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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 10. 04. 2017


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, Ing. Peter Turlík

Neprítomný: MVDr. Marián Gajdoš

Hosť: Ing. Günther Furín - kontrolór


PROGRAM:
 
1. Prerokovanie „Správy  o  výsledku  kontroly  vyúčtovania  a  dodržiavania účelu poskytnutých 
    grantov za rok 2016 “.
2. Rôzne.


Na začiatku zasadnutia dve zástupkyne vlastníkov bytov a nebytových priestorov  Družicová               2-10 v Bratislave, v zastúpení pani Magdalény Fatrdlovej, požiadali  grantovú komisiu o osobné prerokovanie podnetu v procese doručenia žiadosti o grant, ktorú si podali na rok 2017 pod názvom „Klubovňa v prírode – Družicová“.

Prítomní členovia súhlasili s prerokovaním podnetu.

      
K bodu 1/ Prerokovanie „Správy  o  výsledku  kontroly  vyúčtovania  a  dodržiavania účelu poskytnutých grantov za rok 2016“
 
A) Grantová komisia zobrala kontrolné zistenia a teda súhrnnú „Správu  o  výsledku  kontroly  vyúčtovania  a  dodržiavania  účelu poskytnutých  grantov za rok 2016“ na vedomie  s pripomienkou  v bode C).

B) Ďalej sa grantová komisia zaoberala aj  Správou  o  výsledku  kontroly vyúčtovania z roku 2015, kde členovia grantovej komisie, aj za prítomnosti hlavného kontrolóra prerokovávali znova  sporné projekty za rok 2015 so „Správy  o  výsledku  kontroly  vyúčtovania  a  dodržiavania účelu poskytnutých grantov 2015“ (predložená tabuľka), ktoré porušili podmienky v zmysle zmluvy o poskytnutí grantu vo veci verejného obstarávania.
Prítomní členovia komisie prijali nasledovný záver: 
Grantová komisia požiadala hlavného kontrolóra  o  upresnenie dôvodov porušenia podmienok u každého projektu za rok 2015. U súčasného všeobecného konštatovania porušenia, požadujeme upresniť a špecifikovať  ich u každého dotknutého projektu (Správa o výsledku kontroly grantov za rok 2015 Kultúra, Šport, Životné prostredie, Vzdelávanie, Sociálnu oblasť a  Komunitný život.).


C) Komisia žiada MÚ Bratislava-Ružinov, aby informoval dotknutých žiadateľov o grant o opatreniach vyplývajúcich zo správy hlavného kontrolóra v zmysle §13 ods. (3)  - Sankcie VZN č.7/2015 zo dňa 6. 10. 2015. 


K bodu 2/ Rôzne

Dôvodom prerokovania bola nespokojnosť predkladateľov žiadosti o grant č. 66 za vlastníkov bytov a nebytových priestorov  Družicová  2-10 v Bratislave s názvom Klubovňa v prírode - Družicová s postupom tajomníčky komisie vo veci doručenia žiadosti o grant. 

Komisia si vypočula okolnosti situácie zo strany predkladateľky projektu pani Magdalénu Fatrdlovú a navrhla, aby miestny úrad prešetril ústné predložený podnet zo strany žiadateľky projektu. 















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











V Bratislave 11. 04. 2017
Zapísala: Ing. Dominika Slez￡kov￡Dominika Slezáková v.r.











Žiadosť o grant v čase doručenia do podateľne MÚ dňa 21. 2. 2017 neobsahovala v obálke žiadne povinné prílohy v zmysle VZN č.7/2015 §7, čo  dokazuje  list, ktorý žiadateľ doplnil, že povinné prílohy doplní 20. 2. 2017.  

Rozpisať celú históriu ... veď to nekončí 20. 2. 2017



