Plán
kontrolnej a dohľadovej činnosti odboru kontroly a inšpekcie MK SR
na II. polrok 2012

1. Následné finančné kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami
v organizáciách zriadených MK SR (dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti,
účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami; vykonávanie
predbežných finančných kontrol; dodržiavanie postupov pri vykonávaní
priebežných finančných kontrol; dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní;
splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnými
kontrolami a odstránenie príčin ich vzniku).
Subjekt:
Národné osvetové centrum, Nám, SNP 12, 812 34 Bratislava – folklórny festival
Východná v roku 2010 a 2011.

2. Následné finančné kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami, ktoré
MK SR poskytlo právnickým a fyzickým osobám v predchádzajúcich rokoch
formou dotácií alebo finančných príspevkov (dodržiavanie hospodárnosti,
efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami).
Subjekty:
a) Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava,
zmluva č. 1811/2011/5.1,
b) Societas historiae artium, Zechenterova 329/7, 967 01 Kremnica, zmluva č.
2251/2011/1.3,
c) Európske hlavné mesto kultúry 2013 n.o., Kukučínova 2, 040 01 Košice,
zmluva č. 5368/2011/3.1. a zmluva č. 4815/2011/3.1. (IČO 35583461),
d) Krajská knižnica Karola Kmeťa, Samova 1, 950 51 Nitra (IČO 35630272)
zmluva č. MK-3949/2010/2.5. a MK-3537/2011/2.5.
3. Následné finančné kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami
určenými na financovanie činnosti cirkví a náboženských spoločenstiev
v rokoch 2010 a 2011 (dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri
hospodárení s verejnými prostriedkami).
Subjekt:
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 011 36 Žilina, IČO
42063043.
4. Kontrola dodržiavania zákonov a plnenia úloh pri správe a ochrane
zbierkových predmetov a zabezpečovaní ochrany objektov, v ktorých sú
takéto predmety uložené (vnútorná kontrola)
Subjekt:
Divadelný ústav - múzeum, Jakubovo nám.12, 813 57 Bratislava (2010-2011) IČO
164 691.

5. Dohľad nad stavom kultúrnych pamiatok a dodržiavaním podmienok
ochrany kultúrnych pamiatok a pamiatkových území, dozor nad
dodržiavaním zákona a plnením rozhodnutí na ochranu pamiatkového fondu
(výkon pamiatkovej inšpekcie).
Subjekt:
a) Pamiatkový úrad SR - kontrola stavu aktualizácie Ústredného zoznamu
pamiatkového fondu,
b) Čiernohorská železnica, n.o. Podbrezová, projekt sprevádzkovania parného
rušňa č. zmluvy MK-449/2011/1.1,
c) Martina Mišíková, Štiavnické Bane, projekt obnovy budovy bývalého Banského
úradu, č. zmluvy MK-4255/2011/1.2,
d) Ing. Iveta Polláková, Levoča, projekt obnova meštiackeho domu, č. zmluvy
MK-105/2011/1.2,
e) Mesto Banská Štiavnica, projekt obnova meštiackeho domu, č. zmluvy MK3237/2011/1.2.
f) Výkon ústredného štátneho dohľadu vybraných objektov z podprogramu 1.4.
Obnovme si svoj dom (cca 10 subjektov).

6. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich
vzniku, ktoré boli zistené orgánmi vnútornej a vonkajšej kontroly v období
roka 2011 v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.
Subjekt:
Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava, IČO 164 763.

7. Kontroly podľa príkazov alebo operatívnych pokynov ministra kultúry SR
a vedúcej služobného úradu (t.j. vnútorné kontroly, vonkajšie kontroly).

8. Kontroly na základe vyžiadania oprávnených orgánov.

