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 25.01.2017

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

Ospravedlnený: Ing. Peter Turlík
  
Hosť: Mgr. Viera Kováčová, PhDr. Tatiana Krippelová, Mgr. Peter Tóth

PROGRAM:
   
1. Prerokovanie Návrhu VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA mestskej časti Bratislava  
    -Ružinov č. ......./ 2017  zo  dňa ........... 2017 o zriadení  Základnej  školy  s materskou  školou,  
    Borodáčova 2,  821 03  Bratislava   a  o  zmene  a  doplnení  všeobecne  záväzného  nariadenia 
    mestskej časti   Bratislava-Ružinov  č. 25/2012 zo  dňa 11. decembra 2012 o určení  školských  
    obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  mestskej časti Bratislava-Ružinov tak,   
    ako vyplýva zo zmien a  doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 32/2013 zo  
    dňa   29. októbra 2013   o   určení   školských    obvodov základných   škôl  v  zriaďovateľskej 
    pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov.
2. Prerokovanie Návrhu VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA mestskej časti Bratislava  
    -Ružinov  č. ......./ 2017 zo  dňa ........ 2017 o zrušení  Základnej  školy,  Borodáčova  2, 821 03 
    Bratislava.
3. Prerokovanie   Návrhu  všeobecne   záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Ružinov   
    o kronike mestskej časti Bratislava-Ružinov.
4. Prerokovanie Návrhu VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ Bratislava-Ružinov.
5. Prerokovanie výziev na vrátenie finančných prostriedkov z poskytnutého grantu.
6. Prerokovanie  harmonogramu zasadnutí grantovej komisie.
7. Rôzne.
      
O 16:00 hod Grantová komisia pokračovala Workschopom  pre občanov vo veci vysvetlenia písania a podania žiadostí o grant na základe výzvy pre rok 2017.



K bodu 1/ Prerokovanie  Návrhu  VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉHO  NARIADENIA mestskej  
                  časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2017  zo  dňa ........... 2017 o zriadení  Základnej
                  školy  s   materskou   školou,   Borodáčova  2,  821 03   Bratislava   a  o  zmene  a  
                  doplnení  všeobecne  záväzného   nariadenia  mestskej časti   Bratislava-Ružinov  
                  č. 25/2012   zo  dňa  11. decembra  2012o určení  školských  obvodov základných 
                  škôl  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti   mestskej časti Bratislava-Ružinov tak,  ako 
                  vyplýva  zo  zmien   a  doplnení   vykonaných  všeobecne  záväzným  nariadením  
                  č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 2013  o určení školských obvodov základných škôl   
                  v  zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov.
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Komisia   pre  posudzovanie  projektov  na  rozvoj  vzdelávanie, športu, kultúry, sociálnej oblasti a  životného  prostredia – grantová  komisia  dňa 25.01. 2017  predložený materiál „Prerokovanie Návrhu VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA mestskej časti Bratislava-Ružinov č......../ 2017  zo  dňa .......... 2017 o zriadení  Základnej  školy s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03  Bratislava   a  o  zmene  a  doplnení  všeobecne  záväzného  nariadenia mestskej časti   Bratislava -Ružinov  č. 25/2012 zo  dňa 11. decembra 2012 o určení  školských obvodov základných škôl  v zriaďovateľskej   pôsobnosti  mestskej  časti  Bratislava-Ružinov  tak,  ako  vyplýva  zo  zmien  a  doplnení  vykonaných  všeobecne záväzným nariadením č. 32/2013 zo  dňa   29. októbra 2013   o   určení    školských    obvodov  základných   škôl  v  zriaďovateľskej   pôsobnosti  mestskej   časti Bratislava-Ružinov.“  prerokovala, zobrala návrh na vedomie a  odporúča na schválenie miestnemu zastupiteľstvu.


K bodu 2/ Prerokovanie   Návrhu  VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉHO  NARIADENIA mestskej    
                  časti Bratislava-Ružinov č. ....../ 2017 zo  dňa ....... 2017o zrušení Základnej školy,   
                  Borodáčova  2, 821 03 Bratislava.

Komisia   pre  posudzovanie  projektov  na  rozvoj  vzdelávanie, športu, kultúry, sociálnej oblasti a  životného  prostredia – grantová  komisia  dňa 25.01. 2017  predložený materiál „Prerokovanie Návrhu VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉHO  NARIADENIA mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ....../ 2017 zo  dňa ....... 2017o zrušení Základnej školy, Borodáčova  2, 821 03 Bratislava.“     prerokovala, zobrala návrh na vedomie a  odporúča na schválenie miestnemu zastupiteľstvu.



K bodu 3/ Prerokovanie Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
                  Ružinov o kronike mestskej časti Bratislava-Ružinov.

Komisia   pre  posudzovanie  projektov  na  rozvoj  vzdelávanie, športu, kultúry, sociálnej oblasti a  životného  prostredia – grantová  komisia  dňa 25.01. 2017  predložený materiál „Prerokovanie Návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej časti Bratislava-Ružinov o kronike mestskej časti Bratislava-Ružinov.“ prerokovala, zobrala návrh na vedomie a  odporúča na schválenie miestnemu zastupiteľstvu.


