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Zápisnica zo zasadnutia Grantovej komisie
dňa  28.3.2018


prítomní:  
Členovia komisie: 
Ing. arch. Lucia Štasselová, PaedDr. Mária Barancová, MVDr. Marián Gajdoš, Ing. Peter Turlík, Mgr. Petra Palenčárová, Ing. Martin Patoprstý
neprítomní:  
Dr. Pavol  Jusko

Zapisovateľka:
 Mgr. Eva Pindj￡kov￡Eva Pindjáková 

Program:

	Otvorenie 

Návrh VZN o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mestskej časti
Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva – Návrh oznámenia o predkladaní žiadostí o dotácie na rok 2018 
Prerokovanie podanej žiadosti o dotáciu – ENRON s.r.o., Oprava strechy (havarijný stav) Materská škola Kostlivého
Prerokovanie podanej žiadosti o dotáciu – Saleziánsky mládežnícky futbalový klub, Domino
Plnenie uznesení a úloh z predošlého zasadnutia GK
	zabezpečenie riadneho chodu spracovania grantového programu na rok 2018 (MVDr. Marián Gajdoš)

písomné stanovisko kontrolóra a právneho oddelenia, či môže GK dať na schválenie MZ Dotačnú výzvu (MVDr. Marián Gajdoš)
písomné stanovisko kontrolóra, či honoráre sú akceptovateľné z hľadiska VZN č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácii a grantov z rozpočtu MČ
	Rôzne

Záver

k  bodu 1:  
Otvorenie
Rokovanie komisie viedla predsedníčka Grantovej komisie (ďalej len GK) PaedDr. Barancová. Privítala členov komisie a následne si odsúhlasili program rokovania.


k bodu 2: 
Návrh VZN o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mestskej časti
Predkladaný materiál GK prerokovala, zvala na vedomie a odporúčala schváliť MZ m.č. Bratislava-Ružinov.


k  bodu 3:  
Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva – Návrh oznámenia o predkladaní žiadostí o dotácie na rok 2018 
Stiahnutý s rokovania

k bodu 4: 
Prerokovanie podanej žiadosti o dotáciu – ENRON s.r.o., Oprava strechy (havarijný stav) Materská škola Kostlivého
Stiahnutý s rokovania žiadateľkou dotácie dňa 26.3.2018 emailom

k bodu 5:
Prerokovanie podanej žiadosti o dotáciu – Saleziánsky mládežnícky futbalový klub, Domino
GK danú žiadosť prerokovala a neodporúča na schválenie MZ m.č. Bratislava-Ružinov

k bodu 6:
Plnenie uznesení a úloh z predošlého zasadnutia GK
Stiahnutý s rokovania

k bodu 7:
Rôzne
Z dôvodu neskorej odpovede z inštitúcii týkajúcich sa povinných príloh GK navrhuje dať odsúhlasiť v MZ m.č. Bratislava-Ružinov návrh predĺženia termínu dokladania povinných príloh ale iba tých žiadateľov, ktorí si o povinnú prílohu požiadali v čase podávania žiadosti o grant. 


Hlasovanie: za:  6,  proti:  0, zdržal sa: 0
Návrh bol prijatí.

k bodu 8:
Záver
Predsedníčka GK poďakovala všetkým zúčastneným a popriala pekný večer.

V Bratislave dňa   03.04.2018

Zapísala: Mgr. Eva Pindj￡kov￡Eva Pindjáková v.r.



PaedDr. Mária Barancová v.r.
           predsedníčka 

