Uznesenia z 13. riadneho zasadnutia výboru Matice slovenskej
v deviatom volebnom období, ktoré sa konalo 6. 2. 2016 v Martine
Uznesenie 13/1/2016-V
Výbor MS berie na vedomie informáciu o uskutočnených podujatiach
Za: 30
Uznesenie 13/2/2016-V
Výbor MS schvaľuje doplnenie ustanovenia do zmluvy o užívaní D MS v majetku MS.
Návrh ustanovenia je v prílohe zápisnice.
Z:
T: trvalé
Za:25 proti:0 Zdržali sa: 5
Uznesenie 13/3/2016-V
Výbor MS schvaľuje návrh účelovej dotácie na rok 2016, ako bola predložená. Rozpis je
v prílohe zápisnice. Splnomocňuje predsedu, aby podpísal zmluvu v Ministerstvom
kultúry SR.
Z: v texte
T: trvalé
Za: 30 proti:0 zdržalo sa:0
Uznesenie 13/4/2016-V
Výbor MS schvaľuje rozpočet MS na rok 2016 s nasledujúcimi pripomienkami. Ukladá
predsedníctvu, aby schválilo plán Hlavných aktivít do 15. 2. 2016 (termíny, názvy,
obsah, podpora z rozpočtu). Plnenie plánu Hlavných aktivít sa bude priebežne
vyhodnocovať. Na každú aktivitu musí byť spracovaný projekt v prepísanom formulári.
Ruší dotáciu 1000 eur pre IV MS, n. o. Schvaľuje a do rozpočtu sa dopĺňa nová suma 7
tisíc eur na projekt rekonštrukcie D MS Galanta. Ukladá správcovi, aby požiadal MK
SR o zmenu názvu kapitoly Hlavné aktivity a o dofinancovanie matičnej vedy. Ukladá
správcovi vypracovať manuál pre MO na čerpanie prostriedkov z kapitoly Hlavné
aktivity. Berie na vedomie návrhy Finančnej rady podľa zápisnice z jej zasadnutia 6. 2.
2016.
Z:
T:
Za: 29 proti:0 zdržal sa: 1
Uznesenie 13/5/2016-V
Výbor MS ukladá finančnej komisii prerokovať návrh mzdového poriadku a predložiť
ho na najbližšie rokovanie výboru
Z: v texte
T: 15. 4.
Za: 30
Uznesenie 13/6/2016-V
Výbor MS schvaľuje plán práce na rok 2016
Za: 30
Uznesenie 13/7/2016-V
Výbor MS schvaľuje štatút Krajských rád MS. Poveruje ČÚ, aby skoordinovali termíny
konania sa snemov v jednotlivých krajoch.
Z: v texte T: trvalé
Za:20 zdržali sa: 7 proti:0

Uznesenie 13/8/2016-V
Výbor MS berie na vedomie správu o plnení uznesení VZ a ukladá predsedovi zaradiť
na najbližšie rokovanie výboru bod, ktorý sa bude zaoberať nesplnenými uzneseniami
VZ.
T: v texte
Z: v texte
Za: 30
Uznesenie 13/9/2016-V
Výbor MS berie na vedomie správu o plnení uznesení výboru.
Za: 21
Zdržalo sa:8
Uznesenie 13/10/2016-V
Výbor MS schvaľuje organizačné zmeny, na základe ktorých sa zrušujú/zriaďujú ďalej
uvedené pracovné pozície – funkcie, následkom čoho sa mení stav zamestnancov
s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce na pracoviskách, a to takto:
Požičovňa kostýmov – zriaďuje sa jedno pracovné miesto (bude mať päť pracovných
miest s plným úväzkom).
Pracovné miesta na všetkých pracoviskách MS možno obsadiť aj viacerými osobami na
čiastočný úväzok v prípade, že súčet úväzkov nepresiahne počet úväzkov schválených
výborom MS.
V nadväznosti na uvedené organizačné zmeny, na základe ktorých sa zamestnanci pre
zamestnávateľa stanú nadbytočnými, výbor ukladá predsedovi riešiť pracovno-právne
vzťahy a dosah týchto organizačných zmien v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka
práce.
Ukladá tajomníkovi Hanuskovi zapracovať tieto organizačné zmeny do prílohy
organizačného poriadku MS – zoznam pracovných miest. Priebežne, ako budú prijaté
rozhodnutia o organizačných zmenách.
Z: v texte
T: v texte
Za: 28 Zdržal sa: 1
Uznesenie 13/11/2016-V
Výbor MS schvaľuje odpredaj nadbytočného nehnuteľného majetku Matice slovenskej
vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Veľký Krtíš, zapísaného na liste vlastníctva
č. 894, katastrálne územie Veľká Čalomija, časť A: parcela registra „E“ č. 704/1, výmera 180 m²
- orná pôda; časť B: vlastník: Matica slovenská, Nám. J. C. Hronského 1, Martin, PSČ 036 52,
SR, v spoluvlastníckom podiele 1/1;časť C: ťarchy: bez zápisu; iné údaje: pásmo ochrany
verejného vodovodu pre vodnú stavbu na základe obchodnej verejnej súťaže (§ 281 až § 288
Obchodného zákonníka) tomu, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Najvyššia kúpna cena v
obchodnej verejnej súťaži nesmie byť nižšia ako primeraná cena a náklady na zistenie tejto
ceny.
Z: TIÚ
T: trvalé

Za 28. Zdržali sa:1
Uznesenie 13/12/2016-V
Výbor MS schvaľuje
- bronzovú cenu MS pre Annu Dubovcovú pri príležitosti životného jubilea a za
dlhoročnú a obetavú prácu v matičnom hnutí.
- zlatú cenu MS in memoriam pre Bartolomeja Gajdoša za dlhoročnú a aktívnu prácu
v matičnom hnutí.

- bronzovú cenu MS pre Milana Stana za celoživotné zviditeľňovanie a vyzdvihovanie
slovenského národa, jeho vzácnych osobností, zvykov, tradícií, predností i krás.
- striebornú cenu MS pre MO MS Prievidza pri príležitosti 95. výročia založenia MO
Z:
T: trvalé

