
N Á V R H    N A    U Z N E S E N I E 

 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 
schvaľuje  
 
 

• predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej „ŽoNFP“) za účelom 
realizácie projektu s názvom „Miestna občianska poriadková služba v Žiari nad 
Hronom II, v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, 
zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí 
marginalizovanej rómskej komunity („ďalej“ MRK) poskytovaním miestnej občianskej 
poriadkovej služby (ďalej len „MOPS“) v obciach s prítomnosťou MRK, kód výzvy 
OPLZ-PO8-2021-1; 
 

• zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
 

• zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške 5% – maximálne € 10.618,33 (ako rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci); 
 

• zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

 Dňa 10.06.2021 bolo mesto informované riadiacim orgánom – MV SR, o 

možnosti zapojenia sa do novej výzvy zameranej na miestnu občiansku poriadkovú službu v 

obciach s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity. Ako prijímateľ NFP na základe 

predošlých výziev na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby, je mesto Žiar nad 

Hronom oprávneným žiadateľom aj pre túto výzvu. 

Operačný program Ľudské zdroje, prioritná os 8 REACT-EU, investičná priorita 8.1, 

špecifický cieľ 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej 

sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva, sú 

v súlade s platným územným plánom mesta Žiar nad Hronom a platným programom rozvoja 

mesta Žiar nad Hronom.  

Preskúmaním novej výzvy sme zistili, že v tejto výzve je opäť reflektovaná 

predpokladaná zmena výšky minimálnej mzdy do nasledujúcich rokov, avšak táto výzva 

ponúka nižšiu paušálnu sadzbu na ostatné výdavky projektu – 20% z priamych nákladov 

(mzdové výdavky), to znamená zvýšenie ekonomického zaťaženia mesta vyplývajúce z 

možného rizika neočakávaných a neoprávnených výdavkov mesta počas realizácie projektu. 

 Žiadateľom nenávratného finančného príspevku pre výzvu s kódom OPLZ-PO8-2021-

1 je mesto Žiar nad Hronom. Názov projektu je Miestna občianska poriadková služba v Žiari 

nad Hronom II. 

 

Celkové maximálne predpokladané oprávnené náklady  
projektu MOPS II      = 212 366,59 EUR 

Nenávratný finančný príspevok (95%)    = 201 748,26 EUR 

Vlastné zdroje mesta – spolufinancovanie (5%)   =   10 618,33 EUR 

 

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, povinná minimálna výbava pracovníkov, 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.). 

Predpokladáme, že projekt, v prípade jeho podporenia riadiacim orgánom, ktorým je 

Ministerstvo vnútra SR, bude realizovaný od schválenia ŽoNFP do 30.6.2023, žiadateľom je 



umožnená spätná oprávnenosť výdavkov, v našom prípade najskôr od 01.07.2021, pretože 

do 30.06.2021 realizujeme súčasný projekt.  

V tomto neinvestičnom projekte nebude potrebné realizovať verejné obstarávanie. 

 

Uzávierka 1. hodnotiaceho kola výzvy bude 26.07.2021, riadiaci orgán má 70 

pracovných dní na posúdenie ŽoNFP, t. z. že vyhodnotenie žiadosti by malo byť známe 

najskôr v novembri 2021. 

 

 

 


