
Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov  GS v IV. kole r. 2011 
 
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 5.9 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 31.8 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 sa tiež dohodla na termínoch ďalších kôl a to :  
- uzávierka V.kola 24.10 2011, zasadnutie komisie 27.10 2011 
- uzávierka VI.kola 8.12 2011, zasadnutie komisie 12.12 2011  
 
Následne komisia opätovne prejednala projekt : 
24/2011 SA KUNG FU,.., Byt ča – „Zdravie a sebaobrana pomocou cvi čenia kungfu ...“  
Projekt opätovne predložený 30.8 2011, rozpočet projektu : 2990,- EUR, požadovaný príspevok : 830, EUR 
(27,75%) 
Projekt bol predložený v lepšej forme ako pôvodne. Komisia ho prejednala a po telefonickom kontakte 
a upresnení niektorých detailov s predkladateľom komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 15,-EUR 
na učastníka-osobu z Bytče a prímestských častí. Predkladateľ pri uzatváraní zmluvy predloží zoznam 
účastníkov s údajmi o bydlisku. 
 
Následne komisia prejednala ďalšie predložené projekty a odporučila nasledovné :  
27/2011 KRP, Malá Byt ča  – „Hasi čská sú ťaž ...“  
Projekt predložený 30.8 2011, rozpočet projektu : 1600- EUR, požadovaný príspevok : 800, EUR (50%) 
Aj v Malej Bytči sa črtá možnosť založiť tradíciu každoročnej súťaže v hasičskom športe. Je to tiež príležitosť 
vyskúšať novú trať a predviesť umenie družstiev po niekoľkých úspešných umiestneniach na súťažiach v okolí, 
konečne aj doma. 
Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 800,- EUR, ktorý môže byť použitý na krytie materiálových 
nákladov  na organizáciu, zakúpenie ocenení a propagáciu podujatia. 
28/2011 ASSASSIN, Byt ča – „Gala ve čer thai-boxu“  
Projekt predložený 30.8 2011, rozpočet projektu : 1190,- EUR, požadovaný príspevok : 890,- EUR (74,8%) 
- jedná sa o nový projekt od nového predkladateľa. Je to zaujímavé, divácky zaujímavé podujatie, preto sa 
komisia dohodla, že tento projekt doporučí podporiť. Žiadateľ pri podpise zmluvy nech predloží doklad o pridelení 
IČO. 
Komisia odporúča poskytnutie príspevku vo výške 400,- EUR, ktorý môže byť použitý na pokrytie nákladov na 
energie, na zakúpenie ocenení, krytie nákladov na prenájom ringu, 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    
5.9 2011  

                                                                                                                 


