož iadav ka na prevod finančných
prostriedk ov medzi ba nkov ými účtami

zadaná

BP_LZ_140_Poskytovanie
zamestnaneckých

príspevkov

BP_RR_062_Prijatie
úveru, pôžičky,  návra tnej

fina nčnej výpomoci

BP_MH_051_Ukončenie
zmluvy

BP_UC_060_Účtovanie v
hlavnej knihe

Zaúčtova nie v HK
zrealizované

odpis
záväzku

Nie

Áno

Finančnú operá ciu alebo jej časť
možno vy konať / vo finančnej
operácii a lebo je j časti možno
pok račov ať

Finančnú operá ciu alebo jej časť
nemožno vykonať / v o finančnej
operácii a lebo je j časti nemožno
pok račov ať

Áno
úhrada záväzku
prevodom

Nie


