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POČET  STRÁN : 3 
 
V ŽIARI NAD HRONOM 
DŇA : 12.06.2017 



 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
 

 predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Miestna občianska poriadková služby v Žiari nad 
Hronom, realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 
„podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach 
s prítomnosťou MRK“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Žiar nad 
Hronom a platným programom rozvoja mesta Žiar nad Hronom;  
 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
10.077,23 EUR (ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci);  
 

 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
 

Mesto Žiar nad Hronom sa plánuje uchádzať o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na „Podporu komplexného poskytovania miestnej 

občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK“ s kódom OPĽZ-PO5-2017-1. Výzva je 

zameraná na podporu sociálneho začlenenia a boj proti chudobe. V rámci špecifického cieľa tejto výzvy je 

dôraz kladený na integráciu marginalizovaných rómskych komunít a hlavným cieľom je zvýšenie finančnej 

gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov. Pre túto 

výzvu je oprávneným typom aktivity podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb 

v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí  MRK (t.j. 

terénni a komunitní pracovníci/pracovníčky v oblasti sociálnych služieb).  

 
Financovanie projektov sa realizuje cez ESF (85%), štátny rozpočet SR (10%) a vlastné zdroje žiadateľa 

(5%).       

 

Cieľom nášho projektu je využitie nástroja miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v meste na 

podporu komunitného rozvoja, na posilnenie miestneho aktivizmu, na zníženie páchania protispoločenských 

konaní, na udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých 

žijú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít. V rámci projektu získame prostriedky na zamestnanie 

ôsmich členov občianskej poriadkovej služby, ktorí budú pracovať v dvojčlenných hliadkach, a to po dobu 36 

mesiacov. 

 

Naše mesto v roku 2014 začalo realizovať projekt Občianske hliadky. Bol to pilotný projekt tohto typu v Žiari 

nad Hronom, ktorý však trval len 10 mesiacov. Zaradenie a manažment 6 ľudí, ktorí predtým nikde a  nikdy 

nepracovali, do bežného pracovného života nebolo vôbec jednoduché. Náčelník MsP, pod ktorého členovia 

OH organizačne patrili, musel od začiatku riešiť porušenia aj tých najzákladnejších pravidiel pracovného 

poriadku (pravidelná a včasná dochádzka do zamestnania, schopnosť pracovať v kolektíve, dodržiavať prac. 

poriadok a disciplínu, a pod.). Členovia OH do svojej práce vnášali subjektivitu, snažili sa presadiť to, čo 

považovali za dôležité pre seba i komunitu, avšak postupne boli takmer všetci ochotní spolupracovať 

a snažili sa pracovať v súlade s podmienkami projektu i príkazmi nadriadených. 

Pozitívom takéhoto typu projektu bolo uľahčenie práce MsP v určitých prípadoch, napr. uľahčenie 

komunikácie s príslušníkmi MRK v osade pod Kortínou, veľmi dobrá znalosť problémových lokalít i osobných 

pomerov v nich, sprevádzanie detí z osady do a zo škôl, pomoc pri identifikácii čiernych skládok a ich 

odstraňovaní za aktívnej spolupráce obyvateľov osady, dohľad nad pohybom mladistvých osôb na území 

mesta vo večerných hodinách, identifikácia a pomoc s odchytom túlavých psov, a pod. Tento projekt bol 

ukončený v septembri 2015, a keďže sľubovaná kontinuita vo poskytovaní nenávratného finančného 

príspevku z eurofondov nebola dodržaná, mesto stratilo možnosť finančnej podpory a muselo sa s členmi 

OH rozlúčiť. Vedenie mesta si však uvedomovalo potrebu a dôležitosť tohto druhu pracovníkov, a preto 

prezamestnalo dvoch pôvodných členov OH ako terénnych pracovníkov, ktorí od jari roku 2016 pôsobili 

v osade a spoločne so skupinou aktivačných pracovníkov sa podieľali na monitorovaní problémových lokalít, 



udržiavaní poriadku, odkrývaní a odstraňovaní nielen skládok nelegálneho odpadu, ale i čiernych stavieb. 

Spoločnými silami s osadníkmi zrekonštruovali prístupový chodník ku vtedy jedinému zdroju pitnej vody 

v osade. Svojou prítomnosťou v osade pôsobili skôr preventívne, ako represívne.  

Koncom mája 2017 bola vyhlásená dlho očakávaná výzva na NFP pre realizáciu projektu miestnej 

občianskej poriadkovej služby. Jedným zo spôsobov, ako lepšie zvládať situáciu v lokalitách so zvýšeným 

výskytom problémového správania je využiť možnosť a opätovne sa pokúsiť o získanie dostatočného 

množstva finančných zdrojov na realizáciu projektu MOPS. Jej členovia budú vyberaní najmä z radov 

uchádzačov o zamestnanie, poberajúcich dávku v hmotnej núdzi, ktorí sú vedení na Úrade práce, sociálnych 

vecí a rodiny. Zriadenie a samotná činnosť služby prispeje k zlepšovaniu sociálnych vzťahov na lokálnej 

úrovni. Členovia MOPS majú prirodzenú autoritu, dobrú miestnu a osobnú znalosť komunity (rodinné väzby, 

spolunažívanie jednotlivých členov komunity a pod), čo napomáha k identifikácii problémov a naopak, 

komunita pozná členov hliadky a dôveruje im. Takisto ostatné poriadkové zložky ako PZ SR, MsP, Hasičský 

a záchranný zbor SR, pracovníci samosprávy a štátnej správy a Záchranná zdravotná služba majú už 

z minulosti zväčša dobré skúsenosti s prácou MOPS.  Výhodou tejto výzvy je aj dlhšie trvanie projektu (36 

mesiacov), čím sa spôsob výkonu pracovnej činnosti členov MOPS zefektívni, pracovné návyky nielen 

vytvoria, ale aj zastabilizujú. 

 
Projektový rozpočet počíta s uvedenými nákladmi:  

 

1. Priame mzdové výdavky = výdavky na mzdy 8 pracovníkov miestnej občianskej poriadkovej služby 

(jednotková cena na pracovné miesto pri plnom úväzku 

 

2. Ostatné náklady = všetky ostatné výdavky bezprostredne súvisiace s realizáciou projektu (napr. 

stravné, príprava a zaškolenie pracovníkov, pracovné pomôcky a odev, spotrebný tovar 

a prevádzkový materiál, telekomunikačné a poštové poplatky, výdavky na povinnú publicitu 

a informovanosť, projektové a finančné riadenie projektu, finančná rezerva na prípadné zvýšenie 

miezd a odvodov, príplatky, a pod.).  

 

Celkové oprávnené náklady projektu =    201.544,64 EUR 

Nenávratný finančný príspevok (95%) =  191.467,41 EUR 

Vlastné zdroje žiadateľa (5%) =                 10.077,23 EUR 

 

Žiadateľom je mesto Žiar nad Hronom.  

 

Predpokladáme, že projekt, v prípade jeho podporenia Riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo vnútra SR, 

sa bude realizovať od jesene 2017 do roku 2020, pričom dĺžka trvania projektu je výzvou stanovená na 36 

mesiacov. V tomto neinvestičnom projekte nebude potrebné realizovať verejné obstarávanie. 

 

Uzávierka 1. hodnotiaceho kola výzvy je 14.06.2017.  

Naša žiadosť bola podaná 12.06.2017.  

Vyhodnotenie žiadosti by malo byť známe približne v polovici augusta 2017. 


