
Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov  GS v III. kole r. 2011 
 
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 27.6 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 24.6 2011.  
Komisia opätovne žiada o predkladanie  „Správy a vyúčtovania grant.príspevku“ (kópie) jednotlivých projektov  
na zasadnutie GK, aby takto komisia mala prehľad o stave ich realizácie. Komisia potom z predložených správ 
vyberie materiály, ktoré môžu byť zverejnené na internetovej stránke mesta. 
Komisia tiež poveruje svojho predsedu jednaním so správcom internetovej stránky mesta s cieľom zabezpečiť 
zverejňovanie správ z rokovania GK po ich prejednaní v MZ. 
 
Následne komisia prejednala ďalšie predložené projektyi a odporučila nasledovné : 
20/2011 Inštitút jazykov a vzdelávania Byt ča – „Nemecký jazyk ako základ pre prácu opatrovate ľky ...“  
Projekt predložený13.6 2011, rozpočet projektu : 1344,- EUR, požadovaný príspevok : 800,- EUR (59,52%) 
21/2011 Inštitút jazykov a vzdelávania Byt ča – „Nau čte sa komunikova ť v anglickom jazyku ...“  
Projekt predložený 13.6 2011, rozpočet projektu : 1344,- EUR, požadovaný príspevok : 800,- EUR (59,5%) 
22/2011 Inštitút jazykov a vzdelávania Byt ča – „Kurz JU Vás posunie o krok vpred ...“  
Projekt predložený 13.6 2011, rozpočet projektu : 3668,- EUR, požadovaný príspevok : 1000,- EUR (27%) 
23/2011 Inštitút jazykov a vzdelávania Byt ča – „Mesto podporuje ob čanov v gramotnosti na PC“  
Projekt predložený 13.6 2011, rozpočet projektu : 2930,- EUR, požadovaný príspevok : 1000,- EUR (34,12%) 
- všetky štyri projekty (20,21,22 a 23) majú jedno spoločné – jedná sa opäť 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 mesta. 
Komisia ani v jednom prípade nedoporučuje poskytnutie príspevku 
24/2011 SA KUNG FU,.., Byt ča – „Zdravie a sebaobrana pomocou cvi čenia kungfu ...“  
Projekt predložený 21.6 2011, rozpočet projektu : 2990,- EUR, požadovaný príspevok : 830, EUR (27,75%) 
Projekt je spracovaný veľmi všeobecne, žiadateľ sa viac zaoberal výpočtom vlastných úspechov ako samotným 
projektom. Komisia doporučuje žiadateľovi projekt prepracovať, skonkretizovať a ak tak spraví do septembrového 
termínu zasadnutia, komisia ho znova prejedná. 
25/2011 Súkromná jazyková škola, Byt ča – „konverza čné kurzy cudzích jazykov“  
Projekt predložený 22.6 2011, rozpočet projektu : 1160- EUR, požadovaný príspevok : 812, EUR (70 
Aj v tomto prípade sa jedná o žiadosť súkromnej spoločnosti o príspevok na vlastné podnikanie. S projektom 
v tejto oblasti by sa žiadateľ mal obrátiť na iné inštitúcie (ÚPSVaR, ...) a nie na GS mesta. 
Komisia nedoporučuje poskytnutie príspevku 
26/2011 Július Kozák, M.Byt ča – „Športové hry SNP – 38.ro čník“  
Projekt predložený 27.6 2011, rozpočet projektu : 1230,- EUR, požadovaný príspevok : 799,50 EUR (65%) 
- jedná sa o tradičné podujatie, ktoré si v predchádzajúcich ročníkoch vybudovalo vynikajúce meno.  
Komisia odporúča poskytnutie príspevku vo výške 730,- EUR, ktorý môže byť použitý na zakúpenie ocenení, 
krytie materiálnych nákladov, prípadne propagáciu  podujatia. 
 
 
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 
27.6 2011  

 


