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Príloha č. 11 k smernici č. 3/2011
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava





Zápisnica
o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly



	V súlade s poverením na vykonanie kontroly č._________________ zo dňa ______________ zamestnanci organizačného/ých útvaru/ov
____________________________________________________________________________
(názov a sídlo kontrolného útvaru)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(titul, meno, priezvisko a funkcia člena kontrolnej skupiny)
vykonali v čase od _________________ do __________________  
kontrolu ____________________________________________________________________________
(uviesť zameranie kontroly)
v ____________________________________________________________________________
(názov a sídlo kontrolovaného útvaru)

	Na prerokovaní protokolu sa podľa § 11 ods. 2 písm. g) zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov zúčastnili:
Zamestnanci organizačného/ých útvaru/ov
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(titul, meno, priezvisko a funkcia člena kontrolnej skupiny)

Vedúci zamestnanec kontrolovaného útvaru
____________________________________________________________________________
(titul, meno, priezvisko a funkcia)


Vedúci zamestnanec kontrolovaného útvaru bol v potrebnom rozsahu oboznámený s protokolom o výsledku kontroly  (§ 11   ods. 2 písm. d) citovaného zákona) dňa:____________________
(s dodatkom k protokolu dňa ______________________ )

Závery:

	Na základe výsledkov kontroly uvedených v protokole o výsledku kontroly sa ukladá v súlade  
s § 13 ods. 6 citovaného zákona vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného útvaru v určenej lehote:

a)	prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a predložiť ich kontrolnej skupine 
___________________________________________________________________________________
(termíny splnenia opatrení)

b)	určiť zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky
___________________________________________________________________________________
(titul, meno, priezvisko a funkcia zodpovedných zamestnancov,  termíny)

c)	predložiť kontrolnej skupine orgánu kontroly správu o splnení opatrení na odstránenie nedostatkov a príčin v termíne 
___________________________________________________________________________________
(termíny)

d)	uplatniť právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky v termíne 
___________________________________________________________________________________
(termíny)

V _________________________________________ dňa _________________________

Prerokovanie protokolu svojím podpisom potvrdzujú za kontrolnú skupinu
____________________________________________________________    _____________________ 

____________________________________________________________    _____________________
                                (titul, meno, priezvisko a funkcia)                                                                (podpis) 

Vedúci zamestnanec kontrolovaného útvaru

____________________________________________dňa _____________  _____________________ 
               (titul, meno, priezvisko a funkcia)                                                                           (podpis) 


Poznámka:  Protokol o výsledku kontroly sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak sa vedúci zamestnanec kontrolovaného útvaru bezdôvodne nedostaví na prerokovanie protokolu, alebo odmietne podpísať zápisnicu o prerokovaní protokolu. Túto skutočnosť kontrolná skupina uvedie v zápisnici o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly.


