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Komisia pre posudzovanie projektov  na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia – Grantová komisia
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Zápisnica zo zasadnutia Grantovej komisie
dňa  18.9. 2017


prítomní:  
Členovia komisie: 
Ing. arch. Lucia Štasselová, PaedDr. Mária Barancová, MVDr. Marián Gajdoš,        
Dr. Pavol  Jusko, Ing. Peter Turlík
Mgr. Viera Kováčová, Mgr. Viera Debnárová – zapisovateľka

Hostia: JUDr. Michal Sygút, prednosta
   
neprítomní: Mgr. Petra Palenčárová (ospravedlnená), Ing. Martin Patoprstý (ospravedlnený)

program:      
Otvorenie
	Informácia o doručených vyúčtovaniach grantov z poskytnutého  rozpočtu 
	Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ...../2017 zo dňa ......./2017          o používaní symbolov a o oceňovaní  občanov mestskou časťou Bratislava-Ružinov
	Rôzne  
Záver

k  bodu 1:  
Otvorenie
Rokovanie komisie otvorila pani predsedníčka. Privítala prítomných členov GK. Mgr. V. Kováčová predstavila pani Mgr. Vieru Debnárovú, zamestnankyňu MÚ, prijatú na miesto tajomníčky GK.  
Organizačná zmena v programe:
Členovia komisie sa dohodli, vzhľadom na skutočnosť, že väčšina členov GK je zároveň aj členmi KŠKaŠ, že prerokovanie návrhu VZN sa vykoná spoločne. Zamenia sa body 3 a 4 programu.
                   
k bodu 2: 
Tajomníčka komisie poskytla členom GK prvotnú informáciu o doručených vyúčtovaniach 
zo strany prijímateľov grantu:
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WRESTLING CLUB SLOVAKIA, OZ
Organizácia turnaja, hry - Ružinovská žiacka pasovačka 
doručené
23
Slovenská plavecká federácia
Ružinovský plavecký maratón 2017- 5.roč
doručené
41
OZ ZRPD Púpava
V materskej škole "Hravo - zdravo"
doručené
45
Domka-Združenie saleziánskej mládeže stredisko BA Trnávka
Deň farnosti
doručené
49
MUSICA LITURGICA, s.r.o.
Hudobno-dramatická hra Kvetinkovo
doručené
52
Domka-Združenie saleziánskej mládeže stredisko-  Miletičova
Prímestský tábor 2017
doručené
69
ZRaPŠ MŠ Západná
Veselé spomínanie
doručené

V súčasnosti sa kontroluje správnosť a úplnosť doručených vyúčtovaní. Komisia bude o zisteniach priebežne informovaná.

k  bodu 3:  
Rôzne
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Zmena rozpočtu  grantu č. 53 – Šport aj pre Ružinovčanov na vozíku

     Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov bola doručená žiadosť o zmenu rozpočtu projektu. V požadovanej zmene rozpočtu je dodržaná schválená výšku finančných prostriedkov 4.000,- €, prehodnocuje sa len výška  jednotlivých zahrnutých položiek. 
Finančné prostriedky musia byť použité v súlade so VZN č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií  a grantov  z rozpočtu  mestskej  časti  Bratislava-Ružinov znení VZN č. 19/2017. 
Členovia GK sa  uzniesli, že budú o návrhu hlasovať formou per – rollam.
Hlasovanie:            za:  2
                           proti:  0
                     zdržal sa: 1
Hlasovania sa zdržal Dr. P. Jusko s nasledovným odôvodnením: „dňa 18.9.2017 bolo zasadnutie komisie, ktorá tento bod mohla prerokovať, a preto nevidím dôvod, aby sa hlasovalo mimo zasadnutia komisie. Na druhej strane hlasovanie per - rollam  na úrovni komisie MZ Bratislava-Ružinov je právne irelevantné“.
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Informácia o nových doručených žiadostiach o dotáciu

	Tajomníčka komisie informovala členov GK o dvoch doručených žiadostiach o dotáciu od nasledovných žiadateľov:
	OZ ODYSEUS, Haanova 10, 852 23  Bratislava

