

5

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  04.10. 2017


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

Hostia: Jana Matejová – za grant č. 41/2017, Mgr. Renata Májková – za grant č. 49/2017, Mgr. Peter Kopún, referent odd. právnych služieb MÚ
   
neprítomní: Mgr. Petra Palenčárová (ospravedlnená), MVDr. Marián Gajdoš,         (ospravedlnený)

program (zmenený na žiadosť Mgr. Peter Kopúna):      			
	

	Otvorenie
	Prezentácia vybraných realizátorov grantových projektov

Analýza súčasného VZN č. 7/2015 
	Prerokovanie upozornenia prokurátora pod číslom Pd 121/17/1102-2 zo dňa 28.09.2017
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
	Žiadosť o zmenu rozpočtu grantu
Rôzne:
	informácia pre poslanca Pavla Juska z predchádzajúceho zasadnutia komisie
	podnety člena komisie Pavla Juska
	Informácia o podaných žiadostiach o dotáciu

	Záver



k  bodu 1:  
Otvorenie
Rokovanie komisie otvorila pani predsedníčka. Privítala pozvaných realizátorov grantov.

k bodu 2: 
Prezentácia niektorých realizátorov grantových projektov
Pani Jana Matejová prezentovala grant č. 41/2017 „V materskej škole "Hravo - zdravo", v rámci ktorého informovala členov GK o novej lezeckej stene a príprave na hydro systém „vodný svet“, zároveň poďakovala udelenie grantu. Členovia GK sa následne v diskusii informovali ohľadom špecifikácie jednotlivých prvkov, ich bezpečnosť, financovanie a skúsenosti s novou lezeckou stenou.  Členovia GK vyjadrili spokojnosť s prezentovaným grantom.
Mgr. Renáta Májková prezentovala grant č. 49/2017 „Hudobno-dramatická hra Kvetinkovo“ zároveň poďakovala udelenie grantu. Členovia GK sa v diskusii informovali, koľko škôl resp. škôlok bolo do grantu zapojených a na ďalšie špecifikujúce otázky. Povzbudili realizátorku grantu do ďalšej práce a vyzvali ju na podanie ďalšieho podobného grantu. Poslankyňa PaedDr. Mária Barancová navrhla, aby Hudobno dramatickú hru Kvetinkovo prezentovali aj pred širšou verejnosťou napr. formou verejného vystúpenia resp. prostredníctvom TVR.
	
k  bodu 3:  
Analýza súčasného VZN
Výsledné návrhy na zmenu textu VZN č. 7/2015 na základe diskusie členov Grantovej komisie
	§2 ods.2 za slovo „programu“ vložiť „pre príslušný kalendárny rok“ – bez námietok

- §3 ods.2 za slovo „granty“ vložiť „a dotácie“
Poslanec, Ing. Peter Turlík, navrhoval vložiť slovo „dotácie“, aby mala grantová komisia možnosť nevyužité fin. prostriedky vyčlenené na granty použiť na dotácie. Poslankyňa, PaedDr. Mária Barancová uviedla, nakoľko aj malé komunitné projekty sú zmysluplné a prinášajú hodnoty, nesúhlasí s tým, aby fin. prostriedky určené na malé grantové projekty boli použité na veľké dotácie.  Ing.arch. Lucia Štasselová pripomenula, že na MČ chýba dotačná politika, ktorá by určovala smer jednotlivých dotácií, s čím súhlasili aj ostatní členovia GK.  GK teda nesúhlasí vložením slov „a dotácie“
	§4 ods. 3 pravopisná chyba – oprava bez námietok
	§6 ods. 3 slovo činnosť nahradiť slovom „aktivitu“ v zmysle §5 ods. 2 – bez námietok
§6 ods. 7 na konci vety vložiť „uzatvorenej medzi dvoma zmluvnými stranami, a to Mestskou časťou Bratislava-Ružinov a žiadateľom“ – bez námietok

