

Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia – Grantová komisia – ( KPP)

Zápisnica zo zasadnutia
Grantovej komisie mestskej časti Bratislava - Ružinov
konanej dňa 10.09.2015

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

Ospravedlnená: Mgr. Petra Palenčárová                                    

Hosť: Mgr. Peter KopnPeter Kopún

PROGRAM:
  
1. a) Prerokovanie „Návrhu na protest prokurátora“.
    b) Prerokovanie „Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava –  
        Ružinov č. .../2015 z ...2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej 
        časti Bratislava – Ružinov“.
2.  Prerokovanie návrhu VZN  mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ....../2015 o poskytovaní 
     finančných dotácií/grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktorým sa 
     nahrádza Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o poskytovaní finančných dotácií /    
     grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov“

3.  Rôzne.

K bodu 1/ 

a) Komisia pre posudzovanie projektov prerokovala návrh na protest prokurátora a berie na 
    vedomie predložený návrh. 

    Hlasovanie:
    prítomní: 5        za: 5 (PaedDr. Barancová, MVDr. Gajdoš, Dr.  Jusko, Ing. Patoprstý,   
                                         Ing. arch.  Štasselová)     
                              proti:  0       
                              zdržali sa:  0
                
b) Komisia  pre posudzovanie  projektov prerokovala návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
    mestskej časti Bratislava –  Ružinov č. .../2015 z ...2015 o niektorých podmienkach držania 
    psov na území mestskej časti Bratislava – Ružinov a predložený návrh s  odporúča schváliť  
    v Miestnom zastupiteľstve  Mestskej časti Bratislava – Ružinov.  
    
    Hlasovanie:
    prítomní: 5        za: 5 (PaedDr. Barancová, MVDr. Gajdoš, Dr.  Jusko, Ing. Patoprstý,   
                                         Ing. arch.  Štasselová)     
                              proti:  0       
                              zdržali sa:  0
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K bodu 2/ 

    Komisia  pre posudzovanie  projektov prerokovala návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov   č. .../2015 z ... 2015, o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktorým sa nahrádza Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o poskytovaní finančných dotácií / grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov“  a odporúča schváliť v Miestnom zastupiteľstve  Mestskej časti Bratislava – Ružinov, ak budú do VZN zapracované nasledovné pripomienky: 
 
-  v §3  ods. (2)  doplniť          „ ... pričom na granty sa vyčlení minimálne 1% ...“

Hlasovanie:
prítomní:  5       za: 5	 (PaedDr. Barancová, MVDr. Gajdoš, Dr.  Jusko, Ing. Patoprstý,   
                                      Ing. arch.  Štasselová)     
                           proti: 0        
                           zdržali sa: 0

- v §4 ods. (2) doplniť              „ ...a granty... “      

Hlasovanie:
prítomní:  5       za: 5	 (PaedDr. Barancová, MVDr. Gajdoš, Dr.  Jusko, Ing. Patoprstý,   
                                      Ing. arch.  Štasselová)     
                          proti: 0        
                          zdržali sa: 0

- v § 5 ods. (1) písm. c)    odstrániť  celé  c) 

Hlasovanie:
prítomní:  6       za: 4	 (PaedDr. Barancová, Dr.  Jusko, Ing. Patoprstý, Ing. arch.  Štasselová)     
                          proti: 2  (MVDr. Gajdoš, Ing. Peter Turlík) 
                          zdržali sa: 0
 
- v §6 ods. (3)    zmena slova      „... projekt zmeniť na oblasť...“

Hlasovanie:
prítomní:  6       za: 6	 (PaedDr. Barancová, MVDr. Gajdoš, Dr.  Jusko, Ing. Patoprstý,   
                                      Ing. arch.  Štasselová, Ing. Peter Turlík)     
                          proti: 0        
                          zdržali sa: 0

  - v §6 ods. (3)   zmena vety  „Žiadateľ môže podať na jednu oblasť jednu žiadosť 
                                                   o grant na  jeden kalendárny rok“ 

                                                 „Žiadateľ môže podať na jednu oblasť jednu žiadosť 
                                                   o dotáciu na jeden kalendárny rok“ 

