
 
Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov  GS v III. kole r. 2012 
 
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 18.6 2012 v zložení (Július Kozák, Mgr. Martin Petrus, 
Bc.Ivan Kostelný, Štefan Bury a Ing. Jaroslav Janešík).  
 
Následne komisia prejednala predložené projekty a doporučila nasledovné : 
10/2012 ASSASSIN, Byt ča – "Gala ve čer thai-boxu", 23.6 2012  
Projekt predložený 4.5 2012, rozpočet projektu : 2330,- EUR, požadovaný príspevok :1650,-EUR 
(71%). 
− II.ročník divácky zaujímavého podujatia. Predkladateľ však nevenoval príprave rozpočtu 
dostatok pozornosti a nepreštudoval podmienky grantového systému. Nakoľko termín konania 
neumožňuje vrátiť predkladateľovi projekt  na prepracovanie, komisia sa rozhodla postúpiť tento 
projekt – za predpokladu, že ho predkladateľ upraví tak, aby spĺňal podmienky GS – priamo na 
prerokovanie MZ. Vlaňajšie podujatie bolo z prostriedkov GS podporené 400,-EUR , ktorý bol použitý 
na krytie nákladov na energie, zakúpenie ocenení, prenájom ringu a propagáciu podujatia. 
 
11/2012 M.Hrivo, MEDIA PRINT – "SsHL – 5.kolo + 1.k olo detskej sú ťaže", 14.7 2012  
Projekt predložený 13.6 2012, rozpočet projektu : 1150,- EUR, požadovaný príspevok : 805,-EUR 
(70%). 
− tradičné podujatie hasičskej súťaže o Zlatú prilbu získalo tentorok štatút súťaže zaradenej do 
série súťaží SsHL. Organizátor je postavený pred veľkú výzvu môže ukázať svoje schopnosti. 
Zaujímavým sprievodným podujatím je zaradenie pretekov mladých hasičov. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 800,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na 
krytie časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.  
 
12/2012 BENET LTC, Byt ča – "Zabezpe čenie mládežníckych tenisových turnajov", VII-IX.201 2 
Projekt predložený 11.6 2012, rozpočet projektu : 1320,20EUR, požadovaný príspevok : 782,-EUR 
(59%). 
− činnosť predkladateľa projektu je orientovaná na prácu s deťmi, čo je chvályhodné a komisia 
sa zhodla, že takéto aktivity je treba podporiť. Avšak GS bol vytvorený na financovanie jednotlivých 
akcií a predložený projekt pokrýva činnosť na celú sezónu, resp.jej časť.  V prípade, že predkladateľ 
vyberie jeden konkrétny turnaj a v tomto zmysle upraví projekt (vrátane použitia správneho formulára 
pre GS a podrobnejšieho popisu) - 
komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 450,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na 
krytie časti materiál. nákladov a zakúpenie ocenení.  
 
13/2012 Súkromná jazyková škola, Byt ča – "Letný tábor Happy Summer Camp", 2-6.7 2012  
Projekt predložený 14.6 2012, rozpočet projektu : 2320,- EUR, požadovaný príspevok : 348,-EUR 
(15%). 
14/2012 Súkromná jazyková škola, Byt ča – "Letný tábor Happy Summer Camp", 30.7-3.8 2012  
Projekt predložený 14.6 2012, rozpočet projektu : 2320,- EUR, požadovaný príspevok : 348,-EUR 
(15%). 
− obidva projekty (13 a 14) majú spoločného predkladateľa a rovnaký program. Po 
skúsenostiach z predchádzajúcich rokov  komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 15,-
EUR/dieťa z Bytče a mestských častí, ktorý môže byť použitý na krytie časti materiál. nákladov. 
Zároveň upozorňuje predkladateľa na dodržanie podmienky neziskovosti projektu. K uzatvoreniu 
zmluvy musí žiadateľ predložiť zoznam detí, ktoré sa zúčastnia tábora s uvedením bydliska. 
 
15/2012 J.Korbáš, M.Byt ča – "Športové hry SNP – 38.ro čník", 26.8 2012  
Projekt predložený 15.6 2012, rozpočet projektu : 1230,- EUR, požadovaný príspevok : 799,50EUR 
(65%). 
− podujatie, ktoré má v mestskej časti i regióne dlhodobé korene.  
(Hodnotenia projektu sa nezúčastnil J.Kozák – je poslancom za m.č. M.Bytča). 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 730,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na 
krytie časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.  
 



16/2012 M.Pavlík, M.Byt ča – "II.ro čník sú ťaže o putovný pohár DHZ M.Byt ča", 1.9 2012 
Projekt predložený 15.6 2012, rozpočet projektu : 1200,- EUR, požadovaný príspevok : 780,-EUR 
(65%). 

− po uspešnom vlaňajšom I.ročníku a dobre zvládnutému otváraciemu preteku SsHL v tomto 
mesiaci, hasiči z M.Bytče organizujú ďalšie podujatie.  

(Hodnotenia projektu sa nezúčastnil J.Kozák – je veliteľom DHZ M.Bytča). 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 400,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na 
krytie časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.  
 
Komisia upozorňuje predkladateľov projektov na povinnosť propagácie mesta na akcii (použitie 
reklamného bannera s logom mesta a GS) a v propagačných materiáloch.  
 
Poskytnutie príspevkov projektom 13, 14, 15 a 16 komisia doporučuje len za predpokladu, že 
spĺňajú podmienky na poskytnutie dotácií (overenie predkladateľov finančným oddelením nebolo 
predložené na rokovanie komisie). 
 
 
Za komisiu :  
Ing. Janešík Jaroslav, zapisovateľ                                            Kozák Július, predseda 
18.6 2012 
 


