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 08.12.2015



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

Ospravedlnená: Mgr. Petra Palenčárová 

Hostia: Ing. Zdenek Císar, Mgr. Katarína Jurkovičová, JUDr. Eva Poprendová


PROGRAM:

1)  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti (VZN) Bratislava – Ružinov č. .....  
      /2015 zo dňa .............2015 o umiestňovaní volebných plagátov na území MČ Bratislava – 
     Ružinov.
2)  Návrh   na  schválenie  Dodatku  č. 3  k Zmluve  o  komplexnom  nájme  majetku  zo  dňa    
     20.12.2012, uzatvorenej  s Ružinovským podnikom verejno – prospešných služieb, a.s., so  
     sídlom Mlynské  Luhy 19,  821 05  Bratislava, IČO : 35 828 064  na  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 z    
     dôvodu hodného osobitného zreteľa.
3)  Prerokovanie  štatútu  Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu,    
      kultúry, sociálnej  oblasti  a  životného  prostredia  v  zmysle  schváleného  VZN mestskej  
      časti  Bratislava  –  Ružinov č. 7/2015 zo dňa 6.10.2015 o poskytovaní finančných dotácií 
      a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov.
4)  Prerokovanie návrhu pridelenie dotácie pre Saleziánsky mládežnícky futbalový klub SDM    
      DOMINO a Športový hokejbalový klub Ružinov Bratislava.
5)  Rôzne.


K bodu 1/  

Grantová komisia prerokovala návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti (VZN) Bratislava – Ružinov č. .....  /2015 zo dňa .............2015 o umiestňovaní volebných plagátov na území MČ Bratislava – Ružinov súhlasí s predloženým návrhom a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Ružinov schváliť návrh.

 Hlasovanie:
 prítomní: 5   za: 5    (PaedDr. Barancová, MVDr. Gajdoš, Ing. Patoprstý, Ing. arch. Štasselová, 
                                   Ing. Peter Turlík)     
                      proti:  0       
                      zdržali sa:  0
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K bodu 2/ 

Grantová komisia prerokovala návrh na  schválenie  Dodatku  č. 3  k Zmluve  o  komplexnom  nájme  majetku  zo dňa 20.12.2012, uzatvorenej s Ružinovským podnikom verejno – prospešných služieb, a.s., so  sídlom Mlynské  Luhy 19,  821 05  Bratislava, IČO : 35 828 064  na  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 z   dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Hlasovanie:
prítomní: 6        

Ročné nájomné za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2020 je určené dohodou zmluvných strán vo výške 150.000,00 EUR.

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

	Uzatvorenie zmluvy v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti na dobu  

       určitú do 31.12.2020.

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


V súlade s vyššie uvedeným grantová komisia svojím stanoviskom, požiadala o stretnutie pred miestnym zastupiteľstvom, ktoré sa koná 15.12.2015 s predstavenstvom Ružinovského podniku verejno – prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské  Luhy č. 19,  821 05  Bratislava, s vedením mestskej časti Bratislava - Ružinov, s poslancami miestneho zastupiteľstva, so zastúpením ekonomického odboru a zastúpením právneho oddelenia, vo veci objasnenia situácie v Ružinovskom podniku verejno – prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské  Luhy č. 19,  821 05  Bratislava.

Predsedníčka komisie ukladá tajomníčke komisie, Ing. Dominike Slezákovej, doručiť predmetný návrh starostovi mestskej časti Bratislava – Ružinov dňa 09.12.2015.


K bodu 3/ 
 
Štatútom  Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej  oblasti  a  životného  prostredia  v  zmysle  schváleného  VZN mestskej  časti  Bratislava  –  Ružinov č. 7/2015 zo dňa 6.10.2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov  sa  komisia  bude zaoberať na ďalšom zasadnutí.
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K bodu 4/ 

Grantová komisia na svojom zasadnutí prerokovala predmetné žiadosti.  

Odporučila vyžiadať si písomné vyjadrenie od organizácie Ružinovský športový klub p.o., o Športovom hokejbalovom klube Ružinov Bratislava, kde požaduje, aby vyjadrenie obsahovalo posúdenie organizácie, vyjadrenie k  jej aktivitám a činnosti, k spolupráci s ňou, dodržiavanie dohodnutých podmienok, profesionalitu.....
Vo vyjadrení ku Saleziánskemu mládežníckemu futbalovému klubu SDM DOMINO požaduje komisia do vyjadrenia podrobnejšie rozpísať informácie k uvedeným rozpočtovým položkám   a to: oporný múr s ochranným oplotením, podložie pod umelý trávnik (rôzne frakcie kameniva).

Po získaní požadovaného komisia opätovne zasadne a zaujme stanovisko k dotáciám. Prípadne odporučí miestnemu zastupiteľstvu schváliť uvedené dotácie v ňou odporúčanej výške.   

K bodu 5/ 

a)  Prerokovanie termínu novej výzvy pre grantový program 2016

      Záver: komisia sa dohodla, že lehota na predloženie žiadostí o pridelenie grantu sa stanovuje:

                     do 60 dní od zverejnenia výzvy


b)  Komisia   požiadala  tajomníčku,  aby  na  ďalšie  zasadnutie  priniesla  záverečné  správy  z
     realizovaných projektov. 


 c)  Prerokovanie žiadosti o zmenu vo vyúčtovaní presunu finančných prostriedkov pre grantový
    projekt PRIMA,  n.o.,  Domov  sociálnych služieb pre dospelých, Banšelova č. 4, Bratislava   
    s názvom „Tvorivé dielne“.

    Záver: uvedená žiadosť  bola schválená členmi grantovej komisie.


                                                   


                                                                                                     Ing. arch. Lucia Štasselová
                                                                                                          predsedníčka komisie     





V Bratislave dňa  10.12. 2015
Zapísala: Ing. Dominika Slez￡kov￡Dominika Slezáková
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