Hlasovanie:
prítomní:  6       za: 3	 (PaedDr. Barancová, Dr.  Jusko, Ing. arch.  Štasselová)     
                          proti: 2  (MVDr. Gajdoš, Ing. Peter Turlík) 
                          zdržali sa: 1  (Ing. Patoprstý)
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- v §6 ods. (3)    zmena vety   „Žiadateľ môže podať na jednu oblasť jednu  žiadosť 
                                                o dotáciu alebo grant  na jeden kalendárny rok“ 

Hlasovanie:
prítomní:  6       za: 2  (MVDr. Gajdoš, Ing. Peter Turlík)
                          proti: 3 (PaedDr. Barancová, Dr.  Jusko, Ing. arch.  Štasselová)     
                          zdržali sa: 1  (Ing. Patoprstý)

  - v §6          doplniť k tomuto § pod čiaru zákon č. 35/2002  Z.z., ktorým sa mení 
                     a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich  
                     všeobecne prospešné služby                      
                     doplniť k tomuto § pod čiaru zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve  a  o 
                     zmene a doplnení niektorých zákonov

Hlasovanie:
prítomní:  6       za: 6	 (PaedDr. Barancová, MVDr. Gajdoš, Dr.  Jusko, Ing. Patoprstý,   
                                      Ing. arch.  Štasselová, Ing. Peter Turlík)     
                          proti: 0        
                          zdržali sa: 0

- v §7  ods. (1)  zmena dátumu  „... z 20.10. na 15.9. ...“

                          
- v §7  ods. (3)  doplniť  o         „... v prípade právnických osôb...“

- v §8  ods. (1)  doplniť opraviť a doplniť do názvu komisie   „... a rozvoj komunitného  
                                                                                                        života...“

-  v §9                      vypustiť celý §

Hlasovanie:
prítomní:  6       za: 6	 (PaedDr. Barancová, MVDr. Gajdoš, Dr.  Jusko, Ing. Patoprstý,   
                                      Ing. arch.  Štasselová, Ing. Peter Turlík)     
                          proti: 0        
                          zdržali sa: 0


- v §11 ods. (1)  zmena  v odseku  

 „... Grantová komisia predloží odporúčanie na podpísanie zmluvy o poskytnutie dotácie a grantu s mestskou časťou (ďalej len „ zmluva“ starostovi mestskej časti ...“

Hlasovanie:
prítomní:  6       za: 5	 (PaedDr. Barancová, Dr.  Jusko, Ing. Patoprstý, Ing. arch.  Štasselová, 
                                     Ing. Peter Turlík)     
                          proti: 0        
                          zdržali sa: 1 ( MVDr. Gajdoš)
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v prílohách: doplniť  v Žiadosti o grant a v Žiadosti o  dotáciu  v bode 12. Zoznam 
                     povinných príloh k žiadosti o grant o nasledovné:
                     1. doklade o menovaní štatutárneho zástupcu žiadateľa -    „ ....KÓPIA...“
                     2. výpis z obchodného registra u právnických osôb, výpis zo živnostenského 
                        registra u fyzickej  osoby  podnikateľa, iný výpis z registra,  (Ministerstvo 
                        vnútra) respektíve iný doklad o registrácii (napr. stanovy, nadačné listiny, 
                        a pod.) nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti – „... ORIGINÁL 
                        resp. OVERENÁ KÓPIA...“
                     3. Preukázanie podmienok splnenia pomoci
                         Žiadateľ predkladá nasledovné potvrdenia/dokumenty:
                   a)potvrdenie miestne príslušného správcu dane preukazujúce, že žiadateľ 
                             nemá daňové nedoplatky (nie staršie ako 3 mesiace) „... ORIGINÁL 
                             resp. OVERENÁ KÓPIA...“
                         b) potvrdenie Sociálnej poisťovne preukazujúce, že žiadateľ nemá 
                             nedoplatky voči Sociálnej poisťovni (nie staršie ako 3 mesiace) „... 
                             ORIGINÁL resp. OVERENÁ KÓPIA...“

K bodu 3/ 

     a)  Grantová komisia mestskej časti Bratislava – Ružinov schválila predĺženie termínu  ukončenia projektu OZ SÁLICA pri MŠ Stálicová 2, Bratislava.

Hlasovanie:
           prítomní:  5     za: 5     (MVDr. Gajdoš, Dr. Jusko, Ing. Patoprstý, Ing. arch. Štasselová   
                                                Ing. Peter Turlík)     
                                   proti: 0        
                                   zdržali sa:0






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











V Bratislave 11.09.2015
Zapísala: Ing. Dominika Slezáková, v.r.


