
Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov  GS v I. kole r. 2014 
 

Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 24.02 2014 v plnom 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.2013, vypracovanú FO. 
 
Členovia komisie dohodli priority, podľa ktorých bude posudzovať projekty predložené v roku 2014 : 
- zámerom grantového systému v roku 2014 bude podporiť predovšetkým projekty na aktivity, t.j. konanie 
rôznych akcií občanmi mesta pre občanov mesta a financovanie materiálového vybavenia bude riešiť až 
v druhom rade. 
- komisia aj naďalej má záujem mať 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. 
 
Na základe plánu zasadnutí MZ v priebehu roka 2014 komisia predbežne stanovila termíny uzávierky II.kola 
na 17.4 2014, III.kola na 19.6 2014 a termíny zasadnutia GK na 22.4 2014 a 23.6 2014. 
 
Ďalej komisia vzala na vedomie, že na rok 2014 bola z rozpočtu mesta pre grantový systém vyčlenená 
čiastka  9.000,- 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 : 
01/2014 P. Korbáš, M.Byt ča - "Detský fašiangový škôlkarsky karneval"  
Projekt predložený 27.1 2014, rozpočet projektu 300,- EUR, požadovaný príspevok 210,- EUR (70%). 
- tradičné podujatie v tradičnom čase. Komisia by privítala podrobnejšie spracovaný rozpočet. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 200,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení pre ví ťazné masky. 
 
02/2014 Mgr. K.Hromcová - „Turnaj o pohár Byt če vriešení krížoviek, sudoku,...“  
Projekt predložený 27.1 2014, rozpočet projektu 650,- EUR, požedovaný príspevok 470,- EUR (72,3/%). 
- už 3.ročník zaujímaveho podujatia,ktoré si získava svoje miesto v kalendári akcií – čoho dôkazom je jeho 
zaradenie do série podujatí.  Projekt plne vyhovuje kritériám, ktoré  žiada  komisia od predkladateľov 
projektov v GS a a aj spracovanie rozpočtu môže byť príkladom pre ďalších predkladateľov. Rovnako aj 
Mesto je toto dobrá príležitosť k svojej propagácii. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 420,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
časti materiál. nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení pre ví ťazov jednotlivých kategórií. 
 
03/2014  OZ GALZA, Byt ča – Inaugurácia poštovej známky "Sobášny palác"  
Projekt predložený 27.1 2014, rozpočet projektu : 1000,- EUR, požadovaný príspevok : 750,- EUR (75%) .        
- tento projekt nepatrí k prioritám, ktoré stanovila komisia v úvode, avšak je to možnosť propagácie mesta a 
jeho zviditeľnenie na (aj) "poštovej" mape Slovenska. Komisia projekt prejednala, avšak skonštatovala, že 
jej tam chýba jeho podrobnejší popis a rovnako aj podrobnejšie rozpísané položky rozpočtu.  
Nakoľko termín konania akcie je až v IX-X/2014, komisia rozhodnutie odkladá na rokovanie  
budúceho zasadnutia GK za predpokladu, že  predklad ateľ projekt doplní a spresní rozpo čet. 
 
04/2014 Ing.P.Sol čanský?P&P AGENCY, Byt ča – "Stretnutie heligónkárov v Mišovej"  
Projekt predložený 21.2 2014(?), rozpočet projektu : 1130,- EUR, požadovaný príspevok :452,-EUR (40%). 
- podujatie, ktoré má potenciál položiť základy tradície každoročného stretnutia hudobníkov v našom 
meste. Komisia projekt prejednala, avšak z dôvodu, že nemala k dispozícii stanovisko fin.oddelenia o 



splnení formálnych podmienok (osoba žiadateľa) a tiež vzhľadom na určité nejasnosti v predloženej 
žiadosti (podanie zaevidované na žiadosti Ing. Solčanský, žiadosť P&P AGENCY?), komisia rozhodnutie     
odkladá na rokovanie  budúceho zasadnutia GK za pre dpokladu, že  predkladate ľ projekt doplní, 
zreální rozpo čet a komisia bude ma ť k dispozícii stanovisko FO 
 
 
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 
24.2 2014 
 


