
Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov  GS v I. kole r. 2011 
 
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 19.01 2011 v zložení (Július Kozák, Mgr. Martin Petrus, Bc.Ivan Kostelný, 
Štefan Bury a Ing. Jaroslav Janešík).  
Členovia komisie dohodli základné pravidlá, podľa ktorých budú hodnotiť projekty, ktoré jej budú v priebehu roka 
predložené :  
- aj naďalej bude komisia prejednávať projekty iba s predchádzajúcim stanoviskom finančného oddelenia, 

ktoré preskúma formálne náležitosti žiadateľa – meno, IČO a spolu s kontrolórom mesta sa vyjadrí aj k stavu 
predchádzajúcich projektov žiadateľa (ak takéto boli) – najmä úplnosť a správnosť vyúčtovania a predloženia 
dokladov. 

- zámerom grantového systému v roku 2011 bude podporiť predovšetkým projekty na aktivity, t.j. konanie 
rôznych akcií a financovanie materiálového vybavenia bude riešiť až v druhom rade. 

- komisia bude dbať, aby mala väčší prehľad o realizovaných projektoch – jednak tým, že na každé zasadnutie 
GK bude žiadať správu z finančného oddelenia o stave projektov,  kde mesto so žiadateľom podpísalo 
zmluvu o poskytnutí dotácie a tiež predloženie „Správy a vyúčtovania grantového príspevku“, ktorého 
povinnou súčasťou bude fotodokumentácia v rozsahu aspoň 4 fotografií, ktoré budú potom môcť byť 
zverejnené na stránke mesta. 

- komisia tiež bude presadzovať pri každom podporenom projekte propagáciu mesta ako poskytovateľa 
príspevku – primerane k podielu tohto príspevku na celkových nákladoch projektu. 

- komisia zároveň odporúča finančnému oddeleniu neposkytovať preddavky na realizáciu projektu, ale 
príspevok vyfinancovať až po predložení vyúčtovania a kontrole predložených dokladov. 

- komisia doporučuje zvážiť zasielanie žiadostí  na posúdenie členom komisie elektronicky (adresár bude 
doručený na sekretariát MsÚ) 

