Zápisnica
 grantovej komisie
 konanej dňa 12.3.2014


Prítomní: podľa  prezenčnej listiny: PaedDr. Mária Barancová, Martin Barkol, Mgr. Boris Cehlárik, 
                                                          Ing Peter Hrapko,  Josef Ošlejšek , Ing. Pavol Šmilňák,             
                                                          Ing.Tatiana Tomášková, 
Hosť: JUDr. Alena Matisková 

Program:

1. Prerokovanie žiadosti  o presun finančných prostriedkov  
    a) grantový projekt  - VSD s.r.o.- prístupové chodníky
    b) grantový projekt - MARTA Stanica zborovej diakonie – poskytovanie 
        ošetrovateľskej služby 
    c) grantový projekt - OZ Camp Wonderland -Revitalizácia DI Jadrová
    d) grantový projekt - Cyklokoalícia – Zelená hliadka v Ružinove
2. Rozdelenie grantov
3. Prerokovanie návrhu zmeny VZN č.3/2011 o poskytovaní finančných dotácií 
     /grantov  z rozpočtu mestskej časti BA - Ružinov
4. Rôzne
                                 

Na začiatku zasadnutia grantovej komisie bolo navrhnuté hosťom  JUDr. Alenou Matiskovou, presunúť bod 3 na začiatok rokovania. Členovia komisie súhlasili s presunom. Ďalej sa pokračovalo podľa programu.

K bodu 3/ 

Prerokovanie návrhu zmeny VZN č.3/2011 o poskytovaní finančných dotácií /grantov z rozpočtu mestskej časti BA – Ružinov predkladala JUDr. Alena Matisková. 

Podľa navrhovanej zmeny VZN sa predmetné VZN nebude vzťahovať na poskytovanie dotácií právnických osôb, ktorým jediným akcionárom alebo spoločníkom je Mestská časť.
Poskytovanie dotácii takýmto právnickým osobám bude podliehať výlučne zákonu  č.583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
VZN aj po navrhovanej zmene sa naďalej bude vzťahovať na poskytovanie dotácii/grantov tak, ako je dotácia a grant v dotknutom VZN vymedzená a to právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľ, ktorých vymedzuje § 1 ods.4 tak ako ich vymedzuje zmena VZN v navrhovanom znení.
Zmena vymedzenia právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ, ktorí sú oprávnení žiadať o dotáciu resp. grant je len spresnením a zosúladením textácie tohto znenia VZN so zákonom č.583/2004 §7 ods.4.
Spresnenie pojmoslovia grant/dotácia bolo navrhnuté z dôvodu potreby aplikačnej praxe a z dôvodu zjavného rozporu jednotlivých ustanovení VZN navzájom medzi sebou.

Grantová komisia sa zhodla ponechať v nezmenenej podobe  §3 ods.1) písm.b) VZN č.12/2012 o poskytovaní finančných dotácií /grantov  z rozpočtu mestskej časti BA – Ružinov. 


K bodu 1/  

Všetky uvedené žiadosti o  presun finančných prostriedkov boli schválené a  podpísané predsedníčkou komisie.

K bodu 2/
      
Tajomníčka komisie oboznámila členov komisie s prijatými grantami, ktorých bolo v tejto výzve 130, z toho bolo vyradených 20grantov

Číslo
Názov žiadateľa
oblasť
Dôvod vyradenia
7
OZ TJ Rapid BA
Občianske združenie
šport
chýbajúci výpis z MV
8
OZ VAGUS
soc.oblasť
chýbajúce prílohy SP,DÚ, MV
20
OZ HELPER
vzdelávanie
chýbajúci výpis z MV
48
OZ Zdravie z pohybu
vzdelávanie
chýbajúce prílohy SP,DÚ
49
OZ Zdravie z pohybu
vzdelávanie
chýbajúce prílohy SP,DÚ
50
VLBaNP Komárnická 32-34
vz. ITAM

