
Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov  GS v IV.kole r. 2013 
 
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 9.9 2013 v zložení Július Kozák, Mgr. Martin Petrus, Bc. Ivan 
Kostelný a Ing. Jaroslav Janešík.  
 
Komisia vzala na vedomie správu o projektoch podporených prostredníctvom GS vypracovanú finančným 
oddelením.  
 
Následne komisia prejednala predložené projekty a doporučila nasledovné : 
22/2013 DHZ Hliník – SLOVENSKÝ SUPERPOHÁR V POŽIARN OM ÚTOKU“ – 12.10 2013  
Projekt predložený 14.8 2013, rozpočet 760,- EUR, požadovaný príspevok 600,- EUR (?79%) 
(hodnotenia sa nezúčastnil Ing. Janešík – je členom DHZ Hliník). 

- po vlaňajšom víťazstve žien DHZ Hliník  v Slovenskom superpohári dostali hasiči z Hliníka znova 
príležitosť zorganizovať toto podujatie. Je to podujatie, ktoré dáva mestu opäť príležitosť zviditeľniť 
sa ako mestu, ktoré je tradične naklonené tomuto športu.  

Predkladateľ by mal však venovať viac pozornosti  príprave rozpočtu. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 550,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
mater.nákladov na technické zabezpe čenie a zakúpenie ocenení.  
 
23/2013 M.ŠEFARA – „Hokejový dedinský turnaj, Hrabo vé“ - 28.12 2013  
Projekt predložený 18.7 2013, rozpočet 600,- EUR, požadovaný príspevok 420,- EUR (70%). 

- sľubne pokračujúca tradícia – ďalší z kategórie hokejbalových „pouličných“ turnajov pre amatérov. 
Predkladateľ by mal však venovať viac pozornosti  príprave rozpočtu. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 150,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
mater.nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení.  
 
24/2013 FKH Hliník – „SILVESTROVSKÝ TURNAJ V POULI ČNOM HOKEJI“ – 30-31.12 2013  
Projekt predložený 2.9 2013, rozpočet 200,- EUR, požadovaný príspevok 150,-EUR (75%) 
(hodnotenia sa nezúčastnil Ing. Janešík – je členom výboru FKH Hliník). 

- tradičný hokejbalový turnaj (11.ročník) amatérskych športovcov. 
Predkladateľ by mal pri príprave rozpočtu. Viac rozpísať jednotlivé položky. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 150,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
mater.nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení.  
 
Komisia upozorňuje predkladateľov projektov na povinnosť propagácie mesta na akcii a v propagačných 
materiáloch. 
 
Nakoľko schválením príspevkov a ich následným čerpaním na uvedené projekty dôjde k vyčerpaniu 
prostriedkov vyčlenených v rozpočte mesta na r.2013, komisia týmto poveruje predsedu, aby zabezpečil 
zverejnenie informácie o uzatvorení GS pre rok.2013. Zároveň budú na webovej stránke mesta zverejnené 
aj nové podmienky pre poskytovanie príspevkov (najmä čo sa týka podrobnejšej špecifikácie jednotlivých 
položiek rozpočtu) – čo dávame do pozornosti potenciálnym predkladateľom projektov pre GS 2014. 
 
Komisia týmto zároveň ďakuje všetkým organizátorom podujatí pre občanov. Niektoré projekty boli 
úspešné aj vďaka prostriedkom, ktoré poskytlo mesto prostredníctvom GS. Teší nás to a veríme, že budúci 
rok prinesie viac projektov a najmä ich vyššiu kvalitu. 
 
 
Za komisiu : 
Ing. Janešík Jaroslav, zapisovateľ                                            Kozák Július, predseda 


