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Návrh na uznesenie

Uznesenie č. ........./2018
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove
A. schvaľuje
predloženie Žiadosti o NFP na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako
sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v rámci Výzvy s kódom
OPLZ-PO5-2018-1 pre projekt s názvom „Miestna občianska poriadková služba Fiľakovo I“
s celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 201 610,80 €, pričom ciele projektu sú
v súlade s platným Programom rozvoja mesta Fiľakovo na roky 2015-2023.
B. schvaľuje
zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu s názvom „Miestna občianska poriadková
služba Fiľakovo I“ vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, t.j. 12 268,37 €.
Dôvodová správa k
Návrhu na schválenie podania žiadosti o NFP
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre operačný program
Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 24.5.2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok s kódom výzvy OPLZ-PO5-2017-1, prioritná os: 5, špecifický cieľ: 5.1.2, zameranie:
Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach
s prítomnosťou MRK. Mesto sa zapojilo do tejto výzvy projektom Miestna občianska poriadková
služba Fiľakovo, bolo úspešné a od 1.12.2017 začala implementáciu tohto projektu. Vytvorilo sa 8
pracovných miest na dobu 36 mesiacov so začiatkom 1.12.2017 do 31.10.2020.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre operačný program
Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 31.8.2018 novú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok s kódom výzvy OPLZ-PO5-2018-1, s tým istým zameraním, ako bolo vo výzve zo
24.5.2017, a to: Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby
v obciach s prítomnosťou MRK. Mesto ako prijímateľ projektu implementovaného na základe
predchádzajúcej výzvy s kódom výzvy OPLZ-PO5-2017-1 a obdobným zameraním je oprávneným
žiadateľom pre novú výzvu. V prípade ak mesto zapojí do novej výzvy a následne bude ŽoNFP
schválená, bude aktuálne realizovaný projekt mimoriadne ukončený s predpokladom kontinuálneho
pokračovania a zazmluvnenia nového projektu.
Rozdiel oproti predchádzajúcej výzve:
a) je možné zamestnať 10 členov hliadok (navýšenie počtu zamestnancov)
b) zvýši sa sadzba jednotkových výdavkov na celkovú cenu práce (CCP) zamestnancov na reálnu
výšku teraz platnej a následne predpokladanej mininálnej mzdy
c) výška paušálneho príspevku na ďalšie výdavky okrem ceny práce členov hliadok sa zvyšuje
na 40 % z CCP zamestnanca (doteraz bolo 25 %)
d) dĺžka realizácie projektu je 24 mesiacov (doteraz bolo 36 mesiacov, ale projekt už
implementuje mesto od 1.12.2017, pričom nový projekt by začal od 01.01.2019, takže sa
implementácia predĺži o 2 mesiace, t.j. do 31.12.2020.)

Členovia hliadok MOPS Fiľakovo I budú naďalej poskytovať sociálne a asistenčné služby, a to najmä
spolupôsobiť pri udržiavaní verejného poriadku v spolupráci s PZ SR a mestskou políciou
(predchádzať vzniku konfliktov a prevencia protiprávneho správania), zabezpečovaní plynulosti a
bezpečnosti cestnej premávky (predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikáciách a
prechodoch cez cestu), ochrane verejného a súkromného majetku (predchádzanie poškodzovania
majetku), ochrane životného prostredia (prevencia pri nakladaní s odpadom a znečisťovaním
životného prostredia, prevencia predchádzania vzniku požiarov), zvýšenom dohľade nad
problémovými maloletými a mladistvými osobami, zvýšenom dohľade nad osobami fetujúcimi
toulén a užívateľmi návykových látok.
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