

Zápisnica
zo zasadnutia grantovej komisie 
konanej dňa 10.06.2013



Prítomní: podľa  prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Martin Barkol, Josef Ošlejšek 


Program: 
	Oboznámenie členov komisie s prijatými grantami  

Rozdelenie jednotlivých grantov medzi členov komisie náhodným výberom
Nedostatky a chyby pri vyúčtovaní grantov
Príprava zmien, resp. dodatku k VZN č. 12/2012  o poskytovaní finančných dotácií/grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov/úplné znenie)
Rôzne
                          

K bodu 1/
     
Tajomníčka komisie oboznámila členov komisie s prijatými grantami, ktorých bolo vo výzve na životné prostredie 21, z toho bol vyradený 1 grant:


Číslo
Názov žiadateľa      
oblasť
dôvod vyradenia
5
 
OZ ZŠ Borodáčová
 
životné prostredie
chýbajúca príloha
 



K bodu 2/
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 životné prostredie na posúdenie 2013


PaedDr. Mária Barancová         č. 11   Spoločenstvo vl. bytov a nebyt. priestorov
                                                              Miletičova 46
                                                  č. 17    B M European Democratic Forum, NPO

Ing. Peter Hrapko                      č. 9     BYTOKOMPLET-D,s.r.o.-Svätoplukova 24-26
                                                  č. 15    Vlastníci bytov v zast. HERMES s.r.o.
                                                  č. 20    VNP v byt. dome BORIA v zast. HomePro spr. 
				   

Martin Barkol                            č.  1     Geometrák s.r.o.
                                                   č.  8     SRRZ – RZ pri MŠ Šalviová
                                                   č. 18    OZ rodičov a priateľov MŠ Piesočná
				   


Mgr. Boris Cehlárik                  č. 7      ETP Management budov BD Tomášiková 10
                                                  č. 16    Bross s.r.o.
                                                  č. 20    VNP v byt. dome Boria v zast. HomePro spr.
				   

Josef Ošlejšek                           č.  4    OZ Farbičky čarbičky  
                                                  č.  6    OZ Pivonka
                                                  č.  14   VSD s.r.o. – správca domu				   


Ing. Pavol Šmilňák	               č. 3     OZ ZRPŠ Ostredková
				   č. 12    Peter Grečko - RYS
				   č. 19    VNaBP Ružinovská 42 v zast. HomePro spr.
				   
Ing. Tatiana Tomášková           č. 2      Geometrák s.r.o.
                                                  č. 10    BYTOKOMPLET-D s.r.o.- Komárnická 22-24
                                                  č. 13     Spojená škola sv. Vincenta de Paul


				   
K bodu 3/

Členovia komisie odsúhlasili, že miestny kontrolór Ing. Rastislav Harman na základe skúseností z predchádzajúcich  vyúčtovaní  poskytnutých grantov pripraví materiál, ako  zúčtovať poskytnutú dotáciu a vyvarovať sa chýb, ktoré sa opakovane vyskytovali. Daný materiál sa zverejní na internete v sekcii Grantové programy.



K bodu 4/

Členovia grantovej komisie sa jednohlasne zhodli, že VZN mestskej časti Bratislava  - Ružinov č. 12/2012 (úplné znenie) sa nebude meniť ani dopĺňať, ale na internete v sekcii Grantové pogramy sa pridá kolónka UPOZORNENIE, kde bude uvedené, čo sa považuje za iný výpis z registrácie použiteľný na právne úkony – výpis z ministerstva vnútra, živnostenského registra, obchodného registra, obvodného úradu nie starší ako tri mesiace.












K bodu 5/

Vyskytli sa výhrady jednotlivých žiadateľov k hodnoteniu projektov grantovou komisiou. 

Stanovisko grantovej komisie:

Grantová komisia projekty hodnotila podľa kritérií uvedených vo VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 12/2012 (úplné znenie) a ŠTATÚTU Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia (ďalej len „grantová komisia“) a výsledok posúdenia je kolektívnym rozhodnutím grantovej komisie.









                                                                                                  PaedDr. Mária Barancová v.r.
                                                                                                          predsedníčka komisie
















V Bratislave 12.06.2013
Zapísala  Ing. Beáta Linhartová