§6 ods. 7 ďalej vložiť „za predpokladu, že žiadateľ doručil všetky požadované náležitosti“ – všetci členovia GK sa zhodli, že táto podmienka je stanovená v iných paragrafoch VZN – teda nevložiť
§7 ods. 2a pravopisná chyba spojovník (Bratislava-Ružinov) – bez námietok
§7 ods. 2d pani poslankyňa, PaedDr. Mária Barancová, navrhla, aby sa vyjadrili právnici k  možnosti upraviť znenie predtým, než sa zapracuje do VZN, aby nebol porušený zákon o dotáciách, do ďalšieho zasadnutia komisie
§7 ods. 3d za slovo projekt vložiť „telefonický kontakt, adresa, e-mailová adresa na kontaktnú osobu – bez námietok
§7 ods. 3e za slovo časti vložiť „v poslednom kalendárnom roku“
§7 ods. 3m za slovo „žiadateľa“ vložiť o pravdivosti údajov, členovia komisie sa zhodli, že lepšie je vložiť „že všetky uvedené údaje sú pravdivé“
	§7 vložiť nový odstavec: „Vložiť nový odsek: „Žiadateľ doručí Mestskej časti Bratislava-Ružinov žiadosť o dotáciu, alebo grant v písomnej forme na adresu /vložiť adresu/ a v elektronickej forme – e-mailom na adresu @ruzinov.sk" granty@ruzinov.sk“ – členovia komisie sa vyjadrili proti tomuto návrhu, nakoľko by proces podávania projektu bol zložitejší.
	Návrh poslankyne, PaedDr. Márie Barancovej: vložiť do VZN formuláciu: „žiadateľ môže podať v jednom kalendárnom roku iba žiadosť o grant, alebo žiadosť o dotáciu; žiadateľ nemôže podať žiadosť o grant aj žiadosť o dotáciu súčasne“ – členovia GK, okrem poslanca Ing. Petra Turlíka, súhlasili s návrhom. 
	§10 ods. 3 – celý presunúť do paragrafu 11 – členovia GK súhlasili
	§11 ods. 2 –vymazať „do 60 dní od použitia dotácie alebo grantu, resp. ukončenia konkrétneho projektu alebo akcie, na ktorú bol grant alebo dotácia poskytnutá“ – ponechať len doplniť „vždy najneskôr do 10. decembra kalendárneho roku, v ktorom bola dotácia alebo grant poskytnutá“ – členovia GK vyjadrili súhlas s týmto návrhom
	§11 ods. 3 V poslednej vete za slovami „stručnú správu“ vložiť „podpísanú štatutárnym zástupcom prijímateľa grantu“ – členovia GK súhlasili
	§11 ods. 11 V poslednej vete za slovo „položky“ vložiť „alebo zmeny položiek rozpočtu“- členovia GK súhlasili
	§11 ods. 11 za poslednou vetou pokračovať „Prijímateľ v žiadosti uvedie schválený a navrhovaný rozpočet a zdôvodnenie požadovaných zmien.“
Členovia komisie navrhli podľa vyššie uvedených zmien aktualizovať aj vo formulároch žiadostí. Poslanec Dr. Pavol Jusko navrhol skontrolovať upravené VZN s pripomienkami kontrolóra MČ z minulého roka, s čím sa členovia GK stotožnili.
k  bodom 4 a 5:  
	Prerokovanie upozornenia prokurátora pod číslom Pd 121/17/1102-2 zo dňa 28.09.2017
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 predložil pred komisiu materiál na k bodom 4 a 5. Členovia GK sa uzniesli, že „berú na vedomie upozornenie prokurátora pod číslom Pd 121/17/1102-2 zo dňa 28.09.2017 a odporúčajú prerokovať „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“ na miestnom zastupiteľstve.
Hlasovanie:            za:  5
                           proti:  0
                     zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.


k  bodu 6:  
Žiadosť o zmenu rozpočtu grantu
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. 
Hlasovanie:            za:  5
                           proti:  0
                     zdržal sa: 0
Žiadosť o zmenu rozpočtu bola schválená

Predsedníčka komisie Ing.arch. Lucia Štasselová musela z pracovných dôvodov odísť z rokovania komisie, preto poverila pani poslankyňu PaedDr. Máriu Barancovú vedením komisie počas jej neprítomnosti.

k  bodu 7:  
Rôzne
7.1.„sťažnosti obyvateľov Astronomickej ulice“
Mgr. Viery Debnárovej: identifikovala žiadosť ako č. 66, skontrolovala spis k predmetnej žiadosti. V prešetrení bolo uvedené: K žiadosti o grant č. 66 neboli priložené všetky povinné prílohy, žiadateľka bola vyzvaná na doručenie príloh, avšak ani potom nedoručila všetky požadované povinné prílohy, poslednú prílohu doručila až po určenom termíne. 
Podľa § 7 ods. 2) písm. a) VZN č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov cit: „písomnú žiadosť na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu tohto nariadenia s povinnými prílohami uvedenými v grantovom programe na adresu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Ružinov a v elektronickej forme spôsobom určeným v grantovom programe. Dokladajú sa len originály, resp. úradne overené kópie. Žiadosť bez povinných príloh, alebo doručená po určenom termíne bude vyradená z posudzovania,“ 
Na základe vyššie uvedeného bola žiadosť o grant č. 66 vyradená z dôvodu formálnych nedostatkov. O výsledku schvaľovacieho procesu boli všetci žiadatelia o grant v zmysle ustanovenia VZN 7/2015 (§10 ods.2) informovaní na oficiálnej internetovej stránke mestskej časti (www.ruzinov.sk).

