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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

r

NAVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 13. 09. 2018 číslo 12018

K bodu: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zriadenie miestnej
občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš“, v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje 2014- 2020

Mestské zastupiteľstvo

J. bene na vedomie

informáciu o tom, že mesto plánuje predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného tinančného

príspevku pre projekt s názvom Zriadenie miestnej občianskej poniadkovej služby v meste

Liptovský Mikuláš“ v rámci výzvy zamenanej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateřnosti rudí

žüúcich v prostredí MRK poskytovanim miestnej občianskej poniadkovej služby v obciach

s pritomnosťou MRK, kód výzvy: OPLZ-P05-2D18-1

fl. konštatuje, že

ciele predloženého projektu s názvom 2riadenie miestnej občianskej poniadkovej služby v meste

Liptovský Mikuláš“ sú v súlade s platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho

rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015-2022 s výhľadom do roku 2030 a v súlade

s platným Ůzemným plánom mesta Liptovský Mikuláš

2



III. schvaľuje

1. zabezpečenie realizácie projektu mestom, po schváleni žiadostí O NFP,

2. spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, ktoré

predstavujú sumu 196.293,88 EUR, Lj. vo výške 9.81469 EUR,

3. financovanie pripadných neoprávnených výdavkov projektu1 ktoré móžu vzniknůť v priebehu

realizácie projektu a predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými

oprávnenými výdavkami projektu.

IV. odporúča

primátorovi mesta

phpraviť rozpočtovú zmenu, resp. návrh rozpočtu, súvisiacu s realizáciou a financovanim projektu

2riadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš‘1

T po doručeni rozhodnutia o schváleni žiadosti o NFP a pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

na projekt ‚Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš“.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2016
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Dóvodová správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako Sprostredkovaterský orgán pre operačný program Ľudské
zdroje, vyhlásilo dňa 31. augusta 2018 výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný prispevok
zameranú na Zvýšenie zamestnanosti a zamestnaternosti ľudi žúcich v prostredi MRK poskylovanim
miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK, kód výzvy: OPLZ-P05-2018-1.

Výzva bola vyhlásená ako otvorená, ktorej uzavretie nastane vyčerpanim flnančných prostňedkov vyčlenených
na výzvu alebo na základe rozhodnutia SO termíny uzavretia hodnotiacich k61 sú stanovené nasledovne:
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola -21.09.2018

Miestna občianska poriadková služba (MOPS) pre Mesto Liptovský Mikuláš bude pracovaV v počte 8 členov
na plný pracovný úvazok, jednu hliadku musia tvoriV najmenej dvaja členovia.
V oprávnených paušálnych výdavkoch projektu sú zahrnuté výdavky nevyhnutné k práci hliadky - školenia,
pracovné oblečenie, stravné lístky, vybavenie (vysielačky, alkohol tester, baterky a pod.).

Príklady pracovnej náplne členov MOPS:
• monitoruje a zabezpečuje bezpečnosV deti, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy,
• dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním
• upozorňuje na protispoločenskú činnosV a protiprávne konanie páchateía a následne oznamuje danú

skutočnosV prislušnej inštitůcii,
• kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez

prltomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská,..),
• upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov
• monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok,
• monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK,
• je nápomocný hliadke Policajného zboru SR a obecnej policie,
• dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosVou v obci.

Rozpočet projektu:

Počet členov 8

Mzdové výdavky celkom ‚ projekt 140 209,92 €
Paušál celkom / rojekt 40% 56 083,96 €
CELKOVÉ OPRXVNENÉ VÝDAVKY 4j.r 196 293

CELKOW NF? 186 479 1

SPOLUÚČASt MESTA5% .:. 981469€

Realizácia projektu: 24 mesiacov

Projekty budú spoluflnancované formou nenávratného finančného prispevku vo výške 85% zo zdrojov
Európskeho sociálneho fondu a 10% zo štátneho rozpočtu, ktorý bude mestu poskytnutý v prípade schválenia
žiadosti o poskytnutie NFP formou refundácie.
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