
Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov  GS v V. kole r. 2011 
 
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 21.11 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 25.10 2011.  
 
Následne komisia prejednala ďalšie predložené projekty a odporučila nasledovné :  
29/2011 Súkr.jazyková škola Mgr.Salajková, Byt ča – „Francúžtina pre deti“  
Projekt predložený 10.10 2011, rozpočet projektu : 810- EUR, požadovaný príspevok : 283,50 EUR (35%) 
30/2011 Súkr.jazyková škola Mgr.Salajková, Byt ča – „Nem čina pre deti“  
Projekt predložený 10.10 2011, rozpočet projektu : 520- EUR, požadovaný príspevok : 182,- EUR (35%) 
- oba predložené projekty (29,30) majú opäť spoločnú skutočnosť, že sa jedná o žiadosť súkromnej spoločnosti 
o príspevok na vlastné podnikanie. Okrem toho žiadateľ je zaradený v sieti školských zariadení a na svoju 
činnosť (v oblasti vzdelávania v cudzích jazykoch) dostáva príspevok z podielových daní cez rozpočet mesta. 
Komisia teda nedoporučuje poskytnutie ďalšieho príspevku z GS  
31/2011 FKH Hliník – „Silvestrovský turnaj v pouli čnom hokeji o majstra Hliníka 2011“  
Projekt predložený 18.10 2011, rozpočet projektu : 200,- EUR, požadovaný príspevok : 150,- EUR (75%) 
- jedná sa už o tradičné podujatie, ktoré má okrem športového charakteru aj iný spoločenský význam – je to 

podujatie, ktoré utužuje vzťahy v komunite. Stretávajú sa tu úplní amatéri so športovcami, mladí so staršími 
a hokejbal je tu iba tou platformou, na základe ktorej sa všetci zabavia a strávia spoločne posledný deň roka 
inak ako leňošením a gaučovou kultúrou. 

Komisia odporúča poskytnutie príspevku vo výške 150,- EUR, ktorý môže byť použitý na zakúpenie ocenení a 
krytie nákladov na organizáciu 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 
21.11 2011  

 


