
 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 31.08.2016

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

Ospravedlnení: MVDr. Marián Gajdoš, Ing. Peter Turlík

Hostia: Ing. Günther Furin- miestny kontrolór, JUDr. Michal Sygút- prednosta

PROGRAM:
  
1.  Rôzne.
2.  Inter Bratislava, oz,  prerokovanie grantu č. 1/2016.
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.  Informácia:
     a) Žiadosť o predĺženie termínu grantu č. 44/2016 OZ Šťastík
     b) Žiadosť o predĺženie termínu grantu č. 37/2016 OZ HK 500 NIVY
     c) Žiadosť o predĺženie termínu grantu č. 8/2016 Fontána pre Zuzanu, OZ
     d) Žiadosť o predĺženie termínu grantu č. 82/2016 Farnosť Bratislava - Prievoz 

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

K bodu 1/ 

pán Ing. Furin oboznámil grantovú komisiu o výsledku konania so spoločnosťou VSD s.r.o. spojenú s grantom č. 22/2015,
grantová komisia si vyžiadala stanovisko z právneho odboru ku grantu č. 19/2016,  kde žiadateľom je spoločnosť SLOVASTAV s.r.o.,
grantová komisia požaduje, aby pri uverejnení výzvy Grantového programu / výzva mestskej časti Bratislava – Ružinov pre rok 2017 bola uvedená informácia, čo všetko je potrebné podať do podateľne miestneho úradu už pri podaní žiadosti o grant,
Dr. Jusko upozornil  na zrealizovanie  workshopu pre žiadateľov o grant,
grantová  komisia  opätovne žiada o zabezpečenie  prenosného  notebooku  pre potreby grantovej komisie.

K bodu 2/ 

Grantová komisia prerokovala grant č. 1/2016 a zobrala informáciu o neposkytnutí grantu pre Inter Bratislava, oz na vedomie.
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K bodu 3/

Grantová komisia predloženú verziu štatútu prijala nasledovne hlasovaním:

Hlasovanie:
prítomní: 5    za:      4     (PaedDr. Barancová, Mgr. Palenčárová, Ing. Patoprstý,                                                       
                                          Ing. arch. Štasselová)     
                      proti:  0     
                     
                     zdržali sa: 1 (Dr. Jusko) 

Členovia žiadajú od člena grantovej komisie pána MVDr. Gajdoša o dodatočné stanovisko k štatútu.  
    
                                         
K bodu 4/

Predsedníčka grantovej komisie vyzvala, aby tajomníčka informovala grantovú komisiu o stave podpísaných zmlúv o grant. 
Granty : Občianske  združenie  Vincentínum,  OZ  Camp  Wonderland, Ing. Vladimír Sirotka – ECOMA, Nadácia Novohradská a SLOVASTAV s.r.o. zmluvy o grant sa doriešia individuálne podľa doplnenia potrebných dokumentov.
Grantová komisia odporúča, aby s Nadáciou Novohradská bola podpísaná zmluva  o poskytnutí grantu.

Všetky predložené žiadosti  a), b), c) a d) o predĺženie  termínov grantov zobrala komisia na vedomie.






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





                                                                                      
V Bratislave 06.09.2016
Zapísala: Ing. Dominika Slez￡kov￡Dominika Slezáková v.r.
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