
Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov  GS v IV. kole r. 2012 
 
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 10.9 2012 v zložení (Július Kozák, Mgr. Martin Petrus, 
Bc.Ivan Kostelný, Štefan Bury a Ing. Jaroslav Janešík).  
 
Komisia vzala na vedomie "Správu o stave podporených projektov prostredníctvom GS" vypracovanú 
finačným oddelením MsÚ. Komisia konštatovala, že z celkovej čiastky 7.300,- EUR, vyčlenenej v 
rozpočte pre GS, bolo doteraz komisiou doporučené čerpanie na jednotlivé projekty v celkovej výške 
6.470,- EUR. Skutočne bolo vyúčtované čerpanie vo výške 5.820,- EUR, pričom dva projekty s 
doporučeným príspevkov ešte neboli vyúčtované, resp. sa ešte nekonali. Zostatok po schválení 
nižšie uvedených grantov je 80,- EUR. 
 
Následne komisia prejednala predložené projekty a doporučila nasledovné : 
17/2012 R.Frolo, Hliník – "Slovenský superpohár v p ožiarnom útoku"  
Projekt predložený 4.9 2012, rozpočet projektu : 1000,- EUR, požadovaný príspevok : 600,-EUR 
(60%). 
− neoficiálne majstrovstvá Slovenska v kráľovskej disciplíne hasičského športu – požiarnom 
útoku. Dobrovoľní hasiči z Hliníka majú šancu ukázať, že je v ich silách zvládnuť aj podujatie, ktoré 
presahuje hranice okresu či kraja a určite sa  je to aj šanca na propagáciu mesta Bytča na 
celoslovenskom podujatí.  
(Hodnotenia projektu sa nezúčastnil J.Janešík – je členom DHZ Hliník). 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 600,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na 
krytie časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.  
 
18/2012 FKH, Hliník  – "Silvestrovský turnaj v poul ičnom hokeji o majstra Hliníka 2012"  
Projekt predložený 13.7 2012, rozpočet projektu : 200,- EUR, požadovaný príspevok : 150,-EUR 
(75%). 
− jedná sa už o tradičné podujatie (jubilejný 10.ročník), ktoré má okrem športového charakteru 
hlavne 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 posledné chvíle roka inak ako leňošením a gaučovou kultúrou. 
(Hodnotenia projektu sa nezúčastnil J.Janešík – je členom výboru FKH Hliník). 
Komisia odporú ča poskytnutie príspevku vo výške 150,- EUR, ktorý m ôže byť použitý na 
zakúpenie ocenení a krytie nákladov na organizáciu podujatia.  
 
Komisia upozorňuje predkladateľov projektov na povinnosť propagácie mesta na akcii (použitie 
reklamného bannera s logom mesta a GS) a v propagačných materiáloch.  
 
 
Za komisiu :  
Ing. Janešík Jaroslav, zapisovateľ                                            Kozák Július, predseda 
10.9 2012 
 


