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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  22.11. 2017


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

Hostia: Jana Morgošová, Bc. Darina Ščasná a Mgr. Mária Ščasná pracovníčky Odboru sociálnych vecí MÚ Bratislava-Ružinov.
   
neprítomní: 

program:      
Otvorenie
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č,,,/2017 zo dňa ........2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Ružinov č. ......./2017 zo dňa .............2017 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Programové priority Grantoveho programu na rok 2018
Sporné prípady pri vyúčtovaní grantov za rok 2017
5a. 	Žiadosť v grante č.60/2017 o presun fin. prostriedkov do nasledujúceho roka
	Žiadosti o dotácie

Návrhy k súčasne platnému VZN o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov
Odpoveď žiadateľom o grant č. 66/2017
Rôzne
Záver

k  bodu 1:  
Otvorenie
Zasadnutie otvorila podpredsedníčka GK PaedDr. Mária Barancová, ktorá zúčastnených informovala, že predsedníčka komisie a pani Mgr. Petra Pálenčárová prídú z dôvodu dopravnej zápchy o niečo neskôr. Po príchode pani predsedníčky, táto prevzala vedenie rokovania komisie.
               
k bodu 2:
Prerokovanie Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č,,,/2017 zo dňa ........2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov
Členom komisie bol materiál zaslaný elektronicky. Materiál na komisii následne predložili pracovníčky Odboru sociálnych vecí MÚ Bratislava-Ružinov, ktoré ozrejmili členom komisie jednotlivé navrhované zmeny v znení vyššieho uvedeného VZN. 

Na zasadnutí komisie sa členovia uzniesli, že: Návrh berú na vedomie a odporúčajú schváliť na MZ m.č. Bratislava-Ružinov.

 Hlasovanie:            za:  6
                           proti:  0
                     zdržal sa: 0
Stanovisko bolo prijaté.

k  bodu 3:  
Prerokovanie Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Ružinov č. ......./2017 zo dňa .............2017 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Členom komisie bol materiál zaslaný elektronicky. Materiál na komisii následne predložili pracovníčky Odboru sociálnych vecí MÚ Bratislava-Ružinov, ktoré ozrejmili členom komisie jednotlivé navrhované zmeny v znení vyššieho uvedeného VZN. 

Na zasadnutí komisie sa členovia uzniesli, že: Návrh berú na vedomie a odporúčajú schváliť na MZ m.č. Bratislava-Ružinov.

 Hlasovanie:            za:  6
                           proti:  0
                     zdržal sa: 0
Stanovisko bolo prijaté.

k bodu 4:
Poslanci sa zaoberali prioritami grantového programu na rok 2018. Zhodli sa na podpore sociálnej oblasti a podpore v oblasti kultúry a vzdelávania. Komisia po diskusii navrhla dve témy ako prioritné a ostatné by boli tiež zaradené do grantového programu. Rozpracovanie jednotlivých priorít spracuje predsedníčka komisie a dá o nich hlasovať formou per-rollam.
Hlasovanie:            za:  6
                           proti:  0
                     zdržal sa: 0
Stanovisko bolo prijaté.

k bodu 5:
Sporné prípady pri vyúčtovaní grantov za rok 2017
Tajomníčka komisie uviedla, že riešitelia niektorých grantov podali vyúčtovanie po 60 dňovej lehote od realizácie projektu.
Poslanci sa uzniesli, že vyúčtovanie projektov neskôr ako do 60 dní avšak do 10.12.2017 komisia nepovažuje za rozpor v súlade s § 11 ods. 2) VZN 7/2015 v znení VZN 19/2017.
Hlasovanie:            za:  5
                           proti:  0
                     zdržal sa: 1 Dr. Jusko sa zdržal hlasovania z dôvodu potreby vyjadrenie kontrolora
Stanovisko bolo prijaté.

