
 
 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 Pre  zasadnutie 
 Mestského zastupiteľstva 
 v Rožňave dňa 29. 06. 2017 
  
 K bodu rokovania číslo: 
  
Názov správy:  

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – „Podpora komplexného 
poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach 
s prítomnosťou MRK“ 
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
    1. s ú h l a s í 
 
s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o 
nenávratný finančný príspevok vo výzve s kódom OPLZ-
PO5-2017-1 pre projekt s názvom: Podpora 
komplexného poskytovania miestnej občianskej 
poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK 
 
u k l a d á 
 
predložiť žiadosť o NFP na Sprostredkovateľský  orgán 
pre operačný program Ľudské zdroje 
 
Z: prednostka MsÚ 
T: podľa pokynov  výzvy OPLZ-PO5-2017-1 
 
     2. s c h v a ľ u j e  
 
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu  
„Podpora komplexného poskytovania miestnej 
občianskej poriadkovej služby v obciach 
s prítomnosťou MRK“ realizovaného v rámci výzvy 
OPLZ-PO5-2017-1, ktorého ciele sú v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci 
 
- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu, 
t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov 
  
- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov 
projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými 
výdavkami projektu a celkovými oprávnenými 
výdavkami projektu z rozpočtu mesta Rožňava.      

 
Prerokované: 
v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej 
dňa  12.06.2017 
v Komisii ochrany verejného poriadku 
dňa 13.06.2017 
v Komisii finančnej, podnikateľskej 
a správy mestského majetku dňa 
15.06.2017 
  
 
 

 
Vypracovala: 
Ing. Katarína Valková  
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 

Kontrolu zákonnosti a správnosti 

návrhu na uznesenie vykonali : 

JUDr. Katarína Balážová 

JUDr. Erika  Mihaliková  

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
k materiálu: Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – Podpora 

komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby 
v obciach s prítomnosťou MRK 

 
Legislatívne východiská: Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
Program rozvoja mesta Rožňava 2015-2020 (2022)  
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Rožňava  2016-2020 
(2022)  

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

--------------------  

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet mesta: 

Spolufinancovanie projektu z rozpočtu mesta vo výške 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov projektu, max vo výške  
10 100 € počas celej doby realizácie projektu (36 mesiacov). 

Nároky na pracovné 
miesta: 

-------------------- 

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je v súlade so zákonom č. 292/2014 Z.z., 
523/2004 Z.z.  

 

Komisia: Termín 
zasadnutia: 

Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná 
a bytová: 

12.06.2017 č. 4/06/2017: Komisia odporúča predložiť žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok pre projekt 
„Podpora komplexného poskytovania miestnej 
občianskej poriadkovej služby v obciach s 
prítomnosťou MRK“ a zabezpečiť povinné 
spolufinancovanie projektu min. 
 5 %.   

Ochrany verejného 
poriadku: 

13.06.2017 č. 04/06/2017: Komisia odporúča, aby mesto 
Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok pre projekt „Podpora komplexného 
poskytovania miestnej občianskej poriadkovej 
služby v obciach s prítomnosťou MRK“ a súčasne 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu prijať 
uznesenie podľa predloženého návrhu. 

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského 
majetku: 

15.06.2017 Finančná komisia po prerokovaní predloženého 
materiálu odporúča MZ schváliť predloženie 
ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Podpora 
komplexného poskytovania miestnej občianskej 
poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou 
MRK“  realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO5-
2017-1, ktorého ciele sú v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci 
- zabezpečenie povinného spolufinancovania 



projektu, t.j. min. 5% z celkových oprávnených 
výdavkov, 
- zabezpečenie financovania neoprávnených 
výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi 
celkovými výdavkami projektu a celkovými 
oprávnenými výdavkami projektu z rozpočtu mesta 
Rožňava.      

 

Ministerstvo vnútra SR sekcia Európskych programov, odbor inklúzie marginalizovaných 
rómskych komunít  ako Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 
24.05.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu 
komplexného poskytovania miestnej občianskej  poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou 
MRK, kód výzvy OPLZ-PO5-2017-1.  

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi  aj obce s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“).  Ide o otvorenú výzvu s finančnou 
alokáciou min. 50 000 € a max. 202 000 € na jeden projekt, do vyčerpania finančných 
prostriedkov.  Finančná spoluúčasť mesta predstavuje  5%  z celkových oprávnených výdavkov 
projektu, max. vo výške 10 100 €. 

Oprávnenými výdavkami projektu sú: celková cena práce zamestnancov (75% celkových 
výdavkov projektu) a  ostatné výdavky súvisiace s realizáciou projektu (25% celkových výdavkov 
projektu), a to najmä výdavky na: stravné, prípravu a zaškolenie MOPS, pracovné pomôcky, 
pracovný odev, spotrebný tovar a prevádzkový materiál, cestovné náhrady, telekomunikačné 
a poštovné poplatky, publicitu  a informovanosť projektu, príplatky v zmysle Zákonníka práce 
a zvýšenie minimálnej mzdy. 

Stanovená dĺžka realizácie projektu je 36 mesiacov.  Mesto plánuje zamestnať 4 
príslušníkov miestnej občianskej poriadkovej služby na 7,5 hodinový pracovný úväzok. 
Zamestnanci projektu  budú organizačne začlenení pod mestskú políciu. 

Hlavným cieľom projektu je poskytovanie komplexnej miestnej občianskej poriadkovej 
služby prostredníctvom zamestnancov prijímateľa, t.j. mesta, pri dodržaní nasledovných 
podmienok:  
- jednu hliadku musia tvoriť najmenej dvaja členovia,  
- prijímateľ postupuje pri zamestnávaní zamestnancov v súlade so Zákonníkom práce.  
 

Príkladmi pracovných činností, ktoré  môžu vykonávať miestne občianske poriadkové hliadky sú: 
 

- monitorovanie a zabezpečovanie bezpečnosti detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo 
školy, zabezpečovanie bezpečného prechodu  školopovinných detí  cez  cestu a upozorňovanie na 
dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii 
a prechodom cez cestu, 
- dohľad nad ochranou verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie 
spoločných priestorov v bytových  domov, vandalizmus, úmyselné poškodzovanie verejno-
prospešných zariadení a pod.), 



- upozorňovanie na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následné 
oznámenie danej skutočnosti príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti 
v kompetencii, 
- kontrola pohybu a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez 
prítomnosti rodičov, 
- upozorňovanie na zákaz vypaľovania trávy, lestných a lúčnych porastov a kontrolovanie 
dodržiavania zákazu zakladania ohňov, 
-  monitorovanie a nahlasovanie nelegálnych skládok, 
- monitorovanie a predchádzanie vzniku konfliktu MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva 
- pomoc hliadke PZ SR a mestskej polície, 
- dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v meste. 


