Zápisnica
 grantovej komisie
 konanej dňa 5.5.2014


Prítomní: podľa  prezenčnej listiny: PaedDr. Mária Barancová, Ing Peter Hrapko, Josef Ošlejšek,
                                                          Ing. Pavol Šmilňák, Ing.Tatiana Tomášková             

Ospravedlnení: Martin Barkol, Mgr. Boris Cehlárik
           
Hosť: Mgr. Denisa Dolná, Mgr. Maroš Kemény

Na začiatku zasadnutia grantovej komisie pani predsedníčka navrhla zmenu programu. Prítomní členovia komisie súhlasili s návrhom. 

Program:

     1.  Prerokovanie    námietky   na   projekt   č. 39   OZ  Cesta  z mesta    –   Relax  zóna  na  
          Doležalovej ul. –  revitalizácia vnútrobloku    
     2.  Prerokovanie žiadosti  o presun finančných prostriedkov a zmene názvu položiek
           a) grantový projekt BM European Democratic Forum, n.o. –  revitalizácia a výsadba              
               zelene na Krížnej ul. č. 58-62 vo vnútrobloku
           b) grantový projekt Rodičovské združenie pri ZŠ Ružová dolina 29 - EKOŠKOLA
     3.  Prerokovanie listu OZ Zdravie z pohybu   
     4.  Harmonogram obhliadok zrealizovaných projektov a podujatí z grantovej výzvy na rok 
          2014              
     5.  Rôzne

K bodu 1/ 

Grantová komisia sa oboznámila s dovysvetlením projektu a bol jej predložený doklad s podpismi, kde viac ako 90% nájomníkov odsúhlasilo revitalizáciu. V  projekte je doložené stanovisko Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, ktoré je vlastníkom pozemku a vydalo súhlasné stanovisko na revitalizáciu pozemku.
Grantová komisia odporúča tento projekt schváliť.  

K bodu 2/  

Uvedené žiadosti o  presun finančných prostriedkov a zmene názvu položiek boli schválené členmi grantovej komisie a podpísané predsedníčkou komisie. Navrhované zmeny  musia byť v súlade so zmluvou.

K bodu 3/
      
Grantová komisia sa vyjadrila k listu, že trvá na povinných prílohách, pretože vyplývajú z ustanovení VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 12/2012 o poskytovaní finančných dotácií/grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov.
Grantová komisia zároveň požiadala tajomníčku, aby predložila právnemu oddeleniu odporúčanie komisie, hľadať v budúcnosti možnosti ako zjednodušiť predkladanie projektov.  


K bodu 4/

Členovia komisie sa dohodli na termínoch zasadnutia grantovej komisie, ktorá bude zameraná na kontrolu projektov v teréne.

17. jún  2014 – 11:00 – výjazdová komisia

8. júl 2014 – 11:00 - výjazdová komisia

26. august 2014 – 11:00 výjazdová komisia

Členovia grantovej komisie si vyberú individuálne podľa vlastného uváženia termín podujatia,        na ktorom sa zúčastnia.

Zoznam podujatí, ktoré sa uskutočnia v máji :

12.5. 2014 - 19:00 h –  Saleziáni don Bosca Slovenská provincia – Miletičova č.7, Ach to moje 
                                     sebavedomie (prednáška)  

22.5. 2014 -  koncert je preložený  – ARTE,  Amfiteáter Štrkovec ( alebo DK Ružinov) – 
                                                           koncert City Sounds  - Ida Kelarová  
                                                       
26.5. 2014 - 19:00 h –  Saleziáni don Bosca Slovenská provincia – Miletičova č.7, Optimalizácia 
                                      rodinného rozpočtu (prednáška)  

30.5.2014 – 14:00 – 18:00h – ZRaPŠ Medzilaba, - Medzilaborecká č.11, HAPPY MY FEST 

Zoznam podujatí, ktoré sa uskutočnia v júni :

1.6. 2014  - 9:00 h   -   AŠK Inter Bratislava -  ANŠ Ružinov – Zorka minihandball cup – turnaj
                                       
24.- 28. 6. 2014 - 8:00 - 20:00 h - Unisport club Slovakia – ANŠ Ružinov - Hokejbalove dni 

K bodu 5/

Členovia komisie poverili tajomníčku, aby zistila odpoveď na petíciu elokovaného  pracoviska Materskej školy Miletičova č. 37 v  objekte Gemerská č.4 v Bratislave 






                                                                                                 PaedDr. Mária Barancová v.r.    
                                                                                                      predsedníčka komisie                                                                                                         


V Bratislave 07.05.2014
Zapísala  Ing. Dominika Slezáková

