Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov GS v III. kole r. 2018
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 18.6 2018 v plnom zložení (Andrea Gajdošíková, Mgr. Martin Petrus,
Ing. Ondrej Skotnický, Branislav Chúpek a Ing. Jaroslav Janešík).
Komisia vzala na vedomie správu o stave projektov podporených prostredníctvom Grantového systému a
predložené materiály o realizovaných projektoch.
Následne komisia prejednala predložené projekty a doporučila nasledovné :
09/2018 Filmový klub Bytča – Letné kino – jún-august 2018
Predkladateľ žiada o rozšírenie možnosti využitia dotácie podľa zmluvy GR_008/2018. Pri kontrole
podkladov sme zistili, že pri spracovávaní stanoviska došlo k chybnému určeniu účelu použitia dotácie, za
čo sa zapisovateľ predkladateľovi ospravedlňuje
Komisia doporučuje rozšírenie použitia poskytnutého príspevku vo výške 800,- EUR, tento môže byť
použitý na krytie časti materiál. nákladov na organizáciu, úhradu poplatkov za nákup filmov a
propagáciu podujatia.
15/2018 A.Lokajová, Hliník – Finále Bytčianskej hokejbalovej ligy - IV.ročník, jún 2017
Projekt predložený opätovne 10.5 2018, rozpočet projektu : 400,- EUR, požadovaný príspevok 300,EUR (75%) - schválený príspevok 200EUR – zmluva GR_013/2018.
Projekt predložený opätovne – bezo zmeny - z dôvodu nedostatočnosti poskytnutého príspevku.
Komisia nevidí dôvod na navýšenie schváleného príspevku. Okrem toho predmetný turnaj sa už konal
16.6 2018
Komisia doporučuje poskytnutie príspevku v pôvodne schválenej výške 200,-EUR, ktorý môže
byť použitý na zakúpenie ocenení.
16/2018 M. Dlábik, Bytča – Hokejbalový turnaj o putovný pohár primátora mesta Bytča, 30.6 2018
Projekt predložený opätovne 10.5 2018, rozpočet projektu 400,-EUR, požadovaný príspevok 300,-EUR
(75%)
Projekt predložený opätovne – bezo zmeny - z dôvodu zamietavého stanoviska komisie. Komisia ani v
tomto prípade nevidí dôvod na navýšenie schváleného príspevku.
Komisia nedoporučuje poskytnutie príspevku
18/2018 Nová škola S.Bíroša – Slávnostná akadémia pri príležitosti 90.výročia ..., 28.11 2018
Projekt predložený 7.6 2018, rozpočet projektu 2200,-EUR, požadovaný príspevok 830,-EUR (38%).
Predložený projekt je výpočtom dôvodov, prečo sa takáto akcia koná a prečo by mal byť poskytnutý
príspevok. Chýba však niečo o samotnom podujatí (program?), z čoho by následne mal vyjsť aj lepšie
postavený rozpočet.
Nakoľko je na to priestor, komisia doporučuje predkladateľovi doplnenie projektu a pokiaľ sa tak
stane, komisia ho prejedná na jesennom zasadnutí.
19/2018 – M.Vozárik, Hrabové – 14.ročník turnaja starých pánov ..., 22.7 2018
Projekt predložený 11.6 2018, rozpočet projektu 1000,- EUR, požadovaný príspevok : 300,- EUR (33%) .
- ďalší projekt venovaný najmasovejšiemu športu, tentoraz v prevedení tých, čo to kedysi vedeli a teraz
majú príležitosť ukázať všetkým, že o tom vedia viac, ako len rozprávať.
Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 300,- EUR, ktorý môže byť použitý na
zakúpenie ocenení a krytie časti materiál. nákladov na organizáciu.
20/2018 M. Vozárik, Hrabové – "Hruškárska sobota", 11.8 2018
Projekt predložený 11.6 2018, rozpočet projektu : 2500,- EUR, požadovaný príspevok : 750,-EUR (30%).
- podujatie, ktoré si našlo stabilné miesto v kalendári podujatí v oblasti "hasičstva" na území mesta.
Zapojením do Bytčianskej detskej Hasičskej ligy, opätovne aj do Severoslovenskej Hasičskej ligy a
organizovaním nočnej súťaže získava na prestíži a potvrdzuje fakt, že hasičstvo v našom meste je čoraz
populárnejšie.
Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 600,- EUR, ktorý môže byť použitý na
krytie časti materiál. nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení.

21/2018 – Hasiči, M.Bytča – Pohárová a nočná hasičská súťaž, 23.6 2018
Projekt predložený 12.6 2018, rozpočet projektu : 2400,- EUR, požadovaný príspevok : 816,-EUR (34%).
- podujatie, ktoré si opätovne hľadá miesto v kalendári podujatí v oblasti "hasičstva" na území mesta.
Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 600,- EUR, ktorý môže byť použitý na
krytie časti materiál. nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení.
22/2018 DHZ, Mikšová – Stretnutie heligónkárov, 7.7 2018
Projekt predložený 13.6 2018, rozpočet projektu 1.100,- EUR, požadovaný príspevok : 700,- EUR(?)
(63,6%).
Netradičný predkladateľ takéhoto typu projektu. Projekt je spracovaný všeobecne, rovnako rozpočet (na
takýto typ podujatia je tam priveľká položka na ocenenia?)
S prihliadnutím na skutočnosť, že sa jedná o tradičné podujatie, komisia doporučuje poskytnutie
príspevku vo výške 250,- EUR, ktorý môže byť použitý na krytie časti nákladov na organizáciu a
propagáciu podujatia.
23/2018 J.Korbáš, M.Bytča – "Športové hry SNP – 45.ročník", 26.8 2018
Projekt predložený 14.6 2018,rozpočet projektu: 1230,- EUR, požadovaný príspevok: 701,- EUR (57%)
- 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.
Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 600,- EUR, ktorý môže byť použitý na krytie
časti materiál. nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení.
24/2018 OZ Za slušnejšiu Bytču, Bytča – Majstrovstvá okresu v malom futbale ... , august 2018
Projekt predložený 18.6 2018, rozpočet projektu 1940,-EUR, požadovaný príspevok 830,-EUR (42,7%)
Tradičné podujatie organizuje opäť nový predkladateľ.
Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 300,- EUR, ktorý môže byť použitý na krytie
časti materiál. nákladov na organizáciu podujatia a zakúpenie ocenení.

Komisia upozorňuje predkladateľov projektov, ktorým bude poskytnutý príspevok, na povinnosť
propagácie mesta (použitie reklamného bannera s logom mesta a GS) na akcii a v propagačných
materiáloch.

Za komisiu :
Ing. Janešík Jaroslav, zapisovateľ
18.6 2018

Gajdošíková Andrea, predseda

