
Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov GS v I. kole r. 2021 
 

Komisia sa stretla na online zasadnutí dňa 29.01.2021 v  zložení Mária Lee Fujdiaková, PhDr. Martin Gácik, 

Helena Králiková, Peter Svetloššák, Martin Dudoň, Stanislav Strúhal . Zasadnutia komisie sa okrem jej 

členov zúčastnila: – Ing. Jarmila Kramarová –   zapisovateľka poverená zastupovaním. 

 

Členovia komisie dohodli priority, podľa ktorých bude posudzovať projekty predložené v roku 2021 : 

- zámerom grantového systému aj v tomto roku 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 „Správy a vyúčtovania grantového príspevku“, 

ktorého povinnou súčasťou bude fotodokumentácia v rozsahu aspoň 4 fotografií. 

- 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 aj v ďalšom období  odporúča finančnému oddeleniu neposkytovať preddavky na realizáciu 

projektu, ale príspevok vyfinancovať až po predložení vyúčtovania a kontrole predložených dokladov. 

Ďalej komisia vzala na vedomie, že na rok 2021 bola z rozpočtu mesta pre grantový systém vyčlenená  

čiastka  10.000,- €. 

 

Následne komisia prejednala predložené projekty a doporučila nasledovné : 

 

01/2021 OZ GALZA –  Pripomenutie výročia udalosti: Vznik klubu československých turistov v obci 

Veľká Bytča 

Projekt predložený 07.01.2021, rozpočet projektu 660 €, požadovaný príspevok 490,- € (75 %). 

- pripomenutie si  100 rokov od vzniku  Klubu československých turistov v obci Veľká Bytča, v roku 1921. 

Výroba príležitostného odznaku s certifikátom, prezentácia histórie mesta Bytča 

(hodnotenia projektu sa nezúčastnil PhDr. Martin Gácik – je členom OZ GALZA) 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške  490,- €, ktorý môže byť použitý na propagáciu 

podujatia a na výrobu upomienkových predmetov – odznakov.  

 

Za komisiu : 

Ing. Jarmila Kramarová 

zapisovateľka poverená zastupovaním                                    Mária Lee Fujdiaková, predsedníčka 

01.02.2021 


