
Zápisnica č. 9/2015 

zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 2. 12. 2015  

  

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

Uznesenia č. 32 - 37 boli splnené.  

 

Predseda informoval o: 

1. Dvoch žiadostiach o sociálnu výpomoc pri úmrtí rodinného príslušníka a jednej pri zvlášť nepriaznivej sociálnej 

situácii 

2. Zagarážovaní nového obytného prívesu a riešení administratívy s prihlásením 

3. Pripomienkovaní štatútu Združenia VŠ a PRO OZ PŠaV (5 pripomienok) 

4. Kritike niektorých zamestnancov na jedálne kupóny namiesto darčekových zo SF 

5. Potrebe vyúčtovať rozdiel medzi sumou zaplatenou a vybratou na umiestnenie karavanov vo VADAŠ Štúrovo 

a použiť ju na ich vybavenie  

6. Neposkytnutí nenávratnej jednorazovej peňažnej sociálnej výpomoci pri úmrtí otca p. Murgašovej, lebo zákon 

o SF umožňuje poskytnúť takýto príspevok len pri úmrtí rodinného príslušníka a pre zákon o SF sa za rodinného 

príslušníka považuje iba manžel, manželka zamestnanca a ich nezaopatrené deti (§ 7 ods. 2 zákona č.152/1994) 

Predseda požiadal členov výboru o návrhy do novej KZ 2016 v takom termíne, aby mohla byť do konca januára 

podpísaná 

Hospodárka informovala o zakúpení jedálnych kupónov pre pracujúcich členov ZO v sume 1 355,54 € 

 

Uznesenie č. 38/15: výbor súhlasí s preplatením:  

fa. č. 3155000791 v sume 125,10 € - príspevok na hl. jedlo v ŠJ 10/2015 

Uznesenie č. 39/15: výbor súhlasí s preplatením zálohovej faktúry 8501098298 v sume 1 355,54 € za jedálne kupóny 

pre pracujúcich členov ZO k Vianociam 2015 podľa Zásad hospodárenia ZO 

Uznesenie č. 40/15: výbor súhlasí s vyplatením nenávratnej jednorazovej peňažnej sociálnej výpomoci pri úmrtí 

rodinného príslušníka zamestnanca JLF UK p. Gašparovi podľa KZ JLF UK v Martine a zákona o SF 

Uznesenie č. 41/15: výbor poveruje hospodárku, p. Kuliškovú vyúčtovaním rozdielu medzi sumou zaplatenou 

a vybratou na umiestnenie karavanov vo VADAŠ Štúrovo v roku 2015 

 

Predpokladaný termín zasadnutia výboru je 3. januárový týždeň roku 2016. 

 

Martin 2. 12. 2015          Zapísala: M. Ilovská 

 

 

 

 