Komisia si zároveň sa dohodla na časovom harmonograme činnosti v I. polroku 2011 nasledovne : 
-  6.4 2011 – uzávierka prijímania projektov  - II. kolo   
- 11.4 2011 – zasadnutie komisie  
- 22.6 2011 – uzávierka prijímania projektov – III. kolo 
- 27.6 2011 – zasadnutie komisie  
Ďalej komisia vzala na vedomie, že na rok 2011 bola z rozpočtu mesta pre grantový systém vyčlenená čiastka 
8.300,- EUR  s tým, že celospoločenské akcie ako „Deň matiek“, „Deň detí“, „Mesiac úcty k starším“ a 
„Mikulášske besiedky“ budú aj tento rok financované mimo GS cez položku rozpočtu – FOZ.  
Následne komisia prejednala predložené projekty a doporučila nasledovné : 
01/2011 A. VLČÍKOVÁ, M.Byt ča – „Fašiangový karneval pre deti“  
Projekt predložený 5.1 2011, rozpočet projektu : 170,- EUR, požadovaný príspevok : 127,50 EUR (75%) 
Nakoľko rovnaký projekt (zameranie a aj termín konania) predložil aj ďalší subjekt, po zvážení komisia 
doporučuje podporiť projekt pod číslom 02/2011. 
V záujme cieľovej skupiny (detí) doporučujeme zlepšiť komunikáciu a podať jeden spoločný a kvalitný projekt. 
02/2011 J.KORBÁŠ, M.Byt ča – „Detský fašiangový karneval“  
Projekt predložený 11.1 2011, rozpočet projektu : 300,- EUR, požadovaný príspevok 210,- EUR (70%). 
Komisia sa rozhodla uprednostniť tento projekt, nakoľko žiadateľ zastupuje skupinu rodičov, ktorí túto akciu 
každoročne organizujú. V každom prípade je v záujme predovšetkým detí, pre ktoré sa takéto podujatie 
organizuje, aby sa tí, čo majú záujem pomôcť, navzájom dohodli na miere účasti na príprave a realizácii projektu.  
Komisia doporučuje poskytnúť príspevok vo výške 100,- EUR, ktorý by mal pokryť časť  nákladov na organizáciu 
podujatia, ocenenia pre deti v maskách.  
03/2011 J.Lingešová, M.Byt ča – „Veselé fašiangy“  
Projekt predložený 11.1 2011, rozpočet projektu : 1000,- EUR, požadovaný príspevok 600,- EUR (60%). 
Komisia doporučuje poskytnúť príspevok vo výške 300,- EUR, ktorý by mal pokryť náklady na zakúpenie 
materiálu na výrobu masiek (príp.zakúpenie hotových masiek). Nakoľko celá akcia končí zábavou, komisia 
doporučuje organizátorovi ostané náklady financovať z výťažku z tejto akcie. 
04/2011 Kynologický klub, Byt ča – „Oblastná výstava nemeckých ov čiakov – 4.ro čník“  
Projekt predložený 21.1 2011, rozpočet projektu : 1850,- EUR, požadovaný príspevok : 1000,- EUR (54,05%) 
- dobré podujatie a dobrá príležitosť propagovať mesto. Už vlani komisia upozornila žiadateľa, že takýto projekt  
si žiada viac pozornosti pri príprave –  a aj tento rok je spracovaný opäť len povrchne a doslova „na kolene“. 
Nakoľko sa podujatie má uskutočniť na pozemku, ktorý nie je v správe predkladateľa projektu, chýba tu 
stanovisko majiteľa/správcu ku konaniu sa takéhoto podujatia na tom mieste a v tom termíne. Zároveň 
doporučujeme predkladateľovi preštudovať si podmienky poskytnutia príspevku, rozpočet postaviť na reálnych 
základoch a v popise projektu sa zamerať na konkrétny projekt (aké kategórie, kritéria hodnotenia, popis 
organizácie podujatia, ...). Tiež doporučujeme zlepšiť formu vyplnenia žiadosti (strojom, PC) a doplniť tam meno 
zodpovednej osoby za projekt. 
Nakoľko je ešte dostatok času, komisia doporučuje predkladateľovi projekt prepracovať a doplniť a pokiaľ tak 
spraví, komisia ho prejedná na budúcom zasadnutí 
05/2011 OZ SATURNIA, Byt ča – „Skvalitnenie života ob čanov v DSS K ľúč“  
Projekt predložený 14.1 2011, rozpočet projektu : 828,- EUR, požadovaný príspevok : 621, EUR (75%) 
Komisia prejednala predložený projekt a dospela k záveru, že jeho financovanie z prostriedkov GS nie je 
v súlade s cieľmi GS. Okrem toho komisia nemá prehľad o tom, či klienti DSS sú občanmi mesta.  



Z týchto dôvodov komisia nedoporučuje poskytnutie príspevku z GS, žiadateľ sa môže obrátiť na mesto so 
žiadosťou o poskytnutie príspevku, ktorá bude prejednaná v príslušnej komisii MZ. 
06/2011 Z,CHOMOVÁ, Žilina – „Kultúra – štvrtý rozme r mesta Byt ča“  
Projekt predložený 17.1 2011, rozpočet projektu : 1600,- EUR, požadovaný príspevok : 800, EUR (50%) 
Komisia prejednala predložený projekt a dospela k záveru, že pri takomto projekte by mal byť zachovaný postup : 
1/ mesto zváži a uznesením MZ sa rozhodne riešiť potrebu organizovať kultúrne podujatia mimo tradičných miest 
(kultúrne domy,...), 2/ mesto  spracuje projekt vo vlastnej réžii alebo vypíše verejnú súťaž na vypracovanie 
takejto štúdie (ktorej sa môže zúčastniť aj predkladateľka) a podľa výsledkov súťaže sa rozhodne o ďalšom 
postupe  
 
 
 
Za komisiu :  
Ing. Janešík Jaroslav, zapisovateľ                                            Kozák Július, predseda 
19.1 2011  

 


