
Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov  GS v III. kole r. 2009 
 
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 18.06 2009 v zložení (Mgr. Martin Petrus, Ing. Jana Holincová, Marian Gloser 
a Ing. Jaroslav Janešík).  
Komisia vzala na vedomie „Správu o stave projektov podporených prostredníctvom GS“. 
Zároveň ďakuje finančnému oddeleniu za stanovisko k novým projektom. 
Komisia konštatovala, že doslovné dodržiavanie ustanovení VZN o poskytovaní dotácií (... iba PO a FOP ...) 
nezodpovedá zámeru zriadenia GS  - podporiť aktivity občanov mesta pre občanov mesta. Zároveň kladie vysoké 
nároky na kontrolnú činnosť finančného oddelenia a kontrolóra mesta (poskytnutý príspevok, vrátane ostatných 
príspevkov – od sponzorov,... – musia by zahrnuté v účtovníctve žiadateľa a celý projekt má byť neziskový). To vedie 
k tomu, že žiadosť o príspevok na akcie „hasičov“ DHZ podáva jeden z jej členov ako FOP.   
 
Následne komisia prejednala predložené projekty a odporučila nasledovné : 
05/2009 S.A. Kung fu, Byt ča – „Exhibícia kunf fu pre verejnos ť a semináre kung fu“  
Projekt predložený 7.6 2009, rozpočet projektu : 4536,- EUR, požadovaný príspevok : 825,- EUR (18/%) 
- dobré podujatie a dobrá príležitosť propagovať mesto nielen v regionálnom, ale v tomto prípade doslova svetovom 
meradle.   
Komisia odporúča poskytnutie príspevku vo výške 800,- EUR, ktorý môže byť použitý na účely propagácie podujatia, 
mater. náklady na organizáciu podujatia a zakúpenie ocenení pre súťažiacich (nie mzdy, honoráre, cestovné a iné 
osobné náhrady, občerstvenie, ...).  
06/2009 OZ Venujme svoj čas deťom – „Jánska vatra a...“  
Projekt predložený 12.6 2009, rozpočet projektu : 800,- EUR, požadovaný príspevok : 640,- EUR (80%) 
- projekt pre deti a mládež. Dobrý zámer, avšak spracovaný iba povrchne  (rôzne súťaže, ...), rovnako i rozpočet je 
nadsadený. 
Komisia odporúča poskytnutie príspevku vo výške 250,- EUR, ktorý môže byť použitý na krytie časti materiál. nákladov 
na organizáciu a zakúpenie ocenení. 
07/2009 R.Frolo, Hliník – Putovný pohár DHZ Hliník – XVII. ročník“  
Projekt predložený 11.6 2009, rozpočet projektu : 650,- EUR, požadovaný príspevok : 450,- EUR (69%). 
Jedná sa o tradičné podujatie, ktoré si v predchádzajúcich 17. ročníkoch vybudovalo vynikajúce meno. Súťaž je 
zaradená  do aktuálneho ročníka pohárových súťaží „Severoslovenskej hasičskej ligy“, keď v minulom ročníku bola 
hodnotená ako jedna z najlepších.  
Projekt bol spracovaný kvalitne, rozpočet je reálny a komisia odporúča poskytnutie príspevku vo výške 450,- EUR, 
ktorý môže byť použitý na zakúpenie ocenení, krytie materiálnych nákladov, prípadne propagáciu  podujatia. 
08/2009 OZ Saturnia, Byt ča – „Integra čno-rekrea čný tábor klientov DSS K ľúč“  
Projekt predložený 12.6 2009, rozpočet projektu : 823- EUR, požadovaný príspevok : 617,- EUR (75%). 
Pri tomto projekte komisia skonštatovala, že svojou povahou a zameraním nespĺňa podmienky pre financovanie 
z prostriedkov GS. Komisia odporúča predkladateľovi, aby o financovanie podobného projektu z prostriedkov rozpočtu 
mesta požiadal prostredníctvom sociálnej komisie. 
Komisia preto neodporúča poskytnutie príspevku. 
09/2009 Súkromná jazyková škola – „Indiánske leto s  angli čtinou (6-10r.)“  
Projekt predložený 8.6 2009, rozpočet projektu : 1735,- EUR, požadovaný príspevok : 520,50 EUR (30%). 
Zaujímavý projekt, ktorý má však niekoľko nejasných miest – predmetom podnikateľskej činnosti žiadateľa je 
organizovanie jazykových kurzov a toto je i predmetom projektu, nejasný je aj konkrétny počet detí a koľko z nich bude 
z Bytče a prímestských častí.  
Komisia, berúc do úvahy tieto nejasnosti, odporúča poskytnutie príspevku vo výške max. 10,-EUR/dieťa z Bytče 
a prímestských častí, ktorý môže byť použitý na krytie časti mater. nákladov. Zároveň upozorňuje žiadateľa na 
dodržanie podmienky neziskovosti projektu. K uzatvoreniu zmluvy musí žiadateľ predložiť zoznam detí, ktoré sa 
zúčastnia tábora s uvedením bydliska.  
10/2009 Súkromná jazyková škola – „Indiánske leto s  angli čtinou a španiel činou (8-12r.)“  
Projekt predložený 8.6 2009, rozpočet projektu : 1812,- EUR, požadovaný príspevok : 544,- EUR (30%). 
Rovnaký projekt ako predchádzajúci s rovnakými výhradami 
Komisia, berúc do úvahy tieto nejasnosti, odporúča poskytnutie príspevku vo výške max. 10,-EUR/dieťa z Bytče 
a prímestských častí, ktorý môže byť použitý na krytie časti mater. nákladov. Zároveň upozorňuje žiadateľa na 
dodržanie podmienky neziskovosti projektu. K uzatvoreniu zmluvy musí žiadateľ predložiť zoznam detí, ktoré sa 
zúčastnia tábora s uvedením bydliska.  
11/2009 B. Gärtner, Byt ča – Pamätná prilba DHZ Byt ča “  
Projekt predložený 27.5 2009, rozpočet projektu : 642,- EUR, požadovaný príspevok : ?,- EUR (?%). 
Jedná sa o tradičné podujatie, ktoré si však, podľa názoru komisie, zasluhuje lepšiu prípravu a aj lepší projekt. 
Komisia odporúča predkladateľovi, aby sa lepšie oboznámil s podmienkami, za akých môže byť poskytnutý príspevok 
z prostriedkov GS. Predkladateľ sa zúčastnil rokovania komisie, kde na mieste upresnil zámer a nejasné miesta 
v projekte. 
Za podmienky, že predkladateľ svoju žiadosť doplní a upraví tak, aby spĺňala podmienky GS, komisia odporúča 
poskytnutie príspevku vo výške  450 ,- EUR, ktorý môže byť použitý na zakúpenie ocenení, krytie materiálnych 
nákladov, prípadne propagáciu podujatia. 



12/2009 A.Vlčíková, M.Byt ča – „Športové hry SNP – 36.ro čník“  
Projekt predložený 13.6 2009, rozpočet projektu : 1693,- EUR, požadovaný príspevok : 829,57 EUR (49%). 
Vzhľadom na rozsah a tradíciu podujatia oslavujúceho svoje 36. výročie, komisia odporúča poskytnutie príspevku vo 
výške 800,- EUR na pokrytie materiálnych nákladov (nie na honoráre, odmeny, občerstvenie), propagáciu podujatia a 
ocenenia. 
 
 
 
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 
18.6 2009 
 
 


