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Predmet rokovania: Projekt: Miestna občianska poriadková služba v meste Levoča II 
 
Pre:   Mestská rada – 14.09.2021 

Mestské zastupiteľstvo –23.09.2021 
 
Predkladá:  Mgr. Anna Babicová, ved. odd. CRaRM 
 
Spracovateľ:  Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
                                    Mgr. Zuzana Beregházyová, referent odd.CRaRM 

Mgr. Peter Petruška, Mestská polícia mesta Levoča 
 
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 
1) Mestské zastupiteľstvo  schvaľuje predložiť ŽoNFP na Sprostredkovateľský orgán pre 

operačný program Ľudské zdroje pre projekt  „Miestna občianska poriadková služba 
v meste Levoča II“ v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok vyhlásenej  Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský 
orgánu pre operačný program Ľudské zdroje, kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1. 

 
2) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu 

„Miestna občianska poriadková služba v meste Levoča II“ , t.j. min. 5% z celkových 
oprávnených výdavkov a to vo výške 6 480,94  EUR. 

 
 
Termín:   13.08.2021 
 
Zodpovední:   Mgr. Nikolaj Kučka 

Mgr. Ľuboš Kamenický 
Mgr. Anna Babicová 
Mgr. Peter Petruška 

Stanovisko komisie MZ:  bez prerokovania v komisii  
 
Stanovisko MR:    MR schvaľuje  návrh predkladateľa 
                                                    
 
Na vedomie:              primátor mesta 
   zástupca primátora mesta   
    prednosta MsÚ 
    hlavný kontrolór mesta 
 
V Levoči dňa:   17.09.2021   
 

 
 



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-PO8-2021-1, na projekty podporujúce zvýšenie zamestnanosti 
a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovanej rómskej komunity (ďalej len 
„MRK“) poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len „MOPS“) 
v obciach/mestách s prítomnosťou MRK. 
  
Predmet predloženého projektu: 

Predmet projektu bude zameraný na činnosť členov MOPS v počte 8 osôb na plný 
pracovný úväzok s cieľom posilniť miestny aktivizmus, podporiť komunitný rozvoj, znížiť 
páchanie protispoločenského konania, udržiavanie verejného poriadku, zlepšiť ochranu 
životného prostredia najmä v rámci ochrany: 

- verejného poriadku, 
- súkromného a verejného majetku,  
- detí a mládeže pred negatívnymi javmi, 
- životného prostredia, 
- plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. 

 
Termín predkladania žiadosti o poskytovaní NFP bol určený na 13.8.2021.  
 
Doba realizácie projektu je výzvou definovaná na obdobie 15 mesiacov od podpisu 

zmluvy medzi Riadiacim orgánom (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) a Mestom 
Levoča. 

 
Žiadateľ/obec-mesto predkladá v zmysle Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný 

finančných príspevok prílohu  z preukázania finančnej spôsobilosti žiadateľa, ktorou je 
uznesenie Mestského zastupiteľstva o schválení predloženia predmetného projektu a výške  
spolufinancovania. Výška spolufinancovania pre prijímateľa dotácie je určená výzvou  na 5% 
z celkových oprávnených výdavkov projektu. 
 
Štruktúra financovania projektu: 
- celkové náklady na projekt:    129 618,72  EUR 
- NFP 95%:                                              123 137,78 EUR 
- vlastné zdroje mesta Levoča  5%                                                  6 480,94 EUR 

 
Oprávnené  priame výdavky projektu zahŕňajú hrubú mzdu a povinné odvody platené 

zamestnávateľom pre 8 členov MOPS v zmysle Prílohy č. 4 výzvy a paušálnej časti vo výške 
20% z celkových oprávnených výdavkov. Oprávnené nepriame výdavky -paušálne výdavky 
budú pokrývať výdavky priamo súvisiace s činnosťou členov MOPS (napr. stravné, 
materiálna technické vybavenie členov MOPS, školenia a pod.). 
 
V Levoči, dňa  17.09.2021 
 
Spracovali: Mgr. Anna Babicová, Mgr. Zuzana Beregházyová, Mgr. Peter Petruška 


