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Návrh  na  uznesenie 

  pre Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš konané dňa  05.06.2014 
       ____________________________________________________________________ 

 
 

K bodu programu: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „ Rómske 
občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Výzvy na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02. 
 
 

                                                                                                      
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o 

              

I.  berie na vedomie 

a/  informáciu že mesto predložilo dňa 31.05.2013 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

s názvom „Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci výzvy OP ZaSI – 

FSR – 2012/2.1/02, Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.  

 

II. schvaľuje 
 

a/  zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP; 

 

c/ spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 5% z celkových oprávnených 

výdavkov na projekt, t.j. vo výške 5.861,68 EUR. 

 

III. ukladá 

 Ing. Jane Mikušiakovej, vedúcej oddelenia ekonomiky 

vykonať rozpočtovú zmenu súvisiacu s realizáciou a financovaním projektu “Rómske 

občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš”.  

T: po doručení rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a pred podpisom zmluvy o NFP 

na projekt “Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš”  

 

 

 

 

 

  



Dôvodová správa 
 

Projekt s názvom „Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš“ bol podaný mestom Liptovský 
Mikuláš formou Žiadosti o nenávratný finančný príspevok dňa 31.5.2013 v rámci výzvy OP ZaSI – FSR 
-2012/2.1/02. 
Dňa 19.5.2014 bola mestu z Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia doručená Výzva na predloženie dokumentov a vykonanie úprav v Žiadosti o NFP 
s názvom „Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš“  a ITMS kódom: NFP 27120131108. 
Požadovaným dokumentom v rámci tejto výzvy je aj uznesenie zastupiteľstva o spolufinancovaní 
projektu. Z tohto dôvodu predkladáme materiál na prerokovanie do orgánov mesta. 
 
Cieľ predkladaného projektu: 

Cieľom občianskej hliadky v prostredí MRK je využitie nástroja občianskej hliadky v meste na podporu 

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

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

v ktorých žijú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít. 

 

Základné údaje o projekte: 

V rámci projektu budú vytvorené dve hliadky čím vznikne spolu 5 novovytvorených pracovných miest, 
z toho štyria členovia hliadky budú vybraní priamo z MRK a jeden koordinátor  zo skupiny sociálne 
znevýhodnených osôb. 
Činnosť rómskych občianskych hliadok, ich spolupráca s mestskou políciou a ostatnými subjektmi pri 
ochrane verejného majetku a zvyšovaní bezpečnosti v problematických lokalitách, dopomôže 
k znižovaniu protispoločenskej činnosti. Ich aktívne pôsobenie v osadách prispeje k podpore 
a posilneniu vlastnej iniciatívy a zodpovednosti členov cieľovej skupiny za samostatné riešenie 
problémov v komunite, za udržanie poriadku či predchádzaniu sociálno-patologických javov. Rómske 
hliadky prispejú k poklesu drobnej kriminality v osade, vytváraniu čiernych skládok, vandalizmu, budú 
napomáhať udržiavať poriadok a disciplínu. Osvetová činnosť, ktorá bude súčasťou projektu, hlavne 
medzi deťmi a mládežou, napomôže pri ich výchove k predchádzaniu drogových závislostí , 
k zamedzeniu drobný krádeží, výtržností a prejavom vandalizmu. 
 
Výdavky projektu  
zahŕňajú hlavne mzdové výdavky zamestnancov (5 členov občianskej hliadky) vrátane odvodov 
zamestnávateľa, vybavenie pre 5 členov hliadky (odev, obuv, pracovné pomôcky), údržba pracovných 
odevov, stravné lístky, mzdové výdavky špecialistu z mestskej polície ktorý bude zabezpečovať 
komunitnú prácu zameranú na osvetu a vzdelávanie, edukačné materiály a letáky, spotrebný materiál, 
telekomunikačné služby. 
 
Financovanie projektu: 
 
Celkové výdavky projektu podľa žiadosti o NFP sú 117.233,60 eur, z toho požadovaná výška NFP 
(95% oprávnených výdavkov projektu) je 111.371,92 eur. Vlastné zdroje mesta vo výške 5% 
oprávnených výdavkov projektu predstavujú sumu 5.861,68 eur. 
 
V prípade podpisu zmluvy o NFP je plánovaný termín začatia realizácie projektu 06/2014, realizácia 
aktivít projektu musí byť ukončená najneskôr do 30.9.2015, čo znamená trvanie projektu max. 16 
mesiacov. Pôvodný termín začatia realizácie projektu bol 09/2013 s trvaním 24 mesiacov. Z uvedeného 
vyplýva že rozpočet projektu nebude zrejme dočerpaný v plnej výške a teda aj potreba vlastných 
zdrojov bude v tejto súvislosti nižšia. 


