
Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov GS v I. kole r. 2008 
 
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 22.1 2008 v plnom zložení (Mgr. Martin Petrus, Michal Filek, Ing. Jana 
Holincová, Marian Gloser a Ing. Jaroslav Janešík). Na zasadnutí sa zú�astnila i vedúca fin. oddelenia MsÚ p. 
Kramarová a hlavná kontrolórka mesta p. Múdra.  
Komisia zhodnotila priebeh �erpania grantov v uplynulom roku a vzala na vedomie správu fin. oddelenia 
o poskytnutých dotáciách z rozpo�tu mesta za r.2007 cez GS. Vzala na vedomie pripomienky kontrolórky a vedúcej fin. 
oddelenia a navrhuje prísnejšie podmienky pre poskytnutie dotácií z GS. Úplné znenie podmienok bude zverejnené na 
internetovej stránke mesta v sekcii „Grantový systém“ a je prílohou tejto správy. 
�lenovia komisie dohodli základné pravidlá, pod�a ktorých budú hodnoti� projekty, ktoré jej budú v priebehu roka 
predložené.  
Aby sa predišlo nezrovnalostiam, komisia sa dohodla, že každý predložený projekt bude prejednáva� iba 
s predchádzajúcim stanoviskom finan�ného oddelenia, ktoré preskúma formálne náležitosti žiadate�a – meno, I�O 
a spolu s kontrolórom mesta sa vyjadrí k stavu predchádzajúcich projektov žiadate�a – najmä úplnos� a správnos� 
vyú�tovania a predloženia dokladov. 
Zárove� sa dohodli na �asovom harmonograme �innosti v I. polroku 2008 nasledovne : 
- 13.3 2008 – uzávierka prijímania projektov  - II. kolo   
- 18.3 2008 – zasadnutie komisie  
- 15.5 2008 – uzávierka prijímania projektov – III. kolo 
- 20.5 2008 – zasadnutie komisie  
- 10.7 2008 – uzávierka prijímania projektov – IV. kolo 
- 15.7 2008 – zasadnutie komisie 
Tiež sa rozhodla, že správy z rokovania komisie – �as� – návrh na poskytnutie príspevku z grant. systému po jeho 
schválení v MZ zverejní na internetovej stránke mesta. Tu bude zverejnený i preh�ad o poskytnutých príspevkoch za 
uplynulý rok. 
�alej komisia vzala na vedomie, že na rok 2008 bola z rozpo�tu mesta pre grantový systém vy�lenená �iastka 
300.000,- SK s tým, že celospolo�enské akcie ako „De� matiek“, „De� detí“, „Mesiac úcty k starším“ a „Mikulášske 
besiedky“ budú financované mimo GS cez položku rozpo�tu – FOZ, s tým, že MZ prijme podmienky pre poskytnutie 
takéhoto príspevku. 
Následne komisia prejednala predložené projekty a doporu�ila nasledovné : 
01/2008  ÚŽS Pšurnovice -  Detský karneval. 
Projekt predložený 14.01 2008, rozpo�et projektu : 3.000,- SK (?), požadovaný príspevok : neuvedený 
- projekt predložený neskoro (termín konania 19.01 2008) a ve�mi povrchne.  
Komisia nedoporu�uje poskytnutie príspevku. 
02/2008 OZ „Venujme svoj �as de�om“ – Kuchárka. 
Projekt predložený 14.01 2008, rozpo�et projektu : 44.500,- SK, požadovaný príspevok : 25.000,- SK 
- projekt spracovaný na ve�mi dobrej úrovni. Zodpovedá plne požiadavkám, ktoré kladieme na takéto projekty 

a podporuje kultúrny život v meste Byt�a.  
Komisia doporu�uje poskytnutie príspevku vo výške 25.000,- SK. Nako�ko sa jedná o projekt rozvinutý na dlhšie 
�asové obdobie, komisia súhlasí s �erpaním príspevku vo viacerých �astiach – zálohovo, pri�om výška zálohy a lehoty 
jej poskytnutia a zú�tovania budú uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie. 
03/2008 A.Vl�íková, Malá Byt�a – „Fašiangový karneval pre deti ...“ 
Projekt predložený 21.01 2008, rozpo�et projektu : 13.500,- SK, požadovaný príspevok : 10.125,- SK 
    - tradi�né podujatie pre širokú verejnos�. Vzh�adom na charakter a rozsah podujatia je rozpo�et nadsadený. 
Komisia doporu�uje poskytnutie príspevku vo výške 7500,- SK, ktorý môže by� použitý na odmeny pre deti (5.000,- 
SK), výzdobu (1.500,-SK) a propagáciu a reklamu (1.000,- SK). 
04/2008  B.Chupek, BRISTOL CAFE – „ Koncert Mango Molas ...“ 
Projekt predložený 21.01 2008, rozpo�et projektu : 23.000,- SK, požadovaný príspevok : 15.000,- SK 
- podujatie má komer�ný charakter a ako také nemôže by� financované z prostriedkov GS.  
Komisia nedoporu�uje poskytnutie príspevku. 
 
U projektov, kde komisia doporu�ila poskytnú� dotáciu, je potrebné v zmluve stanovi� rozsah propagácie mesta ako 
poskytovate�a príspevku. 
 
 
Za komisiu :  
Ing. Janešík Jaroslav, zapisovate�                                            Mgr. Martin Petrus, predseda 
22.01 2008  
 
 

 


