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 14.01.2016


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

Ospravedlnení: MVDr. Marián  Gajdoš, Mgr. Petra Palenčárová 


PROGRAM:

1)  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.
2.  Prerokovanie návrhu pridelenie dotácie pre Saleziánsky mládežnícky futbalový klub SDM    
     DOMINO, Športový  hokejbalový  klub Ružinov  Bratislava  a FK INTER BRATISLAVA  
     a.s..
3.  Rôzne.
     Informácia o plnení internej smernice uznesenie č. 116/VII/2015 zo dňa 23.06.2015
                            

K bodu 1/  

Členovia komisie sa dohodli, že tajomníčka pripraví Štatút komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej  oblasti  a  životného  prostredia tak, že zapracuje aktuálne  zmeny 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  v termíne do 31.1.2016.

K bodu 2/ 

Grantová komisia na svojom zasadnutí opäť prerokovala predmetné žiadosti.  

Odporučila vyžiadať si ešte písomné vyjadrenie k  žiadosti o dotáciu  Saleziánsky mládežnícky futbalový klub SDM DOMINO, kde požaduje podrobnejšie rozpísať informáciu k uvedenej rozpočtovej položke  a to:  výdavky financované z iných a vlastných zdrojov.

Členovia komisie pozvú na februárové zasadnutie komisie zástupcov oboch športových klubov (SDM Domino a ŠHK Ružinov Bratislava).
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Žiadosťou o dotáciu FK INTER BRATISLAVA  a.s. sa komisia nezaoberala, nakoľko prišla po termíne v zmysle § 16 prechodné ustanovenie 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. 


K bodu 3/ 

V bode rôzne komisia nič neprerokovala.

                                                   




















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








V Bratislave dňa  15.01. 2016
Zapísala: Ing. Dominika Slezáková v.r.
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