ŽP
neskoro doložené prílohy Obch.r., DÚ
61
OZ Poznanie
ŽP
neskoro doložené prílohy MV, SP
65
Bábky v nemocnici, o.z.
kultúra
neskoro doložené prílohy MV, SP
74
DETI ULICE
soc.oblasť
chýbajúci výpis z MV
78
Dobré roky 50+
šport
neskoro doložené prílohy MV, SP,DÚ
79
SBYT - Košická 37 
vl. bytov Košická 9-11
ŽP
neskoro doložené prílohy Obch.r., SP,DÚ
83
OZ DFS Prvosienka
kultúra
chýbajúci výpis z MV
84
OZ DFS Prvosienka
kultúra
chýbajúci výpis z MV
86
STOPY SNOV
kultúra
chýbajúci výpis z MV
94
OZ Naše Ostredky
šport
chýbajúce prílohy SP, overené stanovy
105
Slovenský skauting 34. zbor Don Bosca
soc.oblasť
neskoro doložené prílohy MV, DÚ
107
ZUŠ Exnárova
kultúra
chýbajúci výpis z Okr.Ú
108
Klub seniorov Krok-Ružinov regiony.sk
šport
chýbajúce prílohy DÚ, MV
125
Elledanse o.z.
kultúra
chýbajúci výpis z MV
126
BENI klub o.z.
šport
chýbajúci výpis z MV
Predsedníčka komisie náhodným výberom vybrala jednotlivé projekty, ktoré spĺňali všetky náležitosti a pridelila ich členom komisie, ktorí ich budú posudzovať školským systémom od 1 do 5:



Zoznam pridelených žiadostí o grant na kultúru, šport, životné prostredie, vzdelávanie  a  sociálnu oblasť na posúdenie 2014