7. 2 Poslanec Dr. Pavol Jusko uviedol:
	Sťažnosť (podnet) občanov – žiadosť o grant č. 66 za vlastníkov bytových a nebytových priestorov podala ústnou formou pani. Fatrdlová priamo na rokovaní komisie dňa 10. 4. 2017. Zápis z prerokovania uvádza „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 ústne predložený podnet zo strany žiadateľky projektu.“

Aj preto som interpeloval pána starostu Mgr. Ing. Dušana Pekára dňa 26. 9. 2017 v tejto veci  ako prešetril MÚ Bratislava – Ružinov podnet občanov (žiadatelia o grant) z Družicovej (Astronomickej ul.) v tejto veci..
	Zverejňovanie zápisníc

Poslanec Pavol Jusko interpeloval pána starostu veci nedodržiavanie termínu zverejňovania zápisníc do 10 dní od rokovania komisie v termínoch  6.3, 20.3, 10.4, 18.4. 2017.
„Zápisnice a ich zverejňovanie do 10 dní od rokovania komisie“ - to v minulosti nefungovalo preto som aj interpeloval pána starostu o nápravu v tejto záležitosti. Ale v minulosti tajomníčka komisie nám poslala 21.4.2017 zápisnice z 6.3, 20.3, 10.4, 18.4. 2017. Ešte 27. 6. 2017 som interpeloval na zastupiteľstve pána starostu prečo nie sú zverejnené.  Prečo predsedníčka komisie pani Ing. arch. Lucia Štasselová ich nepodpísala a prešiel jeden mesiac?

	„Porušenie  VZN 7/ 2015 zo dňa 6. 10. 2015 par. 10 odst. 3  povinnosť umiestniť erb alebo logo mestskej časti spolu s textom... chcem komisiu informovať, že žiadateľ na Ostredkoch, žiadateľ o grant Ing. Vladimír Sirotka, PhD.  (FitPark) neumiestnil požadovaný erb alebo logo a navyše oznamuje, že finančne a organizačne podporili projekt: Ing. Dušan Pekár a Ing. Martin Patoprstý. Projekt bol podporený MČ Bratislava Ružinov a nie p. Pekárom a p. Patoprstým, ide o verejné financie a nie o súkromné. Žiadam o vykonanie nápravy”
	 Hlasovanie “per rollam”

Per rollam  je možne hlasovať v komisii podľa Štatútu  komisie čl. VI ods. 10 okrem rozhodovania o pridelení grantu alebo dotácie. Otázkou je či je nevyhnutne aplikovať tento odstavec štatútu nakoľko sa komisia pravidelne raz do mesiaca stretáva...

7. 3 Informácia o podaných žiadostiach o dotáciu
Vzhľadom na časovú tieseň bola informácia o podaných žiadostiach o dotáciu len v písomnej podobe.
Podané žiadosti o dotáciu
poznámka
Dátum evidencie
Názov grantu
Žiadateľ
Požadovaná suma
 
07.09.2017
Šport v Ružinove
Saleziánsky mládežnícky futbalový klub DOMINO
50.000,- EUR
 
13.09.2017
Chráň sa sám v Ružinove
Občianske združenie Odyseus
2.047, EUR
 
27.09.2017
Farebný svet
Art Matehorn
2.950,- EUR
prišlo po 15.9. - t.z. - treba preskúmať, či s jedná o "mimoriadny prípad", chýbajú prílohy - vyžiadané e-mailom

Na základe ústnych informácií, plánuje o dotáciu požiadať aj Nadácia Novohradská 
Žiadosti o dotáciu obsahujú povinné prílohy, pričom ešte nemám vyjadrenie zo všetkých dotknutých útvarov MÚ /vyjadrenie stavebného úradu, živ.prostredie, a pod., či nebude potrebné doložiť ďalšie dokumenty, povolenia a pod.

Nasledujúce zasadnutie bude v stredu 15.novembra o 16:00.

V Bratislave dňa   05. 10. 2017

Zapísala: Mgr. Viera Debnárová

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


