
Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov GS v II. kole r. 2009 
 
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 22.04 2009 v plnom zložení (Mgr. Martin Petrus, Michal Filek, Ing. Jana 
Holincová, Marian Gloser a Ing. Jaroslav Janešík).  
Už na predchádzajúcom zasadnutí GK sa komisia dohodla, že každý predložený projekt bude prejednávať iba 
s predchádzajúcim stanoviskom finančného oddelenia, ktoré preskúma formálne náležitosti žiadateľa – meno, IČO 
a spolu s kontrolórom mesta sa vyjadrí k stavu predchádzajúcich projektov žiadateľa – najmä úplnosť a správnosť 
vyúčtovania a predloženia dokladov.  
Komisia preto navrhuje pre prijímanie žiadostí o príspevok z grant. systému dodržať nasledovný postup : po 
zaevidovaní žiadosti na podateľni MsÚ, postúpiť túto ďalej na FO a kontrolórovi mesta na posúdenie 
formálnych náležitostí žiadosti (stanovisko, príp. výhrady poznamenať na žiadosť, prípadne priložiť k nej) a až 
potom žiadosť postúpiť na prerokovala v grantovej komisii (kópie členom GK). 
Ďalej komisia žiada finančné oddelenie o predkladanie 1ks kópie správy o projekte na rokovanie GK, čím sa zabezpečí 
spätná väzba a komisia bude môcť zhodnotiť, či tá ktorá akcia bola zrealizovaná v súlade s projektom a či prostriedky 
naň vynaložené boli vynaložené účelne. 
Komisia ďalej navrhuje schváliť nové logo Grantového systému mesta Bytča.  
 

 
 

Prostredníctvom navrhovaného loga bude mesto spropagované ako poskytovateľ príspevku pri jednotlivých 
podujatiach, ktoré boli z Grantového systému podporené. Organizátori podporených podujatí budú mať na 
základe zmluvy povinnosť dané logo zapracovať do propagačných materiálov svojich podujatí a v areáli 
konania podujatí vyvesia reklamnú plachtu s týmto logom, ktorá im bude na MÚ v Bytči zapožičaná. Na výrobu 
reklamnej plachty s daným logom, ktorú zabezpečia pracovníci MÚ Bytča, navrhuje komisia vyčleniť 165,00 
EUR (4971,- SK) z GS mesta Bytča.  
Komisia ďalej poverila predsedu jednaním so správcom internetovej stránky mesta o zlepšení informovanosti verejnosti 
o podmienkach fungovania GS, o projektoch, ktoré komisia odporučila podporiť a tiež i lepšie propagovanie 
podporených projektov na internetovej stránke mesta.  
Komisia tiež navrhuje, aby v zmluve o poskytnutí príspevku boli predkladatelia projektov zaviazaní priložiť k správam 
o projekte i fotodokumentáciu z daného podujatia (aspoň 4ks), ktorá by mohla byť využitá na stránkach GS. 
 
Následne komisia prerokovala predložené projekty a odporučila nasledovné : 
03/2009 Kynologický klub, Bytča – „Oblastná výstava nemeckých ovčiakov – 2.ročník“ 
Projekt predložený 7.4 2009, rozpočet projektu : 15000-1700,- EUR, požadovaný príspevok : 850,- EUR (50/%) 
- dobré podujatie a dobrá príležitosť propagovať mesto. Takýto projekt by si však žiadal viac pozornosti pri príprave – 
je spracovaný len povrchne a doslova „na kolene“. Rozpočet je spracovaný v SK a len odhadom, pričom si 
predkladateľ nedal záležať na tom, aby bol aspoň vyrovnaný (súčet položiek nákladov je 31500,- SK=1050,- EUR 
a celkový rozpočet je 1500-1700,- EUR). Nakoľko sa podujatie má uskutočniť na pozemku, ktorý nie je v správe 
predkladateľa projektu, chýba tu stanovisko majiteľa ku konaniu sa takéhoto podujatia. 
Komisia odporúča poskytnutie príspevku vo výške 300,- EUR, ktorý môže byť použitý na zakúpenie ocenení pre 
niektoré z kategórií  
04/2009 A. Vlčíková, M. Bytča – „Športový deň ...“ 
Projekt predložený 15.4 2009, rozpočet projektu : 366,39 EUR, požadovaný príspevok : 274,79 EUR (75%) 
- jedná sa o tradičné podujatie pre deti. Projekt je však spracovaný povrchne a rozpočet je nadsadený. 
Komisia odporučila poskytnutie príspevku vo výške 170,- EUR, ktorý môže byť použitý na krytie časti materiál. 
nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení. 
 
U projektov, kde komisia odporučila poskytnúť dotáciu, je potrebné v zmluve stanoviť rozsah propagácie mesta ako 
poskytovateľa príspevku. 
 
 
Za komisiu :  
Ing. Janešík Jaroslav, zapisovateľ                                               Mgr. Martin Petrus, predseda 
23.04 2009 
 
 


