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Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 
1)  Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

v rámci Výzvy OPLZ-PO5-2018-1 projektu „Miestna občianska poriadková hliadka 
v meste Levoča“, pričom ciele projektu sú v súlade s platným Programovom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Územným plánom mesta Levoča.  

2) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie  realizácie projektu „Miestna občianska 
poriadková hliadka v meste Levoča“ po schválení Žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok. 

3) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových 
oprávnených výdavkov projektu „Miestna občianska poriadková hliadka v meste Levoča“. 

4) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov projektu „Miestna občianska poriadková hliadka v meste Levoča“, ktoré 
predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými 
výdavkami projektu. 

 
Termín:   08.04.2019 

 
Zodpovedný:   Mgr. Ľuboš Kamenický 

Mgr. Anna Babicová 
Mgr. Nikolaj Kučka 
Mgr. Ján Novák 

Stanovisko komisie MZ:  bez prerokovania v komisii MZ 
 

Stanovisko MR:    bez prerokovania v MR 
 
Na vedomie:                          primátor mesta 
  zástupca primátora mesta   
    hlavný kontrolór 
    prednosta MsÚ 
    právnik mesta 
V Levoči dňa:  04.04.2019  



Dôvodová správa 
  

 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre 
Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok. Kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1, Prioritná os: 5, Špecifický cieľ:5.1.2, 
Zameranie: Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK 
poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosti MRK.  

Cieľom predloženého projektu je zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí 
žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) 
v meste Levoča.  

Špecifickým cieľom projektu je posilniť miestny aktivizmus, podporiť komunitný 
rozvoj, znížiť protispoločenskú činnosť, udržiavať verejný poriadok (rušenie kľudu, 
eliminácia kriminality prostredníctvom hliadkovania problémových lokalít, zvýšenie 
štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK 
prostredníctvom MOPS.  

Aktivity projektu: Hlavnou aktivitou predloženého projektu v zmysle výzvy je 
podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach 
s prítomnosťou MRK. 

Cieľovou skupinou predloženého projektu sú príslušníci a obyvatelia 
marginalizovaných rómskych komunít, zamestnanci/zamestnankyne  štátnej správy 
a samosprávy pracujúcich s marginalizovanými komunitami.  

 
Miesto realizácie projektu: je mesto Levoča.  
 
Merateľné ukazovatele:  
P0885 Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby: 8 
P0886 Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby: 6 
 
Výstupy aktivity: zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Levoča. 
 
Rozpočet projektu: pre 8 člennú miestnu občiansku poriadkovú službu  je vo výške 

201 221,89 eur v zmysle Prílohy č.9-Štandardná stupnica jednotkových nákladov pre výzvu 
na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy OPLZ-P05-2018-1. 

 
Časová následnosť realizácie aktivít projektu (etapizácia): 
- Podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 03/2019, 
- Podpis zmluvy o poskytnutí NFP 06/2019, 
- Realizácia výberového konania, zaškolenie vybraných uchádzačov (členov 

hliadky) 07-08/2019, 
- Realizácia hlavnej aktivity projektu 09/2019-08/2021. 
- Finančné vysporiadanie projektu, predloženie záverečnej žiadosti o platbu 

a záverečnej monitorovacej správy projektu 09/2021. 
 
 



 
Príklady pracovných činností MOPS: 
- monitorujea zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo 

školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu upozorňuje 
deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti 
s pohybom po komunikácií a prechodom cez cestu, 

- dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním 
(znečisťovania spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t. z. 
úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení...), 

- upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa 
a následne oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej 
inštitúcií, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii, 

- kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných 
hodinách bez prítomností rodičov, 

- upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje 
dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde 
hrozí následný požiar, 

- monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok, 
- je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase primátora mesta pri 

zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí 
organizovaných mestom, alebo členmi MRK, 

- je nápomocný hliadke Policajného zboru SR a mestskej polície, 
- dohliada nad poriadkom a bezpečnosťou v meste. 
 
Povinnou prílohou ŽoNFP pre daný projekt je Príloha č.2 - doklad preukazujúci 

finančnú spôsobilosť prostredníctvom uznesení zastupiteľstva. 
 
Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme 4 návrhy na uznesenia pre projekt 

„Miestna občianska poriadková služba v meste Levoča“. 
 
Štruktúra financovania projektu: 
- celkové náklady na projekt:      201 221,89   EUR 
- požadovaná výška NFP :           191 160,80   EUR 

- spolufinancovanie  projektu:         10 061,09   EUR  
 
Realizácia projektu 09/2019-08/2021. 

 
 
V Levoči, dňa  04.04.2019 
 
 
Spracovala: Mgr. Anna Babicová, Mgr. Nikolaj Kučka 


