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 20.10.2015

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. Viera Kováčová, Mgr. Peter KopnPeter Kopún, Ing. Alena Lehotayová, Mgr. Peter Tóth

Na začiatku zasadnutia grantovej komisie pani predsedníčka navrhla zmenu programu. Prítomní členovia komisie súhlasili s návrhom. 

PROGRAM:

1) Návrh VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v  
    základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov
2) Návrh Dodatku _. .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z ........ 2015
3) Návrh na predĺženie doby nájmu a zníženie nájomného za nájom hnuteľného a   
     nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy 
     mestskej časti Bratislava – Ružinov a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Ružinov 
     Ružinovskému podniku verejno – prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19,
     821 05 Bratislava, IČO : 35 828 064  formou Dodatku č. 3 k zmluve o komplexnom nájme 
     majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
4) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ... /2015 z  
     3. novembra 2015 o úprave podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
     Trhových miestach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov
5) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ... /2015 z   
    3. novembra 2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhoviská na území mestskej 
    časti Bratislava – Ružinov
6) Prerokovanie uznesenia č. 116/VII/2015 zo dňa 23.06.2015
7) Rôzne.

K bodu 1/ 

Grantová komisia prerokovala návrh VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov súhlasí s predloženým návrhom a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Ružinov schváliť návrh.

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

K bodu 2/ 

Grantová komisia prerokovala návrh Dodatku _. .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z ........ 2015 nesúhlasí s predloženým návrhom a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Ružinov neschváliť návrh.

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




K bodu 3/ 

Grantová komisia prerokovala návrh na predĺženie doby nájmu a zníženie nájomného za nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Ružinov Ružinovskému podniku verejno – prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19,821 05 Bratislava, IČO : 35 828 064  formou Dodatku č. 3 k zmluve o komplexnom nájme majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa nesúhlasí s predloženým návrhom a neodporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Ružinov schváliť návrh.

    Hlasovanie:
    prítomní: 6        za: 4   (MVDr. Gajdoš, Dr.  Jusko, Ing. arch.  Štasselová, Ing. Peter Turlík)     
                              proti:  0       
                              zdržali sa:  2 (PaedDr. Barancová, Ing. Patoprstý)





K bodu 4/ 

Grantová komisia prerokovala návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ... /2015 z  3. novembra 2015 o úprave podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na Trhových miestach na území mestskej časti Bratislava – Ružinov nesúhlasí s predloženým návrhom s pripomienkou predložiť do konca októbra porovnanie zmien s navrhovaným VZN. 

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




K bodu 5/ 

Grantová komisia prerokovala návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ... /2015 z   3. novembra 2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhoviská na území mestskej časti Bratislava – Ružinov nesúhlasí s predloženým návrhom s pripomienkou predložiť do konca októbra porovnanie zmien s navrhovaným VZN.  

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



K bodu 6/  

Grantová komisia prerokovala uznesenie č. 116/VII/2015 zo dňa 23.06.2015 a navrhuje nasledovné: vymedziť proces a  kompetencie pracovníkov miestneho úradu a grantovej komisie pri administrácii grantového programu.

Hlasovanie:
    prítomní: 4    za: 4  (PaedDr. Barancová, Dr. Jusko, Ing. arch. Štasselová, Ing. Peter Turlík)     
                          proti:  0       
                          zdržali sa:  0



K bodu 7/ 

Členovia grantovej komisie požadujú, aby predkladatelia do komisií mali pripravený materiál tak, aby bolo zrejmé, že aké zmeny sa v navrhovaných materiáloch zapracovali. 

Ďalej požadujú, aby v miestnostiach B1 a B2 bola nainštalovaná WI-FI počas zasadnutia komisie.







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



V Bratislave dňa 21.10. 2015
Zapísala: Ing. Dominika Slez￡kov￡Dominika Slezáková,v.r.


