
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch Číslo:
Bod programu : 7

M a t e r i á l

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Schválenie finančnej spoluúčasti na projekte – Miestne
občianske poriadkové služby

Dôvod predloženia: Materiál obsahuje:

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

I. Dôvodová správa
II. Návrh uznesenia

Spracoval: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M

Zodpovedá: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M

Predkladá: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M



I.

D ô v o d o v á   s p r á v a

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:
Ministerstvo vnútra SR, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu
Ľudské zdroje  vyhlásilo dňa 31. augusta 2018 novú výzvu na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy OPLZ-P05-2018-1 zameranú na
podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach
s prítomnosťou MRK.

B) Zdôvodnenie novej úpravy:
Cieľom realizácie projektu "Miestne občianske poriadkové služby v meste Spišské
Vlachy" je vytvorenie 4 pracovných miest pre členov miestnej občianskej poriadkovej
služby. Vytvorením MOPS reálne možno očakávať zníženie negatívnych
spoločenských javov, ako je páchanie majetkovej trestnej činnosti, drobné priestupky,
fetovanie detí a mladistvých, záškoláctvo, narúšanie verejného poriadku a zlepšenie
spolunažívania príslušníkov MRK s ostatnými obyvateľmi mesta. Možnosťou
vytvorenia pracovných miest a materiálnym vybavením, MOPS projekt prispieva
okrem zníženia kriminality aj k zníženiu nezamestnanosti, čo bude motivovať ďalších
príslušníkov MRK zapojiť sa do výkonu služby miestnej občianskej poriadkovej
služby.
Hlavnými pracovnými činnosťami MOPS bude:

 vykonávanie pešej hliadky najmä v lokalitách s vysokým výskytom MRK, ale aj
v celom meste podľa aktuálnej bezpečnostnej situácie a dohľad nad dodržiavaním
verejného poriadku a nočného kľudu,

 dohliadať na ochranu súkromného a verejného majetku pred poškodzovaním - najmä
v lokalite ulice Vajanského a jej okolia, kde je evidovaný problém s umiestňovaním
odpadu. Dohliadať sa bude prioritne aj na oblasť Patria, oblasť kultúrneho domu
a jeho okolia, cintorín a okolie cintorína, Dom smútku, pamätník SNP, mestský park
pri evanjelickom kostole, Rudoľovú záhradu. Zvýšená kontrola prostredníctvom
MOPS bude realizovaná aj na miestach s výskytom vandalizmu na mestskej zeleni
a sochy mariánskeho stĺpu,

 monitorovanie a zabezpečovanie bezpečnosti detí, hlavne počas ich odchodu do a zo
školy, ich bezpečný prechod cez cestu - Základná škola SNP 13 – najmä cesta od
autobusovej zastávky SNP 13 do školy, až po Spojenú školu internátnu na ul.
Partizánska 13, a od autobusovej zastávky pri kine do ZŠ SNP 13 a Spojenej školy
internátnej, Partizánska 13 prioritne v čase od 07,30 do 8,30 hod. a po ukončení
vyučovania; rovnaké aktivity sú navrhované aj v prípade ZŠ na ul. Komenského 6,

 monitorovanie a hlásenie prípadov nelegálneho odberu elektrickej energie,
 monitorovanie a  nahlasovanie prípadov tvorby nelegálnych skládok komunálneho

a stavebného odpadu v  kontrolovaných lokalitách - najmä Vajanského ulica,
v exponovaných lokalitách na okraji intravilánu mestom v segregovaných rómskych
osadách – Dobrá Vôľa, pozemky pri Hornáde pri Žehrici, mestské trhovisko, mestský
park pri evanjelickom kostole, ul. Hornádska za železničným priecestím,

 nahlasovanie prípadov „čiernych stavieb“,
 spolupráca s Obvodným oddelením PZ SR v meste Spišské Vlachy, ako aj s inými

inštitúciami v meste podľa ich potrieb (asistencia zamestnancom vodárni, elektrární,
ÚPSVaR, pošty, záchranným zložkám, ako aj zamestnancom škôl a školských
zariadení na území mesta pri riešení problémov so žiakmi),



2

 spolupráca pri rôznych spoločenských, kultúrnych a športových  podujatiach, napr.
Deň Rómov, Dni mesta, Deň detí v Rudoľovej záhrade, Vianočné trhy, Mikuláš v KD,
Silvester a pod.

 kontrolovať pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných
hodinách bez prítomnosti rodičov, najmä železničná stanica, pohostinské zariadenia
a ich okolie - Ulička pri pekárni až k záchranárom, Rudoľová záhrada, Dom smútku,
futbalové ihrisko, cintorín, okolie obchodu Agro Milk ul. Železničná 71,

 upozorňovať na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontrola
dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré nie sú na to určené - ulica za
Mestom – Dobrá Vôľa, Zahura - letné obdobie – kúpanie v jazere

 dohliadať nad poriadkom a bezpečnosťou v meste
 monitorovať a predchádzať vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového

obyvateľstva mesta Spišské Vlachy - hlavne na priestranstvách v meste ul.
Hviezdoslavova, ul. Vajanského, pamätník SNP – ul. Požiarnická pri Turni, Herňa ul.
SNP 23, a pošta ul. SNP 56 hlavne pri preberaní soc. dávok,

 dohliadať, aby sa deti nezdržiavali bez dozoru na miestnych komunikáciách-
zabezpečenie plynulej prechodnosti cestnej premávky,

 spolupráca s  hliadkou Policajného zboru SR,
 nahlasovanie  túlavých psov, zisťovaní pobytu potencionálnych  záškolákov - priamo

v domácnosti,
 dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v obci, napr. malé krádeže.

Časový harmonogram projektu: 01/2019 – 12/2020 t. j. 24 mesiacov

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:
Súčasťou projektu sú:
Mzdové výdavky pre 4 členov MOPS v sume 70 104,96 €
Hrubá mzda zamestnanca na výkon činnosti MOPS vrátane povinných odvodov
zamestnávateľa počas 24 mesiacov  realizácie výkonu 4 zamestnancov MOPS na
pracovnú zmluvu - plný pracovný úväzok.
Ostatné výdavky projektu, hradené z paušálu v sume: 28 041,98 €
Ide o výdavky bezprostredne súvisiace s realizáciou projektu (napr. stravné, školenia,
nákup ošatenia a pracovných pomôcok, cestovné náhrady, príplatky, telekomunikačné
poplatky, riadenie projektu a iné) .
Táto položka predstavuje 40 % z priamych mzdových nákladov zamestnancov počas
24 mesiacov realizácie výkonu 4 zamestnancov.
Celkové oprávnené výdavky projektu: 98.146,94 €
Výška nenávratného finančného príspevku: 93 239,59 €
Povinná 5% finančná spoluúčasť mesta: 4 907,35 €

D) Dopad na personálne náklady:
Nie je

E) Potreba úpravy predpisovej základne:
Nie je

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:
Nie je

G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov)
Nie je

H) Riešenie odporúčané spracovateľom.
Odporúča schváliť.
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II.

N á v r h   u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu Mestské  zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I. schvaľuje
A. predloženie ŽoNFP v rámci výzvy: OPLZ-P05-2018-1 pre projekt s názvom

„Miestne občianske poriadkové služby v meste Spišské Vlachy“, pričom ciele
projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce

B. zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške: 4 907,35 € , t. j. min.
5% z celkových oprávnených výdavkov.


