
 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 21.09.2016

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

Ospravedlnení: Mgr. Petra Palenčárová, Ing. arch. Lucia Štasselová


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.  Informácia:
     Žiadosť o predĺženie termínu realizácie grantu č. 17/2016 VSD s.r.o..
3.  Prerokovanie doručených žiadostí o dotáciu na rok 2017.
4.  Rôzne.
     
Predsedníčka komisie Ing. arch. Lucia Štasselová z dôvodu pracovných povinností, poverila PaedDr. Máriu Barancovú podpredsedníčku komisie viesť rokovanie komisie.                                                   
 

K bodu 1/ 

Doplnenie Čl. IV ods.5 „Grantová  komisia  vykonáva  kontrolu  dodržiavania VZN a kontrolu realizácie projektov, na ktoré bola poskytnutá dotácia alebo grant.“
bude zmenné nasledovne: 
„Grantová  komisia  vykonáva  kontrolu  dodržiavania  VZN a  kontrolu realizácie projektov, 
na ktoré bola poskytnutá dotácia alebo grant v zmysle VZN.“

Nový bod Čl. VI ods.11  
„Vzťahy  grantovej  komisie a Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov určujúce kompetencie  grantovej komisie a Miestneho  úradu určuje smernica č. RUZ-12 Procesy a kompetencie miestneho úradu a grantovej komisie pri administrácii grantového programu a dotácií.“

K bodu 2/ 

Predloženú žiadosť o predĺženie termínu realizácie grantu zobrala  komisia na vedomie.
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K bodu 3/

1) Tajomníčka komisie oboznámila členov grantovej komisie s doručenými žiadosťami o dotáciu na rok 2017. Ku dňu 15.09.2016 bolo doručených 5 žiadostí.

       1) dotácia pre nadáciu Novohradská,  organizácia požaduje  40.000,- €

       2) dotácia pre PRIMA n.o., organizácia požaduje 5 000,- €

       3) dotácia HK Ružinov ´99 Bratislava, a.s. spoločnosť požaduje 50 000,- €

       4) dotácia Spoločenstvo detí a mládeže (SDM) DOMINO, organizácia požaduje 50 000,- €

       5) dotácia OZ SAMARIA, organizácia požaduje 5 000,- €
  

2)  Pani Ing. Lehotayová na začiatku zasadnutia vyzvala grantovú komisiu, aby rozhodla o výške finančných prostriedkov, ktoré majú byť zakomponované do návrhu pri tvorbe rozpočtu na rok 2017.
Grantová komisia predložené žiadosti o  dotácie nehodnotila a uvedené žiadosti  zobrala na vedomie. Z toho dôvodu, grantová komisia predbežne navrhuje, aby pri tvorbe rozpočtu na rok 2017 bola výška finančných prostriedkov v sume 150 000,- €.

Na ďalšom  stretnutí požaduje grantová komisia, aby Ing. Lehotayová bola prizvaná na najbližšie zasadnutie (t.j. v októbri), kde členovia komisie prerokujú výšku finančných prostriedkov do návrhu rozpočtu na rok 2017.

	Grantová   komisia   požaduje,  aby   všetky  informácie  týkajúce  sa  grantov a dotácii boli poskytované emailovou formou.


4)  Grantová komisia požaduje vyjadrenie z odboru právneho a  správy majetku a z odboru ekonomického, aby sa vyjadrilo k predmetným žiadostiam o dotácie. 

                                      
K bodu 4/

V bode rôzne komisia nič neprerokovala.


                                                                                                       PaedDr. Mária Barancová v.r. 
                                                                                                   podpredsedníčka komisie                                                      




                                                                                      
V Bratislave 23.09.2016
Zapísala: Ing. Dominika Slez￡kov￡Dominika Slezáková v.r.
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