
Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov GS v III. kole r. 2008 
 
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 20.5 2008 v zložení (Mgr. Martin Petrus, Marian Gloser Michal 
Filek a Ing. Jana Holincová). 
Komisia zhodnotila priebeh II.kola. 
 
Komisia prerokovala predložené projekty a odporu�ila nasledovné : 
13/2008 Kynologický klub Byt�a – „Oblastná výstava nemeckých ov�iakov“ 
Komisia projekt nehodnotila, pretože akcia sa už uskuto�nila na za�iatku mesiaca máj. Na základe tejto 
skuto�nosti  nie je možné udeli� finan�nú dotáciu. 
14/2008 Slov. zväz záhradkárov – „Výstava ovocia ...“ 
Do žiadosti o príspevok z II.kola bolo doplnené I�O žiadate�a a miesto realizácie výstavy, nie je uvedená 
požadovaná �iastka. Na základe predloženého rozpo�tu a vzh�adom na 80. výro�ie konania výstav ovocia 
a zeleniny ZO SZZ, komisia odporú�a poskytnutie príspevku vo výške 8.500,- Sk na propagáciu podujatia, 
materiálne náklady (nie na honoráre, odmeny, ob�erstvenie a cestovné) a ocenenia. 
15/2008 Dobrovo�ný hasi�ský zbor Hliník – „Putovný pohár DHZ...XVII. ro�ník“ 
Jedná sa o zaujímavú akciu, ktorá si v predchádzajúcich 16. ro�níkoch vybudovala vynikajúce meno.  
Projekt bol spracovaný kvalitne, komisia odporú�a poskytnutie príspevku vo výške 10.000,- Sk, ktorý 
môže by� použitý na krytie materiálnych nákladov, cien, prípadne propagácie podujatia. 
16/2008 Ob�ianke združenie - „Venujme svoj �as de�om“ – „Stolnotenisový turnaj...“ 
Na základe predloženého rozpo�tu komisia odporú�a poskytnutie príspevku vo výške 5.000,- Sk na 
pokrytie materiálnych nákladov (nie na honoráre, odmeny, ob�erstvenie)  a ocenenia. 
17/2008 A. Vl�íková – „De� matiek v Malej Byt�i“ 
Komisia odporú�a financovanie projektu prostredníctvom FOZ – projekt nehodnotený. 
18/2008 A. Vl�íková – „35. ro�ník športových hier v Malej Byt�i pri príležitosti SNP“ 
Vzh�adom na rozsah a tradíciu podujatia oslavujúceho svoje 35. výro�ie, komisia odporú�a poskytnutie 
príspevku vo výške 20.000,- Sk na pokrytie materiálnych nákladov (nie na honoráre, odmeny, 
ob�erstvenie), propagáciu podujatia a ocenenia. 
19/2008 Slovenská asociácia Kung-fu – Exhibícia Kung-fu ...“ 
Kvalitne spracovaný projekt, vzh�adom na rozsah a význam akcie a vzh�adom na vynikajúcu 
reprezentáciu mesta Byt�a v celoslovenskom meradle komisia odporú�a poskytnutie požadovaného 
príspevku vo výške 17.000,- Sk na pokrytie materiálnych nákladov (nie na honoráre, odmeny, 
ob�erstvenie), propagácie podujatia. 
20/2008 Rudolf Mikula – „Založenie DHZ Pšurnovice – 80. výro�ie“ 
Komisia projekt nehodnotila, pretože nesp��a požadované náležitosti Grantového systému - chýba I�O 
predkladate�a. 
 
Vo všetkých prípadoch komisia  doporu�uje pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí dotácie stanovi� v nej 
rozsah propagácie mesta ako poskytovate�a príspevku. 
 
 
 
 
 
 
Za komisiu : 
Ing. Marián Gloser, zapisovate�       Mgr. Martin Petrus, predseda 
26.5.2008 
 


