
 
Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov  GS v IV. kole r. 2018  

 
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 17.9 2018 v zložení Andrea Gajdošíková, Mgr. Martin Petrus,  
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 : 
18/2018 Nová škola S.Bíroša – Slávnostná akadémia p ri príležitosti 90.výro čia ..., 28.11 2018 
Projekt opätovne predložený po prepracovaní 7.9 2018, rozpočet projektu 1230,-EUR, požadovaný 
príspevok 805,-EUR (65,4%). 
Predložená prepracovaná verzia projektu už obsahuje podrobnejší popis samotného podujatia a reálnejšie 
postavený rozpočet .  
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 555,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na 
zakúpenie pamiatkových predmetov a ocenení v zmysle  predloženého rozpo čtu. 
 
25/2018 – KC Ruka v ruke, Byt ča – Cesta lietajúceho draka, 6.10 2018  
Projekt predložený 7.9 2018, rozpočet projektu 1150,- EUR, požadovaný príspevok : 800,- EUR (70%) .         
Predložený projekt priamo na rokovaní komisie priblížila zástupkyňa predkladateľa.  
Organizátor sa zameral na cieľovú skupinu rodičov s malými deťmi a organizovaním podobných podujatí 
vypĺňa voľný priestor v ponuke príležitostí na spoločné trávenie voľného času. Komisia doporučuje 
predkladateľovi, aby sa zaregistroval ako mestský klub a tak získal možnosť čerpať prostriedky na svoju 
činnosť priamo z rozpočtu mesta, keďže GS je primárne určený na finančné zabezpečenie akcií pre 
verejnosť. 
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 250,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na  
krytie nákladov na nákup tvorivého materiálu na výr obu šarkanov, ke ďže toto je hlavným motívom 
podujatia.  
 
26/2018 – AM WEBER agentúra - Beh rodi čov a detí, 27.9 2018  
Projekt predložený 27.8 2018, rozpočet projektu : 725,- EUR, požadovaný príspevok : 475,-EUR (65%).  
Aj tento projekt sa zameriava na cieľovú skupinu detí predškolského veku. Predkladateľ by však mal  
predložiť reálny rozpočet. 
Komisia  doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 200,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie 
nákladov na zakúpenie ocenení pre ú častníkov.  
 
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.  
Nakoľko sa jedná o posledné zasadnutie komisie v tomto volebnom období, komisia ďakuje týmto 
všetkým organizátorom, ktorí sa rozhodli zorganizovať niektoré z viac ako 100 podujatí podporených 
prostredníctvom GS mesta Bytča. 
 
 
Za komisiu :  
Ing. Janešík Jaroslav, zapisovateľ                                            Gajdošíková Andrea, predseda 
17.9 2018 


