
Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov  GS v II. kole r. 2011 
 
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 8.4 2011 v zložení (Július Kozák, Mgr. Martin Petrus, Bc.Ivan Kostelný, 
Štefan Bury a Ing. Jaroslav Janešík).  
Komisia vzala na vedomie „Správu o stave projektov podporených  prostredníctvom GS“, vypracovanú 
finančným oddelením 7.4 2011 
Následne komisia prejednala opätovne predložený projekt a odporučila nasledovné : 
04/2011 Kynologický klub, Byt ča – „Oblastná výstava nemeckých ov čiakov – 4.ro čník“  
Projekt predložený 21.1 2011, vrátený v I.kole na prepracovanie a doplnenie – opätovne predložený 21.3 2011, 
Rozpočet 1600,- EUR, požadovaný príspevok 800,- EUR (50%). 
- projekt opätovne predložený v zlepšenej forme. Na základe predloženého projektu a známych skutočností 
z minulých ročníkov komisia doporučuje predkladateľovi zlepšiť úroveň propagácie podujatia medzi obyvateľmi 
mesta, pretože takéto podujatie si zaslúži okrem účasti súťažiacich aj bohatšiu divácku kulisu. 
Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 300,- EUR, ktorý môže byť použitý na krytie časti nákladov 
na organizáciu, propagáciu podujatia a ocenenia v niektorej z kategórií. 
 
Následne komisia prejednala ďalšie predložené projekty a odporučila nasledovné : 
07/2011 OZ SATURNIA, Byt ča – „Skvalitnenie života ob čanov v DSS K ľúč“  
Projekt predložený 31.3 2011, rozpočet projektu : 828,- EUR, požadovaný príspevok : 621, EUR (75%) 
Úplne rovnaký projekt žiadateľ predložil už do minulého kola, iný je len účel použitia (namiesto perličkového 
kúpeľa je tu 6ks komod).  
Komisia prejednala predložený projekt a dospela k rovnakému záveru, že jeho financovanie z prostriedkov GS 
nie je v súlade s cieľmi GS. Okrem toho mesto bude svoje potreby v tejto oblasti riešiť budovaním vlastného 
zariadenia a nie je teda v jeho záujme riešiť materiálne vybavenie iného neverejného poskytovateľa služieb. 
08/2011 Slovenský zväz záhradkárov ZO Byt ča – „Výstava ovocia, ... “  
Projekt predložený 22.2 2011, rozpočet projektu : 470,- EUR, požadovaný príspevok : neuvedený (60/%=282,-
EUR) 
- tradičná akcia, poriadaná každoročne ZO SZZ, ktorá má ohlas u širokej verejnosti. Zodpovedá plne 
požiadavkám, ktoré kladieme na projekty, ktoré majú byť podporené prostredníctvom GS. Upozorňujeme však 
predkladateľa, aby v budúcnosti venoval príprave viac pozornosti a mal pri predkladaní projektu predjednaný 
termín konania s majiteľom priestorov (kvôli kolízii s inými akciami) a tiež i rozpočtu   
Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 282,- EUR, ktorý môže byť použitý na krytie časti materiál. 
nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení. 
09/2011 Ms.klub Hlasy a ohlasy Byt čianska – „Výstavné a prezenta čné skrinky“  
Projekt predložený 9.3 2011, rozpočet projektu : 1107,- EUR, požadovaný príspevok : 830, EUR (75%) 
Predkladateľ nie je v zmysle zákona 583/2004 Zb.z.oprávnenou osobou na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta 
(teda aj GS). 
10/2011 R.Frolo/DHZ Hliník – „XX. Ro čník sú ťaže o putovný pohár DHZ Hliník“  
Projekt predložený 7.3 2011, rozpočet projektu : 1.050,- EUR, požadovaný príspevok : 830,- EUR (79%) 
- jedná sa o tradičné podujatie, ktoré si v predchádzajúcich ročníkoch vybudovalo vynikajúce meno. Súťaž je 
zaradená  do aktuálneho ročníka pohárových súťaží „Severoslovenskej hasičskej ligy“, keď v minulých ročníkoch  
bola hodnotená ako jedna z najlepších.  
Projekt je spracovaný kvalitne, rozpočet je reálny. Oproti minulým rokom žiadateľ požaduje vyšší príspevok 
nakoľko sa jedná o organizovanie okrúhleho (XX.) ročníka súťaže, tiež 90.výročia založenia zboru v Hliníku a tiež 
aj z dôvodu odstúpenia generálneho sponzora SHL a teda zvýšených finančných nárokov na zabezpečenie 
vysokej kvality podujatia zo strany organizátora. 
Komisia odporúča poskytnutie príspevku vo výške 800,- EUR, ktorý môže byť použitý na zakúpenie ocenení, 
krytie materiálnych nákladov, prípadne propagáciu  podujatia. 
11/2011 RZ pri ZŠ Hurbanova ul. Byt ča – „Ve ľká noc v ľudových tradíciách“  
Projekt predložený 15.3 2011, rozpočet projektu : 460,- EUR, požadovaný príspevok : 400,- EUR (87%- ??) 
Zaujímavý projekt, ktorý stojí za to podporiť. 
Projekt bol spracovaný kvalitne  a komisia odporúča poskytnutie príspevku vo výške 270,- EUR, ktorý môže byť 
použitý na krytie materiálnych nákladov a propagáciu  podujatia. 
12/2011 S.Struhal, Byt ča  – „II.ro čník futbalového turnaja starších pánov“  
Projekt predložený 23.3 2011, rozpočet projektu : 800,- EUR, požadovaný príspevok : 350,- EUR (43,75 EUR) 
- projekt spracovaný na vysokej úrovni, jedná sa o podujatie, ktorého vlaňajší I.ročník sa stretol s veľkým 
ohlasom u športovej aj nešportovej verejnosti. 
Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 350,- EUR, ktorý môže byť použitý na krytie nákladov na 
propagáciu a organizáciu podujatia a zakúpenie ocenení. 
13/2011 F.K.H. Hliník – „Futbalový turnaj“   
Projekt predložený 6.4 2011, rozpočet projektu : 400,- EUR, požadovaný príspevok : 300,- EUR (75%) 
- okrem športovej časti je toto podujatie príležitosťou stretnúť sa a stráviť tak spoločné chvíle pri futbale i tým, 
ktorí ním nežijú v priebehu roka. Cieľom je pritiahnuť k aktívnemu športovaniu najmä mládež a deti. 
Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 250,- EUR, ktorý môže byť použitý na krytie nákladov na 
organizáciu podujatia a zakúpenie ocenení. 
 



