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

Zápisnica zo zasadnutia Grantovej komisie
dňa  26. júna 2017


prítomní:  Ing. arch. Lucia Štasselová, PaedDr. Mária Barancová, MVDr. Marián Gajdoš,        
                   Dr. Pavol  Jusko, Mgr. Petra Palenčárová, Ing. Martin Patoprstý, Ing. Peter Turlík
                   Mgr. Viera Kováčová – zapisovateľka
                   Hostia: 
                   Mgr. Peter Kopún (odbor právny), Mgr. Eva Pindjáková  (odbor školstva)  
   
neprítomní: ––––

program:     1. Otvorenie
                      2. Protest prokurátora  – predkladá Mgr. Peter Kopún, referát právny 
                          (2 protesty-2 návrhy uznesenia)
                      3. VZN – predkladá MVDr. Marián Gajdoš
                      4. Grant Spade média – žiadosť  o zmenu 
                      5. Rôzne 
                      6. Záver


k  bodu 2:  Rokovanie komisie otvorila pani predsedníčka. Privítala prítomných členov 
                   GK a hostí. 
                     
2/1
Návrh na prerokovanie protestu prokurátora pod číslom  Pd 208/16/1102-15 zo dňa 31.05.2017
Mgr. Kopún uviedol materiál, vysvetlil podstatu a zodpovedal otázky jednotlivým členom komisie.
Stanovisko GK: 
Komisia pre posudzovanie projektov  na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia – Grantová komisia materiál prerokovala a
1)  berie na vedomie predložený materiál: Prerokovanie protestu prokurátora pod číslom Pd 208/16/1102-15 zo dňa   31.05.2017
2)  odporúča MZ mestskej časti Bratislava- Ružinov  vyhovieť protestu prokurátora číslom Pd 208/16/1102-15 zo dňa   31.05.2017.
Hlasovanie: za: 3
                    Proti: 1
                    zdržali sa: 3

2/2
Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......                 zo dňa .........., ktorým sa ruší uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 342/XIX/2016 zo dňa  18.10.2016.
Mgr. Peter Kopún vysvetlil nadväznosť prijatia tohto uznesenia na bod 2/1.
Stanovisko GK: 
Komisia pre posudzovanie projektov  na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia – Grantová komisia materiál prerokovala a
1)  berie na vedomie predložený materiál: návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ........ zo    dňa ..........., ktorým sa ruší uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 342/XIX/2016 zo dňa 18.10.2016.
2)  odporúča MZ mestskej časti Bratislava- Ružinov  zrušiť uznesenie Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 342/XIX/2016 zo dňa 18.10.2016.
Hlasovanie: za: 4
                    Proti: 0 
                    zdržali sa: 3
Stanovisko väčšinou hlasov prijaté.

2/3
Prerokovanie protestu prokurátora pod číslom 36/17/1102-4 zo dňa 18.05.2017
Mgr. Kopún uviedol materiál, vysvetlil podstatu a zodpovedal otázky jednotlivým členom komisie.
Stanovisko GK:
Komisia pre posudzovanie projektov  na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia – Grantová komisia materiál prerokovala a
1)  berie na vedomie predložený materiál: Prerokovanie protestu prokurátora pod číslom 36/17/1102-4 zo dňa 18.05.2017
2)  odporúča MZ mestskej časti Bratislava- Ružinov  vyhovieť protestu  prokurátora                   pod číslom 36/17/1102-4 zo dňa 18.05.2017.
Hlasovanie: za: 6
                    Proti. 0
                    zdržali sa: 1
Stanovisko väčšinou hlasov prijaté.

