3


 Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia – Grantová komisia – ( KPP)

Zápisnica zo zasadnutia
mimoriadnej Grantovej komisie
mestskej časti Bratislava - Ružinov
konanej dňa 26.10.2016


Prítomní:  podľa  prezenčnej listiny: 
PaedDr. �ꯨ˖�����Mária Barancová,  MVDr. Marián Gajdoš,  Dr. Pavol Jusko,   Ing. Martin Patoprst�Martin Patoprstý,  
Ing. arch. Lucia Štasselová, Ing. Peter Turlík

Ospravedlnená: Mgr. Petra Palenčárová
  
Hostia: Nadácia Novohradská : RNDr. Kosper, Ing. Okálová
             PRIMA n.o.: Mgr. Pribilová, Ing. Hrdličková, Mgr. Jakubcová
             OZ SAMARIA : Dzurechová
             HK RUŽINOV ´99 Bratislava: Ing. Pokovič, Ing. Taraba

PROGRAM:

1.  Prerokovanie doručených žiadostí o dotáciu na rok 2017.
2.  Prerokovanie požiadavky vo veci zmeny účelu využitia grantu č. 15/2016, OZ Vincentínum.
3.  Rôzne
     a) Žiadosť o   predĺženie   termínu   realizácie  grantu č. 53/2016  Materské  centrum  Hojdana -
         Ružinov
b) Oboznámenie sa  s informačným materiálom - Cirkulárny Ružinov, implementácia nástrojov 
    cirkulárnej ekonomiky v MČ Ružinov

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


K bodu 1/ Prerokovanie doručených žiadostí o dotáciu na rok 2017

Grantová komisia na svojom zasadnutí  prerokovávala žiadosti o dotácie pre:
• Nadáciu Novohradská 
• PRIMA n.o.
• HK Ružinov ´99 Bratislava, a.s.
• OZ SAMARIA

Na komisii  sa  zúčastnili   jednotliví   zástupcovia   z   organizácií, kde predstavili svoje projekty a  
oboznámili komisiu o priebehu financovania dotácie. 
 
Členovia grantovej komisie sa po vzájomnej konzultácii dohodli, aby sa do pripravovaného rozpočtu na rok 2017 navrhla suma 45 000,- €. 

Navrhovaná suma sa prerozdelí   pre  - Nadáciu Novohradská -  20.000,- €   

                                                             - HK RUŽINOV ´99, Bratislava - 25.000,- €
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Jednotlivé výdavky potrebné na realizáciu projektu, ktoré uviedli v navrhovanom rozpočte v žiadosti o dotáciu Nadácia Novohradská  a HK RUŽINOV ´99, Bratislava, a.s. sa prerokujú na miestnom zastupiteľstve, kde sa upresní na čo budú použité finančné prostriedky.
Podmienkou Grantovej komisie je, aby Nadácia Novohradská použila 10.000,- €  na parkovú úpravu a výsadbu zelene.
Podmienkou Grantovej komisie je, aby HK RUŽINOV ´99, Bratislava, a.s.  použil 10.000,- € na prenájom ľadovej plochy.

Organizáciu PRIMA n.o.  a  OZ SAMARIA sa Grantová komisia po vzájomnom rokovaní rozhodla nepodporiť.

Odporúča, aby sa PRIMA n.o.  a  OZ SAMARIA  zapojili do grantového programu na rok 2017, nakoľko projekty obsahovo a cieľovo neobsahujú náležitosti dotácie.


K bodu 2 / Prerokovanie požiadavky vo veci zmeny účelu využitia grantu č. 15/2016,                  
                   OZ Vincentínum

Hlasovanie k bodu 2 -   za nepodporenie žiadosti o zmenu účelu:

prítomní: 5   za:    3    (Dr. Jusko, PaedDr. Barancová, MVDr. Gajdoš )
                    
                     proti:  0                        
                    
                     zdržali sa  : 2  (Ing. arch. Lucia Štasselová, Ing. Peter Turlík) 


Po prerokovaní a na základe hlasovania sa grantová komisia rozhodla žiadosť občianskeho združenia OZ Vincentínum  vo veci zmeny účelu využitia grantu nepodporiť.


K bodu 3/ Rôzne

	Predloženú   žiadosť  o  predĺženie   termínu   realizácie  grantu č. 53/2016   Materské  centrum  

Hojdana - Ružinov prijala komisia nasledovným hlasovaním:

      Hlasovanie k bodu 3 písm. a) 

      prítomní: 5 za: 4 (PaedDr. Barancová, Dr. Jusko, Ing. arch. Lucia Štasselová, Ing. Peter Turlík)                    
                     
                         proti:  0                        
                    
                         zdržali sa  : 1  (MVDr. Gajdoš )


b) pani predsedníčka Ing. arch. Štasselová oboznámila prítomných členov komisie s informačným 
    materiálom  –  Cirkulárny  Ružinov, implementácia    nástrojov   cirkulárnej  ekonomiky  v  MČ 
    Ružinov.


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

V Bratislave 27.10.2016
Zapísala: Ing. Dominika Slezáková v.r.
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