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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  11. júna 2018

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

program:    1. Otvorenie
                      2. Zápisnice
                      3. Žiadosť o riešenie situácie zo schváleným grantom č. 52/2018 
                      4. Rôzne  
                      5. Záver

k  bodu 1:  Otvorenie
Rokovanie komisie otvorila pani podpredsedníčka Mgr. Palenčárová. Privítala prítomných členov GK.
                   
k bodu 2: Zápisnice
Vzhľadom na to, že väčšina členov GK súhlasí so znením zápisníc, zápisnice sa zverejnia na webovom sídle MČ. (Zápisnica zo zasadnutia GK dňa 23.4.2018, Zápisnica zo zasadnutia GK dňa 2.5.2018, Zápisnica zo zasadnutia GK dňa 9.5.2018). Zverejnenie zabezpečí zapisovateľka.

Hlasovanie:            za:  5
                           proti:  0
                     zdržal sa: 0


k  bodu 3:  Žiadosť o riešenie situácie zo schváleným grantom č. 52/2018

JUDO CLUB Slávia Bratislava požiadalo listom zo dňa 4.6.2018 o riešenie situácie súvisiace                       so schváleným Grantom č. 52/2018.
Komisia po zvážení okolností odporúča, aby si JUDO CLUB Slávia Bratislava dal žiadosť o zmenu rozpočtu (v tej výške ako bola schválená) a zároveň predložilo žiadosť o súhlas s presunom finančných prostriedkov na podujatia realizované po podpise zmluvy.
     
                                                                                       
K bodu 4: Rôzne 

	Grant č. 44 – Som senior a čo ďalej   

   
 - komisia sa zaoberala  e-mailom od p. Miklovičovej, ktorý nám bol doručený dňa 10.06.2018. Grantový program na rok 2018 bol uzatvorený a schválený MZ. V zmysle platného VZN GK nemá kompetenciu opätovne granty posudzovať. 

Hlasovanie:            za:  5
                           proti:  0
                     zdržal sa: 0

       
	Využite predpokladaného zostatku finančných prostriedkov        

Grantová komisia MZ mestskej časti Bratislava-Ružinov na svojom rokovaní dňa 11.06.2018 prerokovala možnosti využitia finančných prostriedkov, ktoré sa predpokladá, že ostanú nevyužité vzhľadom na množstvo a výšku schválených grantov. V nadväznosti na finančné prostriedky pridelené na granty a dotácie predpokladáme zostatok cca. 60 000,-€. Komisia má záujem, aby bola zachovaná viazanosť týchto financií na dotácie a má zároveň záujem, aby ešte v tomto roku boli využité na podporu činností  rôznych subjektov aktívnych v MČ Ružinov.


Grantová komisia navrhuje, aby miestne zastupiteľstvo bolo súčinné pri ich výbere a aby poslanci miestneho zastupiteľstva v termíne do 30.06.2018 predložili svoje návrhy – vytypovali subjekty, organizácie, ktorých činnosti by chceli podporiť formou dotácie. Grantová komisia subjekty osloví s možnosťou podať si žiadosť o dotáciu, následne doručené návrhy posúdi a vybrané predloží zastupiteľstvu na schválenie. Takto budú využité všetky finančné prostriedky vymedzené v rozpočte MČ na predmetný účel, t.j. prideľovanie grantov a dotácií.

Je možné navrhovať iba subjekty, ktoré pôsobia v Ružinove, svoju činnosť vykonávajú najmenej 3 roky a ich činnosť je z pohľadu poslanca miestneho zastupiteľstva prospešná, zaujímavá a podporyhodná.

V prípade, že MZ nezaujme kladné stanovisko k návrhu GK, GK odporúča pristúpiť k presunu finančných prostriedkov do rozpočtu MČ.

Vzhľadom na zajtrajší termín konania MR  komisia poverila MVDr. Mariána Gajdoša predložiť na rokovanie MR návrh uznesenia ako využiť ostávajúce finančné prostriedky z grantového programu.

Hlasovanie:            za:  5
                                       proti:  0
                                  zdržal sa: 0

Zamestnanci MÚ budú nápomocní pri administratívnom spracovaní predmetného materiálu.

	Najbližšie zasadnutie komisie bude podľa rozhodnutie MZ o prijatí predloženého návrhu.

(začiatok 07/2018).  V opačnom prípade komisia pristúpi ku „kontrole realizácie“ jednotlivých grantov, ktorých činnosti budú prebiehať počas letných mesiacov (p. zapisovateľka pripraví prehľad  realizácií činnosti projektov počas letných mesiacov).






K bodu 5: Záver

Podpredsedníčka GK ukončila rokovanie komisie.       

    



V Bratislave dňa   12.6.2018

Zapísala: Beata Tomášová	....................................

Overili: 
Mgr. Petra Palenčárová 	....................................

PaedDr. Mária Barancová 	....................................

Ing. arch. Lucia Štasselová  	....................................

MVDr. Marián Gajdoš	...................................
       
Ing. Martin Patoprstý		....................................

Ing. Peter Turlík		....................................

Dr. Pavol Jusko		....................................

