
Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov  GS v I. kole r. 2012 
 

Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 20.02 2012 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 z posledného kola 
r.2011, vypracovanú FO. 
Členovia komisie sa dohodli, že do programu najbližšieho zasadnutia zaradia prejednanie a schválenie 
rokovacieho poriadku grantovej komisie, aby sa tak zjednotili pravidlá  fungovania komisie (a ich výklad) a 
celého grantového systému mesta. Z tohto dôvodu poveruje predsedu komisie prípravou novelizácie 
propozícií GS na internetovej stránke mesta. Rokovací poriadok, propozície GS a z toho vyplývajúci návrh 
na úpravu VZN budú predložené na schválenie MZ. 
Členovia komisie dohodli priority, podľa ktorých bude posudzovať projekty predložené v roku 2012 : 
-  zámerom grantového systému v roku 2012 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 kópie „Správy a vyúčtovania grantového 
príspevku“, ktorého povinnou súčasťou bude fotodokumentácia v rozsahu aspoň 4 fotografií, ktoré budú 
potom môcť byť zverejnené na stránke mesta. 
- aj tento rok bude komisia 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. 
Nakoľko ešte nie je známy presný harmonogram zasadnutí MZ v priebehu roka 2012, komisia predbežne 
stanovila termín uzávierky II.kola na 19.4 2012 a termín zasadnutia GK na 23.4 2012. 
Ďalej komisia vzala na vedomie, že na rok 2012 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 predložený projekt a doporučila nasledovné : 
01/2012 Slovenský zväz záhradkárov ZO Byt ča – „Výstava ovocia, ... “  
Projekt predložený 2.2 2012, rozpočet projektu : 470,- EUR, požadovaný príspevok : neuvedený 
(60/%=282,-EUR). 
- tradičná akcia, poriadaná každoročne ZO SZZ, ktorá má ohlas u širokej verejnosti. Zodpovedá  
požiadavkám, ktoré kladieme na projekty, ktoré majú byť podporené prostredníctvom GS. Upozorňujeme 
však predkladateľa, aby v budúcnosti venoval príprave viac pozornosti a mal o.i. pri predkladaní projektu 
predjednaný termín konania s majiteľom priestorov (kvôli kolízii s inými akciami) a tiež i rozpočtu. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 250,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení.  
 
 
 
Za komisiu : 
Ing. Janešík Jaroslav, zapisovateľ                                            Kozák Július, predseda 
20.2 2012 
 