č.1     Inter Bratislava OZ - šport
č.2     Spolok ochrancov vody Octopus – ŽP
č.3     Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 - šport
č.4     OZ Medzilaba - vzdelávanie
				č.5     OZ Medzilaba - ŽP
č.6      Zita Jurenková – SOFYS chránené pracovisko - soc. oblasť
č.9      Detská organizácia Bratislavský Fénix - vzdelávanie
č.10    Saleziáni don Bosca Slovenská provincia - soc. oblasť
č.11    Saleziáni don Bosca Slovenská provincia - vzdelávanie
č.12    SRRZ-RZ pri materskej škole Astrova 5 - ŽP
č.13    TOP ART – Ing. Krkošková - vzdelávanie
č.14    OZ ZR“PŠ pri ZŠ Ostredkova 14 - šport
č.15    OZ ZR“PŠ pri ZŠ Ostredkova 14 - soc. oblasť
č.16    OZ ZR“PŠ pri ZŠ Ostredkova 14 - vzdelávanie
č.17    Športový hokejbalový klub Ružinov BA - šport
č.18    Rodičovské združenie SRDIEČKO - ŽP
č.19    Rodičovské združenie SRDIEČKO – ŽP
č.21    OZ ZŠ Borodáčová 2 - ŽP
č.22    ZR pri ZŠ Kulíškova 8 - ŽP
č.23    Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku - kultúra
č.24    RZ pri ZŠ Ružová dolina 29 - vzdelávanie
č.25    Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady - šport
č.26    OZ BKR 08 Bratislava - šport
č.27    OZ Karate klub IPPON - šport
č.28    Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR  - soc. oblasť     
č.29    Rodičovské združenie Cornus - ŽP
č.30    Rodičovské združenie Cornus - vzdelávanie
č.31    Rodičovské združenie Cornus - šport
č.32    Rodičovské združenie Cornus - kultúra
č.33    OZ MŠ Gemerská - ŽP
č.34    Bratislavská arcidiecézna charita - ŽP
č.35    Združenie v obraze - kultúra
č.36    OZ Centrum Rafael - ŽP
č.37    OZ Vicentínum - vzdelávanie
č.38    Slovenská plavecká federácia  - šport
č.39    OZ Cesta mesta  - ŽP
č.40    MARTA – SZD - soc. oblasť
č.41    AMITY OZ - kultúra
č.42    OZ ZRPD Púpava - soc. oblasť
č.43    OZ rodičov a priateľov MŠ Piesočná 2 - šport
č.44    OZ rodičov a priateľov MŠ Piesočná 2 - vzdelávanie
č.45    OZ Košická - kultúra
č.46    OZ BChZ - kultúra
č.47    VLBaNP Svätoplukova 24-26 vz. Bytokomplet - ŽP
č.51    Bratislavská kynologická záchranárska brigáda - ŽP
č.52    Špeciálna ZŠ Nevädzova 3 - vzdelávanie
č.53    Autisti - agentúra špec. služieb - vzdelávanie
č.54    Autisti - agentúra špec. služieb - kultúra
č.55    NO UniCare - vzdelávanie
č.56    OZ Habarka rodičov a detí pri MŠ Haburská 6 - kultúra
č.57    SVBaNP Miletičova 46 - ŽP
č.58    ZRaP MŠ Bancíček žiadosť č. 80  BK Slovan Bratislava - ŽP
č.59    OZ Pro CANTUS - kultúra
č.60    OZ Fontána pre Zuzanu - ŽP
č.62    OZ ADRA – soc. oblasť
č.63    Myslím – centrum kultúry nepočujúcich - vzdelávanie
č.64    ETP Management budov pre BD Tomášikova 10 - ŽP
č.66    DOMKA – Miletičová - kultúra
č.67    DOMKA – Miletičová - šport
č.68    Divadlo pod kostolom - kultúra
č.69    Spartan´s Strength - šport
č.70    Viera reštart n.o. - šport
č.71    OZ Šťastík - vzdelávanie
č.72    AŠK INTER Bratislava - šport
č.73    OZ Stálica - šport
č.75    ZUŠ sv. Cecílie - vzdelávanie
č.76    OZ No-21 Trnávka - šport
č.77    ZRaP MŠ Západná 2 - vzdelávanie
č.80    BK Slovan Bratislava  - šport
č.81    Združenie občianskej sebeobrany - vzdelávanie
č.82    Združenie občianskej sebeobrany - ŽP
č.85    OAZA V.U. s.r.o. - kultúra
č.87    PRIMA n.o. - soc. oblasť
č.88    M.C.E OZ - kultúra
č.89    Galéria Andrej Smolák - kultúra
č.90    Galéria Andrej Smolák - vzdelávanie
č.91    Fai Play Music s.r.o. Mgr. Samuel Tomeček - kultúra
č.92    Domka – Trnávka - šport
č.93    Spoločenstvo detí a mládeže Domino - šport
č.95    OZ Domov pre každého - soc. oblasť
č.96    Klub plastikových modelárov – vzdelávanie 
č.97    Centrum Anya o.z - šport
č.98    Detské a rodinne centrum Tulipán o.z. - ŽP
č.99    Centrum Anya o.z - vzdelávanie
č.100  DEPAUL Slovensko n.z. - soc. oblasť
č.101  DEPAUL Slovensko n.z. - ŽP
č.102  Združenie kresťanských seniorov Slovenska - vzdelávanie
č.103  OZ BAGAR - soc. oblasť
č.104  OZ BAGAR - vzdelávanie
č.106   BROSS s.r.o. - kultúra
č.109   SVBaNP CENTRÁL - ŽP
č.110  David VEREŠ - ŽP
č.111  OZ Krúžok remesiel – KRUH - vzdelávanie
č.112  SVBaNP Sabinovská 3/A,3/B - ŽP
č.113  OZ Odyseus - soc. oblasť
č.114  VSD s.r.o. Trebišovská správca domu - ŽP
č.115  ARTE - kultúra
č.116  Folklórne združenie KARPATY - kultúra
č.117  Folklórne združenie KARPATY - vzdelávanie
č.118  Actoris system s.r.o. - ŽP
č.119  Bratská jednota baptistov cirkevný zbor Viera - vzdelávanie
č.120  UNISPORT CLUB Slovakia - šport
č.121  Slovenská hokejbalová únia - šport
č.122  OZ PUK - šport
č.123  OZ PUK – soc.oblasť
č.124  OZ PUK - vzdelávanie
č.127  SHM – saleziánske mládežnícke hnutie - šport
č.128  OZ Zážitkovo - vzdelávanie
č.129  Slovenský červený kríž - vzdelávanie
č.130  OZ Iniciatíva rodičov Ružinova - šport
				
				


K bodu 4/ 

Bola odsúhlasená zmena podoby žiadosti pre jednotlivé oblasti kultúra, šport, životné prostredie, vzdelávanie a sociálna oblasť, kde bude žiadateľ sám vyplňovať zaradenie projektu.

V samotnej žiadosti bude usmernenie pre organizácie aké doklady majú priložiť k žiadosti o grant.

Celková suma na prerozdelenie je 148 111 €






                                                                                                 PaedDr. Mária Barancová v.r.    
                                                                                                      predsedníčka komisie                                                                                                         


V Bratislave 17.03.2014
Zapísala  Ing. Dominika Slezáková


