Uznesenia z 11. riadneho zasadnutia výboru Matice slovenskej
v deviatom volebnom období, ktoré sa konalo 4. 9. 2015 vo Zvolene
Uznesenie 11/1/2015-V
Výbor MS berie na vedomie informáciu o uskutočnených podujatiach.
Za: 31
proti: 0
zdržali sa: 0

Uznesenie 11/2/2015-V
Výbor MS schvaľuje Správu o činnosti a hospodárení za rok 2014 a Účtovnú uzávierku
za rok 2014. Ukladá správcovi, aby bol predložený návrh na vysporiadanie
hospodárskeho výsledku na najbližšie zasadnutie. Ukladá predsedovi, aby na
predsedníctve prerokoval možné zmeny štruktúry Správy o činnosti a hospodárení.
Z: v texte
T: v texte
Za: 31
Uznesenie 11/3/2015-V
Výbor MS berie na vedomie návrh stratégie MS pre 21. storočie. Ukladá otvoriť
všenárodnú diskusiu o tejto stratégii, ktorá sa uzavrie 15. 10. 2015. Na základe
výsledkov diskusie komisia, predseda, vedecký tajomník a S. Bajaník pripravia
definitívne znenie na najbližšie zasadnutie výboru. Ukladá Členskému ústrediu, aby
zabezpečilo čo najširšiu distribúciu.
Z: v texte
T: v texte
Za: 29
Proti:1
zdržali sa:1
Uznesenie 11/4/2015-V
Výbor MS berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu za prvý polrok 2015.
Za: 31
Uznesenie 11/5/2015-V
Výbor MS schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2015.
Za:30 proti:1
Uznesenie 11/6/2015-V
Výbor MS
1) berie na vedomie správu o použití a aktuálnom stave prostriedkov Fondu Jozefíny
Dolanovej,
2) súhlasí so zriadením Knižnice slovenskej štátnosti v Jozefínskej knižnica v Bratislave
a ukladá predsedníctvu Matice slovenskej doriešiť otázky vzniku a zabezpečenia chodu
tejto knižnice.
Z: v texte
T: 30. 06. 2016
Za:31 proti: 0
zdržali sa:0
Uznesenie 11/7/2015-V
Výbor MS berie na vedomie víziu SHÚ MS.
Za: 31
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie 11/8/2015-V

Výbor MS berie informáciu komisie pre projekt Digitálny archív MS
Za: 29
proti: 0
zdržali sa: 2
Uznesenie 11/9/2015-V
Výbor MS schvaľuje
- zlatú cenu MS pre Františka Biroša za dlhoročnú obetavú prácu v MS pri
príležitosti 25. výročia D MS Spišská Nová Ves,
- zlatú cenu MS pre Jolanu Prochotskú za dlhoročnú obetavú prácu v MS pri
príležitosti 25. výročia D MS Spišská Nová Ves a 95. výročia MO MS Spišská
Nová Ves,
- zlatú cenu MS pre Magdalénu Spáčovú za dlhoročnú obetavú prácu v MS pri
príležitosti 25. výročia DMS Spišská Nová Ves a 95. výročia MO MS Spišská
Nová Ves,
- bronzovú cenu MS pre mesto Spišská Nová Ves za mimoriadne úspešnú
spoluprácu a dlhoročnú pomoc MS,
- bronzovú cenu MS pre Máriu Kušnírovú pri príležitosti životného jubilea a za
dlhoročnú obetavú prácu v matičnom hnutí,
- zlatú cenu MS pre Mateja Tótha za úspešnú reprezentáciu slovenského národa
v športe,
- bronzovú cenu MS pre Helenu Zjavkovú za dlhoročnú obetavú prácu v
matičnom hnutí.
Z:
T: trvalé
Za: 31 proti: 0
zdržali sa 1
Uznesenie 11/10/2015-V
Výbor MS berie na vedomie správu o plnení uznesení z minulých zasadnutí.
Za: 27
proti: 0
zdržali: 4
Uznesenie 11/11/2015-V
Výbor schvaľuje za členov finančnej rady ex offo predsedu, správcu, podpredsedov,
riaditeľa FEÚ, V. Oberhausera, Z. Halkovú. Ukladá predsedníctvu vypracovať štatút
finančnej rady.
Z: v texte
T:
Za: 29 proti: Zdržali sa: 2
Uznesenie 11/12/2015-V
Výbor súhlasí zo zriadením internetovej televízie TV Matica.
Z:
T: trvalé
Za: 31
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie 11/13/2015-V
Výbor berie na vedomie žiadosť o zmenu rozpisu účelovej dotácie na MK SR.
Za: 31
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie 11/14/2015-V
Výbor MS berie na vedomie informáciu, že:
1, nehnuteľný majetok Slovenskej republiky v správe Matice slovenskej vedený
katastrálnym odborom Okresného úradu Martin, zapísaný na liste vlastníctva č. 7314,
obec Martin, katastrálne územie Martin, časť A: Majetková podstata: Parcely registra
„E“: parc. 167/1 s výmerou 462 m², orná pôda, parc. 168/101 s výmerou 679 m², orná

pôda, parc. 168/102 s výmerou 143 m², orná pôda; parc. 168/104, s výmerou 327 m² orná
pôda, 168/201 s výmerou 1276 m², orná pôda, 168/203 s výmerou 209 m², orná pôda,
parc. 168/301 s výmerou 5948 m², orná pôda, parc. 171/1 s výmerou 1824 m², orná pôda,
parc. 4292/2 s výmerou 54 m² ostatné plochy; časť B: Vlastníci a iné oprávnené osoby:
Vlastník: Slovenská republika 1/1; Správca: Matica slovenská, P. Mudroňa 1, Martin,
PSČ 036 01, SR; časť C: Ťarchy: Bez zápisu. je podľa ustanovení § 3 zákona č.
278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej iba zákon),
prebytočný majetok štátu, ktorý už neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi
na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním,
2, Matica slovenská podľa ustanovení § 8, ods. 4, písm. a), § 8, ods. 5, a § 9 zákona č.
278/1993, prevedie do správy vyššie uvedenú prebytočnú nehnuteľnú vec na základe
Zmluvy o prevode správy nehnuteľného majetku štátu Slovenskej národnej knižnici
v Martine po udelení súhlasu Ministerstvom financií SR.
Za: 31
proti: 0
zdržali sa: 0

