
Zápisnica
 grantovej komisie
 konanej dňa 20.1.2015

Prítomní: podľa  prezenčnej listiny: PaedDr. M￡ria Barancov￡Mária Barancová, MVDr. Marián Gajdoš,                                                                                  
                                                          Dr. Pavol Jusko, Mgr. Petra Palenčárová,                                      
                                                          Ing. Martin Patoprst�Martin Patoprstý, Ing. arch. Lucia Štasselová,                                   
                                                          Ing. Peter Turlík

Hosť:  Ing. Günther Furin


PROGRAM:

1.  Voľba podpredsedu grantovej komisie
2.  Prerokovanie žiadosti  o presun finančných prostriedkov
     a) grantový projekt : Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, Miletičova č.7, BA
     b) grantový projekt : Rodičovské združenie CORNUS , Drieňová č.16, BA
     c) grantový projekt : Karate klub IPPON, Ondrejovova č. 5, BA
     d) grantový projekt : ADRA o.z., Cablkova č.3, BA
     e) grantový projekt : OZ Šťastík, Šťastná č.26, BA
     f) grantový projekt : DOMKA – zdru. saleziánskej mládeže – Trnávka, Okružná č. 13, BA
     g) grantový projekt : OZ rodičov a priateľov MŠ Piesočná, Piesočná č.2, BA
3. Návrh Štatútu a Rokovacieho poriadku grantovej komisie
4. Rôzne
                                 
                                  
K bodu 1/ 
    
    Za podpredsedu grantovej komisie si členovia zvolili PaedDr. Máriu Barancovú

K bodu 2/  

	Žiadosť o  presun finančných prostriedkov bola schválená členmi grantovej komisie,

žiadosť o  presun finančných prostriedkov bola schválená členmi grantovej komisie,
žiadosť o  presun finančných prostriedkov bola schválená členmi grantovej komisie,
žiadosť o  presun finančných prostriedkov bola schválená členmi grantovej komisie,
žiadosť o  presun finančných prostriedkov bola schválená členmi grantovej komisie,
žiadosť o  presun finančných prostriedkov bola schválená členmi grantovej komisie,
žiadosť o  presun finančných prostriedkov bola schválená členmi grantovej komisie.

K bodu 3/ 
 
     K návrhom Štatútu a Rokovacieho poriadku grantovej komisie sa grantová komisia bude venovať na ďalšom zasadnutí.




K bodu 4/ 

	Prerokovávalo sa fungovanie grantového programu na rok 2015

   Grantový program bude prebiehať podľa doterajších pravidiel s  priebežným               vyhodnocovaním systému a prípravou nových pravidiel, ktoré budú rešpektovať doterajšie skúsenosti
-          Finančné prostriedky sa v roku 2015 rozdelia na dve časti, 
   -          Témy prvej časti grantového programu na rok 2015 sú: rozvoj športu, vzdelávania,  kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia
-          Grantová komisia je otvorená aj novým témam, ktoré môžu iniciovať občania
-          Kontrolór mestskej časti Ružinov Ing. Günther Furin predloží MVDr. Mariánovi Gajdošovi podnety, postrehy, výhrady 
-          Grantová komisia v zmysle zapojenia občanov do rozhodovania, v prvom kole zabezpečí prieskum  záujmov verejnosti o tematických prioritách programu
-          Prieskum sa bude realizovať prostredníctvom  TVR, ECHO a WEB
-          Kritéria posudzovania projektov budú obsahom ďalšieho stretnutia komisie (Dr. Pavol     Jusko  a Ing.arch. Štasselová prinesú príklady  kritérií na posudzovania projektov)
 b)  Prerokovávalo sa zúčastnenie občanov neposlancov na zasadnutiach grantovej komisie  
      hlasovalo sa   Za : 2   
                             Proti: 3                                
                             Zdržali sa : 2                       
                                                        
      Záver: občania   neposlanci   nebudú   prítomní   na   zasadnutiach grantovej komisie, účasť  
                  neposlancov na zasadnutiach sa riadi doterajším štatútom

      Miestny kontrolór Ing. Günther Furin sa aktívne zapájal do diskusie komisie a neodporúčal  
      účasť občanov neposlancov v komisiach.

c)  Prerokovávalo sa zúčastnenie odborníka na zasadnutiach grantovej komisie  
      hlasovalo sa   Za  : 5
                            Zdržali sa : 2

      Záver: odborník sa bude zúčastňovať na zasadnutiach grantovej komisie iba na základe  
                  pozvánky  




                                                                                                 Ing. arch. Lucia Štasselová v.r.    
                                                                                                       predsedníčka komisie                                                                                                        

