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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 

 
a) návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Zvýšenie 
zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej 
služby v meste Nitra“ v zmysle vyhlásenej výzvy Operačného programu Ľudské zdroje 
s kódom výzvy OPLZ-PO5-2018-1, 
 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 
c) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO (Sprostredkovateľský orgán), 
pričom ciele projektu sú v súlade s platným územným plánom a platným PHSR mesta Nitry 
 
d) výšku celkových výdavkov na projekt: 196 293,88 € 
 
e) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške rozdielu 
celkových oprávnených výdavkov projektov a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. Spolufinancovanie projektu je v zmysle podmienok výzvy vo výške 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov vo výške 9 814,69 €, 
 
f) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 

s c h v a ľ u j e 
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b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 
c) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO (Sprostredkovateľský orgán), 
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celkových oprávnených výdavkov projektov a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. Spolufinancovanie projektu je v zmysle podmienok výzvy vo výške 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov vo výške 9 814,69 € 
 
f) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre 

Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 31.8.2018 výzvu na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok na „Zvýšenie zamestnanosti a ľudí žijúcich v prostredí MRK 
poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK“ 

Oprávnenými žiadateľmi vo výzve sú obce s prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít. Mesto Nitra sa do tejto výzvy zapojí s projektom „Zvýšenie 

zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej 

poriadkovej služby v meste Nitra“. 

 

Hlavnou aktivitou  predkladanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok je 
vytvorenie občianskych poriadkových hliadok v počte 4 osoby z toho 2 osoby musia byť 
príslušníci z marginalizovanej rómskej komunity.  

 

Výška jednotkovej ceny na pracovné miesto „miestna občianska poriadková služba“ 
pri plnom úväzku je stanovená na sumu 647,76 EUR/mesačne. Výška predpokladaného 
zvýšenia jednotkovej ceny pre rok 2019 na pracovné miesto „miestna občianska poriadková 
služba“ pri plnom úväzku je v zmysle výzvy stanovená na sumu 55,00 EUR/mesačne 
a plánované zvýšenie na rok 2020 je vo výške 110 EUR/mesačne na osobu.  

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu je stanovená maximálne do výšky 40 % 
priamych nákladov na zamestnancov na pokrytie ostatných oprávnených nákladov (stravné, 
školenie, pracovné pomôcky, pracovný odev, spotrebný tovar a prevádzkový materiál, 
cestovné náhrady, telekomunikačné a poštovné poplatky, publicitu a informovanosť, riadenie 
projektu, príplatky).  

Dĺžka realizácia projektu je plánovaná na 24 mesiacov v rokoch 2019-2020.  

 Občianske poriadkové hliadky búdu podliehať a úzko spolupracovať s Mestskou 
políciou v Nitre.  

 

Príklady pracovných činností miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS): 

- dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie 
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 inštitúcii, ktorá má riešenie 
danej skutočnosti v kompetencii, 

- kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách 
bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská,...), 

- 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 starostu obce, pri zabezpečovaní a 
organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi 
MRK, 

- monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, ako aj medzi MRK a väčšinovým 
obyvateľstvom, 

- je nápomocný hliadke Policajného zboru SR a obecnej polície, 

- dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v obci. 

 

 

 

 

 