Komisia odporúča všetky sporné prípady vyúčtovať v súlade s platným VZN, v nevyhnutých prípadoch komisia odporúča riešiteľom grantov, aby podali žiadosť o zmenu rozpočtu. 
Hlasovanie:           	za:  5
                           	proti:  0
                     		zdržal sa: 1 Dr. Jusko, ktorý žiada upozorniť prijímateľov na dodržiavanie § 11 ods. 10) VZN 7/2015 v znení VZN 19/2017.
Stanovisko bolo prijaté

5a
žiadosť v grante č.60/2017 o presun fin.prostriedkov do nasledujúceho roka
Komisia súhlasí s realizáciou a vyúčtovaním grantu do konca kal. roka.


k bodu 6:
Žiadosti o dotácie
PaedDr. Mária Barancová navrhla, aby sa komisia zaoberala schvalovaním žiadostí o dotácie až po spracovaní dokumentu o dotačnej politike. Poslanci sa dohodli, že svoju dotačnú politiku prerokujú a schvália do konca januára 2018.
Hlasovanie:            	za:  5 (Ing. arch. Lucia Štasselová, PaedDr. Mária Barancová, MVDr.
				 Marián Gajdoš, Ing. Peter Turlík, Mgr. Petra Palenčárová)
                           	proti:  0
                     		zdržal sa: 1 (Dr. Pavol  Jusko)
Stanovisko bolo prijaté.

Komisia navrhuje, aby sa žiadatelia o dotáciu s nízkou požadovanou sumou (ART Materhorn a OZ Odyseus) uchádzali o grant, nie o dotáciu.

Hlasovanie:            	za:  5 (Ing. arch. Lucia Štasselová, PaedDr. Mária Barancová, MVDr.
				 Marián Gajdoš, Ing. Peter Turlík, Mgr. Petra Palenčárová)
                           	proti:  0
                     		zdržal sa: 1 (Dr. Pavol  Jusko)

k bodu 7:
Návrhy k súčasne platnému VZN o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov
MVDr. Gajdoš predložil Návrh na zmenu VZN, do ktorého o.i. zapracoval podnety z predchádzajúceho zasadnutia komisie. Komisia zvlášť preberala paragraf 3 odsek 2 (...na granty a DOTACIE sa vyčlení minimálne 1 percento daňových príjmov MČ). Návrh  Kým nie je schválená dotačná politika mestskej časti, nespájať vo VZN výšku pridelených prostriedkov na dotácie a granty. 

k bodu 8:
Odpoveď žiadateľom o grant č. 66/2017

Komisia pripravila list pre žiadateľa o grant č. 66/2017


k bodu 9:
Rôzne
Poslanci sa zaoberali zverejňovaním mien jednotlivých poslancov na propagačných materiáloch súvisiacich s grantami resp. dotáciami, resp. výklad VZN paragraf 10 ods. 3.

Paragraf 10 ods. 3 – Byty 5OO a Nadácia Novohradská, - Komisia prijala stanovisko, aby obidve umiestnili logo MČ v súlade s VZN.

Členom komisie boli odoslané e-mailom žiadosti o zmeny v projektoch. Členovia komisie hlasovali per-rollam. 
9a. Nezisková organizácia DePaul žiada o predĺženie termínu vyúčtovania grantu č. 68/2017 do 15.12.2017 nakoľko grant bol schválený na organizáciu koncertu, ktorý prebehne v decembri v zmysle žiadosti 
9b. Saleziáni don Bosca žiadajú o predĺženie termínu na ukončenie projektu do 10.januára a termínu vyúčtovania dotácie na MŠ Mamy Margity do 15.januára 2018 – pokiaľ to nebude možné, žiadajú o predĺženie termínu do 15.decembra ako je to uvedené v žiadosti
9c.  Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK žiada o predĺženie implementácie grantu č. 17/2017 do 30.11.2017 v zmysle žiadosti
Hlasovanie:            za:  4
                           proti:  0
                     zdržali sa: 3
Stanovisko bolo prijaté.

Záver:


V Bratislave dňa   24. 11. 2017

Zapísala: Mgr. Viera Debnárová v.r., Mgr. Viera Kováčová v.r.

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