14/2011 Inštitút jazykov a vzdelávania Byt ča – „Po čítače pre IJaV“  
Projekt predložený 5.4 2011, rozpočet projektu : 1680,- EUR, požadovaný príspevok : 1260,- EUR (75%) 
15/2011 Inštitút jazykov a vzdelávania Byt ča – „Mesto podporuje ob čanov v gramotnosti na PC“  
Projekt predložený 6.4 2011, rozpočet projektu : 3490,- EUR, požadovaný príspevok : 830,- EUR (23,78%) 
16/2011 Inštitút jazykov a vzdelávania Byt ča – „Podpora mesta pri vzdelávaní...“  
Projekt predložený 6.4 2011, rozpočet projektu : 4100,- EUR, požadovaný príspevok : 830,- EUR (20,24%) 
- všetky tri projekty (14,15 a 16) majú jedno spoločné – jedná sa o žiadosť súkromnej spoločnosti o príspevok na 
vlastné podnikanie. S projektami v tejto oblasti by sa žiadateľ mal obrátiť na iné inštitúcie (ÚPSVaR, ...) a nie na 
GS. 
Komisia ani v jednom prípade nedoporučuje poskytnutie príspevku 
17/2011 KRP M.Byt ča – „Veteran Tour 2011“  
Projekt predložený 6.4 2011, rozpočet projektu : 5155,- EUR, požadovaný príspevok : 790,- EUR (15,3%) 
- 5.ročník divácky veľmi príťažlivého podujatia by mal mať tento rok zastávku v Bytči. Je veľkou príležitosťou na 
spropagovanie mesta.  
Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 200,- EUR, ktorý môže byť použitý na krytie nákladov na 
propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení. 
18/2011 Súkromná jazyková škola – „Hurá do cirkusu – letný tábor – deti 6-10rokov“  
Projekt predložený 6.4 2011, rozpočet projektu : 2000,- EUR, požadovaný príspevok : 300,- EUR (15%) 
19/2011 Súkromná jazyková škola – „Hurá do cirkusu – letný tábor – deti 8-12rokov“  
Projekt predložený 6.4 2011, rozpočet projektu : 2100,- EUR, požadovaný príspevok : 300,- EUR (15%) 
- obidva projekty (18 a 19) majú spoločného predkladateľa i zameranie a aj po skúsenostiach z minulosti komisia  
doporučuje poskytnutie príspevku vo výške max. 15,-EUR/dieťa z Bytče a prímestských častí, ktorý môže byť 
použitý na krytie časti mater. nákladov. Zároveň upozorňuje žiadateľa na dodržanie podmienky neziskovosti 
projektu. K uzatvoreniu zmluvy musí žiadateľ predložiť zoznam detí, ktoré sa zúčastnia tábora s uvedením 
bydliska.  
 
U projektov, kde komisia doporučila poskytnúť dotáciu, je potrebné v zmluve stanoviť rozsah propagácie mesta 
ako poskytovateľa príspevku. 
 
 
 
 
Za komisiu :  
Ing. Janešík Jaroslav, zapisovateľ                                            Kozák Július, predseda 
8.4 2011  

 