Saleziánsky mládežnícky futbalový klub SDM DOMINO, Okružná 13, 821 04  Bratislava
Komisia požiadala zamestnancov MÚ o kontrolu doručených žiadostí o dotáciu a                             o posúdenie, či spĺňajú formálne náležitosti žiadosti v zmysle príslušného VZN. Požiadala odkontrolované žiadosti predložiť na najbližšom zasadnutí komisie, t.j. 4.10.2017. Komisia žiada, aby na jej zasadnutí všetci žiadatelia o dotáciu odprezentovali a zdôvodnili  svoju žiadosť. 
       
Návrhy členov Komisie:
            PaedDr. Mária Barancová navrhla pozvať na zasadnutie GK realizátorov grantu, aby v krátkosti odprezentovali a podali informáciu o realizácii svojich grantov, alebo vybrať niektorých realizátorov.
            Dr. Pavol  Jusko navrhol uskutočnenie workshopu, čas jednotlivých prezentácií časovo vymedziť. 
            Ing. arch. Lucia Štasselová uvítala návrhy pána Dr. Pavla Juska a PaedDr. Márii Barancovej. Realizácia workshopov by sa dala využiť aj pre nových žiadateľov o grant a bola by prístupná verejnosti. 
           PaedDr. Barancová navrhla, aby sa zapracovala do zmluvy povinnosť uskutočniť prezentáciu v prípade, že ich o to GK požiada. Odporúča zainteresovať do uvedeného procesu aj regionálne médiá (TVR a ECHO).
           Ing. Peter Turlík sa prikláňa k forme kontroly formou výjazdovej komisie, či už spoločne, alebo v skupinkách. 
           MVDr. Marián Gajdoš upozornil na výhody každej z navrhovaných foriem a navrhol, že ak sa na základe prezentácií jednotlivých grantov GK rozhodne prekontrolovať realizáciu niektorého grantu osobne, uskutočniť výjazdovú komisiu. 
GK navrhuje: 
	na zasadnutie GK pozvať 2-3 realizátorov na prezentáciu uskutočneného grantu


3c              
vyjadrenia Dr. Juska:
         1. vyjadrujem nespokojnosť pretože, nebola mi predložená tajomníčkou komisie zápisnica z 22.8.2017 rokovania komisie, a teda som nemohol pripomienkovať svoje vystúpenie na komisii. Nakoľko sú nepresné, žiadam Vás  pani tajomníčka predsedníčka, aby bolo doplnené to, čo som povedal. Inak v tom vidím úmysel zamlčovať verejnosti skutočnosti o činnosti GK.
         2. na predchádzajúcej komisii som žiadal vysvetlenie ako je plnené uznesenie komisie o sťažnosti predkladateľov projektu z Astronomickej ulice. Kde MÚ dodnes nepredložil, ako vybavil túto sťažnosť a uznesenie komisie.
         3. žiadam predsedníčku komisie Ing. arch. Luciu Štasselovú, aby zvážila svoje zotrvanie vo funkcii predsedníčky komisie a prestala sa vyhovárať na tajomníčku komisie....

vyjadrenie Ing. arch. Lucia Štasselová, predsedníčky GK:
	pani predsedníčka zvážila návrh pána poslanca Dr. Juska a rozhodla sa zotrvať v pozícií predsedu GK



k bodu 4:
Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ...../2017 zo dňa ......./2017          o používaní symbolov a o oceňovaní  občanov mestskou časťou Bratislava-Ružinov
Predsedníčka KŠKaŠ PaedDr. Mária Barancová uviedla návrh VZN, oboznámila členov oboch komisií s jeho obsahom. Informáciu doplnila predkladateľka materiálu Mgr. Viera Kováčová. 
Hlasovanie:            za:  4
                           proti:  0
                     zdržal sa: 1
Stanovisko bolo prijaté.


V Bratislave dňa   19. 9. 2017

Zapísala: Mgr. Viera Kováčová

Overila: Ing. arch. Lucia Štasselová 


