Zápisnica
 grantovej komisie
 konanej dňa 12.2.2015

Prítomní: podľa  prezenčnej listiny: PaedDr. M￡ria Barancov￡Mária Barancová, MVDr. Marián Gajdoš,                                                                                  
                                                          Dr. Pavol Jusko, Mgr. Petra Palenčárová,                                      
                                                          Ing. Martin Patoprst�Martin Patoprstý, Ing. arch. Lucia Štasselová,                                   
                                                          Ing. Peter Turlík


PROGRAM:

1.  1.  Prerokovanie VZN č.17/2001 o používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskej časti.
2.  Prerokovanie termínov zasadnutí grantovej komisie.
3.  Prerokovanie poslanecký prieskum.
4.  Prerokovanie   návrhu   Štatútu,  Rokovacieho   poriadku  grantovej   komisie  a  pracovnej 
     skupiny +  kritériá grantového systému.
5.  Rôzne.

                                 
                                  
K bodu 1/ 
    
Komisia pre posudzovanie projektov prerokovala VZN č.17/2001 o používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskej časti a berie na vedomie predložený návrh. 
Za: 7		Proti: 0


K bodu 2/  

Členovia komisie sa dohodli na konaní najbližšej komisie dňa 24.2. o 16:00. V marci bude komisia zasadať v teréne, u niektorej z organizácií, ktorá čerpala granty v minulosti. Predsedníčka grantovej komisie zašle e-mailom členom návrh ostatných termínov zasadania komisie na rok 2015 na vyjadrenie.  

K bodu 3/ 
 
Prítomní zobrali na vedomie plán termínov poslaneckých prieskumov. 


K bodu 4/ 
a)
Komisia sa dohodla, že v roku 2015 sa  grantový program bude riadiť podľa doteraz schválených pravidiel. 
b)
Komisia prerokovala návrh VZN, ktorý pripravil zástupca starostu Marian Gajdoš. Členova komisie sa dohodli, že návrh prejde pripomienkovým konaním vo vnútri komisie a následne pripravený na najbližšie zasadnutie komisie 24.2. Po jeho schváleni v Komisi bude predložený na prerokovanie zastupiteľstvu MČ Ružinov. 
c)
Komisia v priebehu roku 2015 bude pracovať na vypracovaní nových dotačných pravidlách v intenciách nvého VZN, vrátane štatútu, rokovacom poriadku, kritériách grantového systému. 

K bodu 5/ Rôzne 
Členovia komisie vítajú záujem občanov o účasť na komisii. Občania sa môžu zúčastniť rokovania komisie. V prípade záujmu občanov o vystúpenie môžu vystúpiť na základe odsúhlasenia poslancami. Podrobnejšie pravidlá zasadania rieši štatút komisie, ktorý bude v priebehu roka 2015 aktualizovaný. 
Pani PhDr. Jana Miklovičová a Viola Carol Dubecká sa môžu zúčastňovať rokovania komisie v zmysle vyššie uvedeného uznesenia. 
Za: 7		Proti: 0






                                                                                                 Ing. arch. Lucia Štasselová v.r.    
                                                                                                       predsedníčka komisie                                                                                                        



