
 
 

Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov  GS v II. kole r. 2010 
 
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 26.04 2010 v zložení (Mgr. Martin Petrus, Michal Filek a Ing. Jaroslav Janešík).  
Následne komisia prejednala predložené projekty a doporučila nasledovné : 
07/2010 MC ŠŤASTNÁ RODINA, Byt ča – „Mí ľa pre mamu“  
Projekt predložený 13.4 2010, rozpočet projektu : 2017,- EUR, požadovaný príspevok : 1513,- EUR (75%) 
Zaujímavý projekt, organizovaný v našom meste ako súčasť podujatia s celoštátnym a aj svetovým významom. 
Komisia na jednaní vypočula zástupkyňu žiadateľa, ktorá zodpovedala na otázky členov komisie. Pripomienky boli k 
málo špecifikovanému samotnému podujatiu (miesto konania podujatia, program,...) a najmä k rozpočtu podujatia. 
Niektoré otázky boli zodpovedané a po zvážení všetkého, komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 550,- 
EUR, ktorý môže byť čerpaný na krytie nákladov na propagáciu podujatia, ocenenia pre súťažiacich a časť 
materiálových nákladov na organizáciu. Poskytnutie príspevku však podmieňuje súhlasným stanoviskom finančného 
oddelenia a kontrolóra mesta (nebolo k dispozícii na rokovaní komisie) vzhľadom k určitým problémom pri vyúčtovaní 
predchádzajúcich projektov. Aby sa predišlo podobným problémom, komisia doporučuje neposkytnúť  preddavok 
v plnej výške. 
Komisia tiež doporučuje, aby v zmluve o poskytnutí príspevku bol stanovený rozsah propagácie mesta. 
08/2010 OZ POLONUS, Žilina – „Wedrowki dolina Wagu - ... “  
Projekt predložený 8.4 2010, rozpočet projektu : 1700,- EUR, požadovaný príspevok 650,- EUR (38%) 
Komisia prejednala žiadosť o príspevok, ale nepokladá ho za projekt zodpovedajúci požiadavkám GS. Jedná sa 
o vydanie publikácie, v ktorej je o našom meste len časť, predkladateľom projektu je osoba mimo mesta, jedná sa 
o komerčnú záležitosť (?). Aj keď komisia víta každú možnosť na propagáciu mesta (obzvlášť v zahraničí), nemôže 
doporučiť poskytnutie príspevku na tento projekt.  
09/2010 MS SČK Hliník – „De ň matiek v Hliníku“  
Projekt predložený 8.4 2010, rozpočet projektu : 110,- EUR, požadovaný príspevok 66,- EUR (66%) 
Na financovanie projektov tohto charakteru sú vyčlenené prostriedky v rozpočte mesta v časti FOZ, preto komisia 
nedoporučuje poskytnutie príspevku z GS 
10/2010 A.VLČÍKOVÁ, M.Byt ča – „Deň matiek“  
Projekt predložený 21.4 2010, rozpočet projektu : 160,- EUR, požadovaný príspevok : 120,- EUR (75/%) 
Z rovnakých dôvodov ako u predchádzajúceho projektu komisia nedoporučuje poskytnutie príspevku. 
 
U projektov, kde komisia doporučila poskytnúť dotáciu, je potrebné v zmluve stanoviť rozsah propagácie mesta ako 
poskytovateľa príspevku. 
 
 
Za komisiu :  
Ing. Janešík Jaroslav, zapisovateľ                                            Mgr. Martin Petrus, predseda 
26.4. 2010  
 
 


