
Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov  GS v III. kole r. 2013 
 
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 24.6 2013 v zložení Július Kozák, Mgr. Martin Petrus, Bc.Ivan 
Kostelný a Ing. Jaroslav Janešík. V priebehu zasadnutia však svoju účasť z vážnych rodinných dôvodov 
ukončil Mgr.Petrus. 
 
Komisia vzala na vedomie správu o projektoch podporených prostredníctvom GS vypracovanú finančným 
oddelením. 
Komisia ďalej vyslovila výhrady k predloženej faktúre za zhotovenie 2ks banerov GS vystavenej firmou 
MEDIA-MEC s.r.o. Bytča, nakoľko suma (84,- EUR), na ktorú je faktúra vystavená, podstatne presahuje 
čiastku, ktorá bola komisiou odsúhlasená (36,- EUR). Zároveň komisia navrhuje, aby pri preberaní 
banera bola vykonanná kontrola a prípadne zistené poškodenie bolo zaznamenané. O takto vzniklú 
škodu potom bude schválený príspevok z GS znížený ihneď pri predložení vyúčtovania projektu, pri 
realizácii ktorého došlo k poškodeniu banera.  
  
Následne komisia prejednala predložené projekty a doporučila nasledovné : 
15/2013 KRP Byt ča - „Veteran Tour Manín 2013“, 6.7 2013  
Projekt predložený 20.6 2013, rozpočet projektu: 5050,- EUR, požadovaný príspevok: 500,- EUR (9,95%)  
- projekt, ktorý sa tešil veľkému ohlasu medzi obyvateľmi mesta v minulom roku, je skvelou príležitosťou 
na propagáciu mesta  
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 300,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení.  
 
16/2013 M.Hrivo – MEDIA PRINT, Byt ča - „6.kolo SSHL + 2.ro čník detskej sú ťaže“, 20.7 2013  
projekt predložený 23.4 2013, rozpočet projektu: 1150,- EUR, požadovaný príspevok 805,- EUR (70%)      
- tradičná hasičská „Zlatá prilba“ aj tento rok získala štatút podujatia zaradeného do seriálu pretekov 
Severoslovenskej hasičskej ligy. Podujatie je opäť aj tento rok obohatené o súťaž mladých hasičov. 
Komisia však vyjadrila počudovanie nad tým, že organizátor sa nepokúsil viac stavať na tradícii 
hasičských pretekov v Bytči, ktoré bezpochyby Zlatá prilba má.  
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 800,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
materiál. nákladov na organizáciu nákladov na propa gáciu a zakúpenie ocenení v zmysle 
predloženého rozpo čtu.  
 
17/2013 M. Vozárik, Hrabové - "Futbalový turnaj pán ov nad 35rokov – 9.ro čník", 28.7 2013  
Projekt predložený 19.6 2013, rozpočet projektu : 870,- EUR, požadovaný príspevok : 650,-EUR (74,7%) 
- futbalový turnaj starých pánov, ktorí už ten futbal viac komentujú ako hrajú.  Komisia však doporučuje v 
budúcnosti venovať viac pozornosti príprave rozpočtu 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 300,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.  
 
18/2013 M.Šefara, Sú ľov - „Hokejbalový turnaj HBK Hrabové – 2.ro čník“, 10.8 013  
Projekt predložený 19.6 2013, rozpočet projektu : 500,- EUR, požadovaný príspevok : 375,- EUR (75%) 
- turnaj organizovaný amatérskym hokejbalovým klubom HBK Hrabové je možno príležitosťou obnoviť 
hokejbalovú ligu (?!) v Bytči.  V každom prípade by organizátor mal podať viac informácií o organizácii 
projektu (napr. či sa jedná o otvorený alebo „pozývací“ turnaj) a venovať viac pozornosti príprave 
rozpočtu. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 300,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.  
 
19/2013 DHZ, Hrabové – "0.ro čník hasi čskej sú ťaže", 17.8 2013  
Projekt predložený 19.6 2013, rozpočet projektu: 1100,- EUR, požadovaný príspevok: 800,-EUR (72,7%) 
- komisia oceňuje, že sa „prebúdza“ ďalšia hasičská organizácia v meste. Predkladateľ projektu by však 
mal uvážiť, či na začiatok nie je priveľkým sústom organizovať v jednom termíne dennú aj  nočnú súťaž a  
viac pozornosti by mal venovať príprave rozpočtu.  
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.  
 
Nakoľko hodnotenia ďalších dvoch projektov sa rozhodol zdržať Július Kozák (čím by sa komisia stala 
neuznášaniaschopnou), členovia komisie sa rozhodli zasadnutie komisie prerušiť a pokračovať dňa 25.6 
2013, kedy sa komisia stretla v zložení  Mgr. Martin Petrus, Bc.Ivan Kostelný a Ing. Jaroslav Janešík a 
prejednala nasledovné projekty:  
 



20/2013 J.Korbáš, M.Byt ča – "Športové hry SNP – 40.ro čník", 25.8 2013  
Projekt predložený 20.6 2013, rozpočet projektu: 1230,- EUR, požadovaný príspevok: 799,50 EUR (65%)  
- podujatie s dlhodobou tradíciou, ktoré má medzi obyvateľmi v mestskej časti ale aj v širšom regióne už 
pevné miesto v kalendári letných podujatí – najmä bohatým kultúrnym a športovým programom. Komisia 
by však privítala, keby predkladateľ podrobnejšie popísal pripravovaný projekt a podrobnejšie rozpísal 
jednotlivé položky rozpočtu. 
(hodnotenia projektu sa nezúčastnil Július Kozák – je členom organizačného výboru). 
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.  
 
21/2013 Hasiči M.Byt ča – "III.ro čník sú ťaže o putovný pohár DHZ M.Byt ča", 15.9 2013  
Projekt predložený 20.6 2013, rozpočet projektu: 1400,- EUR, požadovaný príspevok: 800,- EUR (57,1%) 
- predchádzajúce ročníky ukázali, že hasičská organizácia v M.Bytči má predpoklady zvládnuť 
organizáciu takéhoto podujatia bez problémov a na vysokej úrovni. Aj v tomto prípade by komisia ocenila 
podrobnejšie rozpísanie jednotlivých položiek rozpočtu. 
(hodnotenia projektu sa nezúčastnil Július Kozák – je členom organizačného výboru). 
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.  
 
 
Za komisiu :  
Ing. Janešík Jaroslav, zapisovateľ                                            Kozák Július, predseda 
25.6 2013 


