
Doplnenie zápisnice č. 20 zo zasadnutia KOVM dňa 09.októb.-a 2012 

Na zasadnutí KOVM dňa 9.októbra 20 12 bo la v rámci bodu č.3 programu rokovania komisie 
prediskutovaná ž i adosť o poskytnutie dotácie pre Obč i anske združenie Zámoček pri MŠ 
Kuzmányho 9. Pôvodne navrhovaná suma dotácie 600,- € pre OZ Zámoček bola na základe 
predbežnej požiadavky č l ena Rad y školy ZŠ s MŠ Milana Hodžu. Škarniclova 1 znížená na 
400,-€ s tým, že 200,-€ bude rezervované na poskytnutie dotácie pre Občianske zd ružen ie 
Rad y rod i čov ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova l. Kecl'že Občianske združe nie Rad y 
rodičov pri ZŠ s MŠ Hodžu, Škarniclova l nepodalo žiadosť v určenom termíne. komisia 
KOVM diía 19. októbra 20 12 posúdila vzniknutú situáciu a na zák lade hlasovania per ro ll am 
odsúhlasil a zvýšen ie dotácie pre Občianske zdru ženie Zámoček pri MŠ Kuzmányho 9 
v pôvod ne navrhovanej sume 600.- €. 

Názov predk l adate ľa: Obč i an ske zdru ženie Zámoček 
Názov projektu: Naša spoločná Olympiáda 
C ieľová skupina: deti z MŠ Kuzmányho 9, 81 l 06 Brat islava 
Celkové náklady: 709,50 € 
Výška požado vanej dotácie : 599,50 € 
Výška schválenej dotácie : 600.- € 

Uznesenie č. 3: zostáva v platnosti 
Hlasovanie per roll am: 
Hlasoval i: 4 
Za:4 

Zapísa la: Mgr. Gabriela Ištvánová 
Bratislava 19 .10 .2012 

Rozde ľovn ík: 

l . PhDr. Tatiana Rasová - starostka 
2. MUDr. Peter Osuský, CSc. - vicestarosta 
3. Ing. Ján Krta - vicestarosta 
4. Mgr. Sven ŠovčÍk - prednosta 

doc . RN Dr. Ivan Haverlík. CSc .. V.r. 
predseda komisie 

5. Doc. RNDr. Ivan Haverlík. CSc. - predseda komisie 
6. č l enov i a komisie 
7. Mgr. Ľubos l ava Vasilová - vedúca oddelenia ško lstva 
8. Ing. Oli ver Paradeiser - hl avný kontrolór 
9. Ing. Paulína Schmidtová - ref. organ i začn)' 