K bodu 4/  Prerokovanie   Návrhu  VZN  o  miestnom   poplatku  za  rozvoj  na  území   MČ 
                   Bratislava-Ružinov.

Komisia   pre  posudzovanie  projektov  na  rozvoj  vzdelávanie, športu, kultúry, sociálnej oblasti a  životného  prostredia – grantová  komisia  dňa 25.01. 2017  predložený materiál „Prerokovanie Návrhu VZN  o  miestnom   poplatku  za rozvoj na území MČ Bratislava-Ružinov.“ prerokovala, zobrala návrh na vedomie a  odporúča na schválenie miestnemu zastupiteľstvu.



K bodu 5/ Prerokovanie výziev na vrátenie finančných prostriedkov z poskytnutého grantu. 

Grantová komisia po oboznámení sa so situáciou vzniknutou pri vyúčtovaní grantov požiadala MVDr. Marián Gajdoš, aby problémové žiadosti prerokoval s hlavným kontrolórom a záver z rokovania predložil na ďalšom zasadnutí grantovej komisie, ktorá sa bude danou vecou opäť zaoberať.
2
Ide o nasledovné  žiadosti:
GRANT č. 11 - Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, občianske združenie
GRANT č. 35 - Poradenské centrum pre rodiny - FAMILY GARDEN, občianske združenie
GRANT č. 36 - Poradenské centrum pre rodiny - FAMILY GARDEN, občianske združenie
GRANT č. 73 - Box Team Legends, občianske združenie
GRANT č. 74 - Box Team Legends, občianske združenie

 

K bodu 6/ Prerokovanie  harmonogramu zasadnutí grantovej komisie.

Grantová komisia sa stretne na ďalšom zasadnutí 13.2.2017 (pondelok) o 16:00 
                                                                                  6.3.2017 (pondelok) o 16:00



13.2.2017 o 16:30 bude zasadnutie poňaté aj ako „konzultačná komisia“, kde budú môcť prísť občania ešte skonzultovať svoje žiadosti na základe  grantovej výzvy pre rok 2017.



K bodu 7/ Rôzne.

	Grantová   komisia   prerokovávala  výsledok  zo „Správy  o  výsledku  kontroly  vyúčtovania  

      a dodržiavania účelu poskytnutých grantov za rok 2015“, ktorú vypracoval  hlavný kontrolór.
      Záverom  tejto   správy   hlavný   kontrolór   žiada  aj  grantovú  komisiu prijať  opatrenia   na    
      odstránenie   zistených  a  zabránenie  nových  nedostatkov v konštatovaných oblastiach. 
     
      Grantová   komisia požiadala  MVDr. Marián   Gajdoš, aby opatrenia  prerokoval  s  hlavným 
      kontrolórom a záver  z  rokovania  predložil na ďalšom zasadnutí grantovej komisie,  ktorá sa  
      bude danou vecou opäť zaoberať. 


	Grantová komisia žiada miestny úrad o stanovisko, prečo z rozpočtovej položky vyčlenenej na grantový program pre rok 2017 sa  použijú finančné prostriedky  aj na schválenú dotáciu.


WORKSHOP
Predsedníčka grantovej komisie Ing. arch. Lucia Štasselová  privítala účastníkov workshopu a oboznámila ich s filozofiou grantového programu, ktorá v sebe zahŕňa aktivitu, kreativitu a prínos pre Ružinov. Informovala prítomných, že komisia  hodnotí  kvalitu  projektu a jeho možnosti spojiť a využiť miestne zdroje, zapojenie dobrovoľníkov, tímovú spoluprácu viacerých subjektov. Ďalej oboznámila prítomných s obsahom žiadosti o grant podľa jednotlivých bodov  a vysvetlila doterajšie nedostatky a chyby pri písaní žiadosti.
MVDr. Marián Gajdoš upozornil, že refundácia nákladov nie je možná, ďalej upozornil na dodržanie  termínu doručenia vyúčtovania, že nákup tovaru je možný v termíne realizácie projektu. Informoval o tom, že v rozpočtovej položke komisia môže skrátiť navrhovanú sumu žiadateľa.
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PaedDr. M￡ria Barancov￡Mária Barancová upozornila na dodanie povinných príloh pri podávaní žiadosti, a upozornila na neoprávnené výdavky  resp. na čo nesmie byť použitá úhrada výdavkov.
Mgr. Petra Palenčárová doplnila aké prílohy sú ešte potrebné dokladovať ak sa jedná o stavbu resp. to čo je pevne spojené so zemou a má betónový základ, upozornila kedy je potrebné si vyžiadať súhlas vlastníka pozemku a na jeho včasné vybavenie.
Dr. Pavol Jusko  uviedol praktické rady ako vytvoriť úspešný finančný plán, vysvetlil hodnotenie a posudzovanie projektov, doporučil, aby v projekte bolo rozpísané spolufinancovanie.

 
Ďalej jednotliví členovia komisie odpovedali na otázky účastníkov workshopu.

    








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









V Bratislave 26.01.2017
Zapísala: Ing. Dominika Slez￡kov￡Dominika Slezáková v.r.
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