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Predmet rokovania: Projekt: Miestna občianska poriadková služba v meste Levoča II 
 
Pre:   Mestské zastupiteľstvo –28.10.2021 
 
Predkladá:  Mgr. Peter Petruška, Mestská polícia mesta Levoča 
 
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.  
 
 
Termín:  01.11.2021 
 
Zodpovední:   Mgr. Nikolaj Kučka 

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

Stanovisko komisie MZ:  bez prerokovania v komisii  
 
Stanovisko MR:    bez prerokovania na MR 
                                                    
 
Na vedomie:              primátor mesta 
   zástupca primátora mesta   
    prednosta MsÚ 
    hlavný kontrolór mesta 
 
V Levoči dňa:   25.10.2021   
 

 
 

 
 



Dôvodová správa 
 
 Mesto Levoča dňa 10.08.2021 predložilo projekt „Miestna občianska poriadková služba v meste Levoča 
II.“ v rámci vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy: OPLZ-PO8-
2021-1, vyhlásenej Ministerstvom vnútra ako sprostredkovateľským orgánom pre operačný program Ľudské 
zdroje 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 v termíne určeným Výzvou (13.08.2021). 
  

Dňa 11.10.2021 Mestu Levoča bola doručená Výzva na doplnenie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok na základe, ktorej je potrebné predložiť nové Uznesenie Mestského zastupiteľstva podľa aktualizácie 
dokumentov Výzvy ako aj natavenie časového harmonogramu začiatku hlavných aktivít na 02/2022 a koniec 
hlavných aktivít na 04/2023 vrátane úpravy Prílohy č. 1 Žiadosti o NFP – Rozpočet projektu v zmysle Prílohy č. 4 
Výzvy – Zoznam skupín oprávnených výdavkov, v ktorej sa uvedené limity na 1 člena MOPS/mesiac a príslušný 
rok: 

 
- pre rok 2021 výška ceny práce na 1 člena MOPS – 840,73 EUR, 
- pre rok 2022 výška ceny práce na 1 člena MOPS – 921,73 EUR, 
- pre rok 2023 výška ceny práce na 1 člena MOPS – 1002,73 EUR. 

 
Štruktúra financovania projektu v pôvodnej Žiadosti o NFP: 
- časový harmonogram hlavných aktivít: 09/2021 – 11/2022 
-priame mzdy (cena práce)- 
4 mesiace x 8 členov MOPS x 840,73 EUR = 108 015,60 EUR 
11 mesiacov x 8 členov MOPS x 921,73 EUR = 81 112,24 EUR 
Priame mzdy celkom: 108 015,60 EUR 
- paušálna sadzba 20% z celkových priamych miezd- 
108 015,60 EUR x 20% = 21 603,12 EUR 
Paušálna sadzba 2 celkom: 21 603,12 EUR 
Celkové náklady na projekt:    129 618,72  EUR 
- NFP 95%:                                              123 137,78 EUR 
- vlastné zdroje mesta Levoča  5%                                                         6 480,94 EUR 

 
Štruktúra financovania projektu po predložení doplnenia žiadosti o NFP na základe Výzvy na doplnenie 
žiadosti o NFP: 
- časový harmonogram hlavných aktivít: 02/2022 – 04/2023 
-priame mzdy (cena práce)- 
11 mesiacov x 8 členov MOPS x 921,73 EUR = 81 112,24 EUR 
4 mesiace x 8 členov MOPS x 1002,73 EUR = 32 087,36 EUR 
Priame mzdy celkom: 113 199,60 EUR 
- paušálna sadzba 20% z celkových priamych miezd- 
113 199,60 EUR x 20% = 22 639,92 EUR 
Paušálna sadzba 2 celkom: 22 639,92 EUR 
Celkové náklady na projekt:    135 839,52  EUR 
- NFP 95%:                                              129 047,54 EUR 
- vlastné zdroje mesta Levoča  5%                                                         6 791,98 EUR 
 
Poznámka: Vydanie rozhodnutia o schválení projektu od uzavretia príslušného hodnotiaceho kola (bolo predĺžená 
uzávierka hodnotiaceho kola z 13.08.2021 na 30.09.2021) je v termíne do 70 pracovných dní. Do lehoty na 
vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa.
  
V Levoči, dňa  25.10.2021 
 
Spracovali: Mgr. Anna Babicová, Mgr. Zuzana Beregházyová, Mgr. Peter Petruška 


