
 
 

M E S T O   R O Ž Ň A V A 

  
  
 Pre  zasadnutie 
 Mestského zastupiteľstva 
 v Rožňave dňa 27.09.2018 
  
 K bodu rokovania číslo: 
  
Názov správy:   
  
Predloženie žiadosti o nenávratný finan čný príspevok – „ Zvýšenie zamestnanosti 
a zamestnate ľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej 
občianskej poriadkovej služby v Rož ňave“  
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 
 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
1. s ú h l a s í 

 
- s predložením ŽoNFP na SO, kód výzvy:  OPLZ-

PO5-2018-1, názov projektu: Zvýšenie 
zamestnanosti a zamestnate ľnosti ľudí žijúcich 
v prostredí MRK poskytovaním miestnej 
občianskej poriadkovej služby v Rož ňave 
pričom ciele projektu sú v súlade s platným 
programom rozvoja obce 

- so zabezpečením povinného spolufinancovania 
projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených 
výdavkov, max. vo výške 2.500,- EUR  

  
 
2.  s c h v a ľ u j e  
 

- predloženie žiadosti o NFP pod názvom  Zvýšenie 
zamestnanosti a zamestnate ľnosti ľudí žijúcich 
v prostredí MRK poskytovaním miestnej 
občianskej poriadkovej služby v Rož ňave 
v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO5-2018-1, pričom 
ciele projektu sú v súlade s platným programom 
rozvoja obce 

- zabezpečenie povinného spolufinancovania 
projektu minimálne  vo výške 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 
10.09.2018 
v Komisii ochrany verejného poriadku dňa 
11.09.2018 
v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku dňa 12.09.2018 
 
 
 
Vypracoval: 
Ing. Katarína Valková 
Ing. Róbert Hanuštiak 
Ing. Jarmila Jánošíková 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

k materiálu  
 
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – „Zvýšenie zamestnanosti a 
zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej 
poriadkovej služby v Rožňave“ 

 
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  
2.500 € počas celej doby realizácie projektu (24 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.   
 

 
Ministerstvo vnútra SR sekcia Európskych programov, odbor inklúzie marginalizovaných 
rómskych komunít  ako Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 
31.08.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie 
zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej 
občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou, kód výzvy OPLZ-PO5-2018-1.   
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi  aj obce s prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít (ďalej len „MRK“).  Ide o otvorenú výzvu s finančnou alokáciou 20.mil 
EUR.  Finančná spoluúčasť mesta predstavuje  5%  z celkových oprávnených výdavkov 
projektu, max. vo výške 2.500,- € z celkovej výšky projektu 49.100,- EUR.  
Oprávnenými výdavkami projektu sú: celková cena práce zamestnancov a  paušálne 
výdavky súvisiace s realizáciou projektu (40% 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 12 - 24 mesiacov, projekt sa pripravuje na obdobie 
24 mesiacov.   Mesto plánuje zamestnať 2 príslušníkov miestnej občianskej poriadkovej 
služby na 7,5 hodinový pracovný úväzok. Zamestnanci projektu  budú organizačne 
začlenení pod mestský úrad.  



Zámerom poskytovania MOPS v obciach je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora 
komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného 
poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia 
MRK prostredníctvom činností príslušníkov MOPS najmä v rámci ochrany: - verejného 
poriadku, - súkromného a verejného majetku, - detí a mládeže pred negatívnymi javmi, - 
životného prostredia, - plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. 
 
 
 
 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová: 10.09.2018 Komisia súhlasí so zapojením mesta do 
uvedenej výzvy a so zabezpečením 
povinného spolufinancovania projektu 
min. 5 % (do výšky 2.500 €)  
a odporúča schváliť predloženie 
žiadosti o poskytnutie NFP    

Ochrany verejného poriadku: 11.09.2018 Komisia odporúča schváliť Mestskému 
zastupiteľstvu  predloženie  žiadosti o 
NFP pod názvom  „Zvýšenie 
zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí 
žijúcich v prostredí MRK 
poskytovaním miestnej občianskej 
poriadkovej služby v Rožňave“ v rámci 
výzvy s kódom OPLZ-PO5-2018-1, 
pričom ciele projektu sú v súlade s 
platným programom rozvoja obce, 
zabezpečenie povinného 
spolufinancovania projektu minimálne  
vo výške 5% z celkových oprávnených 
výdavkov a zabezpečenie financovania 
neoprávnených výdavkov projektu 
predstavujúcich rozdiel medzi 
celkovými výdavkami projektu a 
celkovými oprávnenými výdavkami 
projektu z rozpočtu mesta Rožňava.    

Cestovného ruchu a regionálnej 
politiky: 

  

Vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu: 

  

Výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a mestských 
komunikácií: 

  

Finančná, podnikateľská a správy 
mestského majetku: 

12.09.2018 Finančná komisia po prerokovaní 
predloženého materiálu odporúča MZ: 
súhlasiť s predložením ŽoNFP na SO, 
kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1, názov 
projektu: Zvýšenie zamestnanosti a 
zamestnateľnosti ľudí žijúcich v 
prostredí MRK poskytovaním miestnej 
občianskej poriadkovej služby v 
Rožňave pričom ciele projektu sú v 
súlade s platným programom rozvoja 
obce 



- so zabezpečením povinného 
spolufinancovania projektu t.j. min. 5% 
z celkových oprávnených výdavkov, 
max. vo výške 2.500,- EUR  
 a 
schváliť predloženie žiadosti o NFP pod 
názvom Zvýšenie zamestnanosti a 
zamestnateľnosti ľudí žijúcich v 
prostredí MRK poskytovaním miestnej 
občianskej poriadkovej služby v 
Rožňave v rámci výzvy s kódom OPLZ-
PO5-2018-1, pričom ciele projektu sú v 
súlade s platným programom rozvoja 
obce 
- zabezpečenie povinného 
spolufinancovania projektu minimálne 
vo výške 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


