PLÁN ČINNOSTI ODBORU KONTROLY A INŠPEKCIE MK SR NA ROK 2013
Kontrolná činnosť bude zameraná na výkon následnej finančnej kontroly
účelnosti, efektívnosti, hospodárnosti a účinnosti použitia prostriedkov štátneho
rozpočtu v organizáciách ministerstva a poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu
právnickým osobám a fyzickým osobám v rámci dotačného systému ministerstva.
Cieľom kontroly bude zistiť stav v dodržiavaní hospodárnosti, efektívnosti,
účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami; dodržiavaní
postupov pri vykonávaní predbežných a priebežných
finančných kontrol;
dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní; splnenie opatrení prijatých na nápravu
nedostatkov zistených predchádzajúcimi
následnými finančnými kontrolami
a odstránenie príčin ich vzniku.
1. Následné finančné kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami
v roku 2012
Subjekty kontroly:
a) Slovenská národná knižnica Martin
b) Štátna opera Banská Bystrica
c) Štátna filharmónia Košice
d) Ústredie ľudovej umeleckej výroby
2. Následné finančné kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami,
ktoré
ministerstvo
poskytlo
v roku 2012 právnickým osobám
a fyzickým osobám formou dotácií alebo finančných príspevkov
Subjekty kontroly:
a) Rozhlas a televízia Slovenska – organizačná zložka Slovenský rozhlas
b) Rozhlas a televízia Slovenska – organizačná zložka Slovenská televízia
c) Klub rómskych aktivistov na Slovensku, Hnúšťa
d) Tlačová agentúra Slovenskej republiky
3. Následná finančná kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami
určenými na financovanie činnosti cirkví a náboženských spoločenstiev
v roku 2012
Subjekt kontroly:
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Bratislava
4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin
ich vzniku, ktoré boli zistené orgánmi vnútornej a vonkajšej kontroly
v období roka 2012 v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti
ministerstva.
Subjekty kontroly:
Slovenské národné divadlo Bratislava
Národné osvetové centrum Bratislava

5. Rezerva na výkon mimoriadnych kontrolných úloh na základe
požiadavky ministra, vedúcej služobného úradu, resp. oprávnených
orgánov vonkajšej kontroly.
V dohľadovej činnosti bude výkon štátneho odborného dohľadu a dozoru
zameraný na dodržiavanie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
v znení neskorších predpisov a plnenie rozhodnutí orgánov vydaných na ich
ochranu, ako aj kontrolu plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov pri ich
ochrane. 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).
Subjekty dohľadu:
a) Obec Partizánska Ľupča a Krajský pamiatkový úrad Žilina - kontrola
pamiatkovej zóny v Partizánskej Ľupči,
b) Mesto Trstená a Krajský pamiatkový úrad Žilina - kontrola pamiatkovej zóny v
Trstenej,
c) Mesto Tvrdošín a Krajský pamiatkový úrad Žilina - kontrola pamiatkovej zóny v
Tvrdošíne,
d) Mesto Brezno a Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica - kontrola
pamiatkovej zóny v Brezne,
e) Obec Babiná a Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica - kontrola
pamiatkovej zóny v Babinej,
f) 10 – 15 subjektov zapojených do spoločného projektu podpory obnovy hradov
s ÚPSVR, výkon ústredného štátneho dohľadu na hradoch podporených
z podprogramu 1.4. Obnovme si svoj dom v r. 2013,
g) Pamiatkový úrad SR – kontrola konaní druhostupňového orgánu ochrany
pamiatkového fondu pri preskúmavaní prvostupňových rozhodnutí s dôrazom
na odvolacie konania ukončené v r. 2012,
h) JEWROPE, n. o., 29. augusta 19, 811 09 Stupava, projekt rekonštrukcie
a revitalizácie synagógy v Stupave, č. zmluvy MK 5554/2012/1.1,
i) Truc sphérique, Stanica Žilina Zárečie, Závodská cesta 3, 010 01 Žilina, projekt
rekonštrukcie neologickej synagógy v Žiline, č. zmlúv MK 7383/2012/1.1. a MK
6483/2011/1.1.
OSTATNÉ ÚLOHY

1. Správa
o kontrolnej a dohľadovej činnosti odboru kontroly a inšpekcie
MK SR za rok 2012.
2. Správa o vybavovaní petícií, sťažností a iných podaní, došlých v roku 2012 na
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a ním riadené rozpočtové
a príspevkové organizácie.
3. Ročná správa o výsledkoch následných finančných kontrol v roku 2012.
4. Plán kontrolnej a dohľadovej činnosti odboru kontroly a inšpekcie MK SR na
rok 2014.
5. Koordinačná a metodická činnosť a priebežné zabezpečovanie vzdelávania
zamestnancov odboru kontroly a inšpekcie ministerstva a riadených
organizácií v súvislosti so zmenami právnych prepisov, týkajúcich sa výkonu
kontroly a inšpekcie.