2/4
návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ........                    zo    dňa ..........., ktorým sa ruší uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Ružinov č. 402/XXIII/2017 zo dňa 31.01.2017.
Mgr. Peter Kopún vysvetlil nadväznosť prijatia tohto uznesenia na bod 2/3.
Stanovisko GK:
Komisia pre posudzovanie projektov  na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia – Grantová komisia materiál prerokovala a
1)  berie na vedomie predložený materiál: návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ........ zo  dňa ..........., ktorým sa ruší uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 402/XXIII/2017 zo dňa 31.01.2017.
2)  odporúča MZ mestskej časti Bratislava- Ružinov  schváliť uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislav-Ružinov č. .......... zo dňa ....., ktorým sa ruší uznesenie  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislav-Ružinov č. 402/XXIII/2017 zo dňa 31.01.2017.
Hlasovanie: za: 7
                    proti: 0
                    zdržali sa: 1
Stanovisko väčšinou hlasov prijaté.
        V nadväznosti na obsah  prejednávaných protestov prokurátora sa PaedDr. Mária Barancová obrátila na Mgr. Kopúna s otázkou, ako má správne postupovať  poslanec, ak potrebuje žiadať vyjadrenie, stanovisko, informáciu a pod. 
Odporúča, aby členovia miestneho zastupiteľstva boli v tejto veci usmernení a bolo im v súlade so zákonom o obecnom zriadení vysvetlené, čo môžu a akým spôsobom to majú žiadať. 
Jej názor podporili i ostatní členovia GK. 
Pani predsedníčka Ing. arch. Lucia Štasselová odporučila členom GK publikáciu Zomos: Zákon o ochrane verejného záujmu v samospráve. 

k  bodu 3:  
        Pán MVDr. Marián Gajdoš, zástupca starostu, oboznámil komisiu s  návrhom  všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. .../2017 z ... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Ružinov č. 7/2015              zo dňa 06.10.2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Ružinov. 
       Dr. Jusko upozornil na v návrhu VZN použitý výraz ..“vo výnimočných prípadoch“. Uviedol, že Úrad vlády SR definuje výnimočný prípad a navrhol zámenu slov, odporúča predmetný výraz nahradiť spojení ...“v odôvodnených prípadoch“.
       Členovia GK  sa s jeho návrhom stotožnili. Predkladateľ návrhu si zmenu osvojil a urobí ju formou autoremedúry. 
Pani PaedDr. Mária Barancová odporúča v § 11 predmetného VZN vypustiť slovo dotácia.   Všetci členovia GK   jej  návrh prijali.


k  bodu 4:  žiadosť – Spade média 
         Grantová komisia sa oboznámila so žiadosťou  súvisiacou s grantom pre Spade médiu. Konateľ pán Kruntorád požiadal o zmenu  v obsahu grantu. Predložený grant obsahuje činnosti v 2 oblastiach, a to  maľby a inštalovanie  skateboardových prvkov v Parku Andreja Hlinku. V žiadosti uvádzajú, že budú realizovať iba časť- maľovania. 
Komisia vyhovela žiadosti. Upravila schválenú sumu finančných prostriedkov pre uvedený grant, a to....€. Zmluva bude upravená v súlade s požiadavkou Spade médie.  

       
K bodu 3: Rôzne 
Materská škola mamy Margity 
Členovia  komisie boli oboznámení  so žiadosťou o dotáciu, ktorú mestskej časti zaslali Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia. V žiadosti sa uvádza, že zriadili materskú školu Mamy Margity a žiadajú pomoc formou dotácie na preklenutie obdobia od 09.2017 do decembra 2017. Uvádzajú, že gros zaškolených detí, sú deti občanov Ružinova. 
Dr. Jusko sa vyjadri, že žiadosť nepodporí, pretože v súčasnosti platné VZN neumožňuje poskytnutie uvedenej dotácie.  

	Informácia o stave spracovania grantov 

                 Je podpísaných oboma zmluvnými stranami 41 grantov (stav ku 23.6.2017). Nepodpísané                   zo strany  žiadateľa sú 4 grantové zmluvy, a to OZ pri ZŠ Kulíškova (grant č. 13), Materská škola Maxim (grant č. 43), Petangue (grant č.60) a Športpark Ecoma (grant č. 46). V riešení je Spade média. Ku podpisu zmluvy sa  následne pristúpi po dnešnom rozhodnutí GK. 

	Výjazdová komisia 

           Členovia grantovej komisie sa dohodli, že v júli 2017 navštívia individuálne alebo v skupinkách vybranú realizáciu grantu. O uvedenom napíšu krátku správu. 

                Pán poslanec Dr. Jusko vyjadril nespokojnosť so stavom pri spracovávaní grantu č. 60. Namietal voči konaniu predsedníčky komisie i voči konaniu zamestnancov odboru školstva. Napádal neopodstatnenosť požadovania súhlasu vlastníka pozemku ku realizácii uvedeného grantu. Vyjadroval nespokojnosť s obsahom zápisov v predchádzajúcom období.


V Bratislave dňa   29. 6. 2017

Zapísala: Mgr. Viera Kováčová v.r.

Overila: Ing. arch. Lucia Štasselová v.r.

