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Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie č. ........./2017 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A. schvaľuje 

predloženie Žiadosti o NFP v rámci Výzvy s kódom OPLZ-PO5-2017-1 pre projekt s názvom 

„Miestna občianska poriadková služba Fiľakovo“ 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“ vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, t.j. 10 080,54 €. 

 

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.  

Informačný seminár k výzve zorganizoval ÚSVRK 5.6.2017 v obci Širkovce. Termíny uzavretia 

hodnotiacich kôl stanovil SO nasledovne: 

1. hodnotiace kolo – 14.06.2017 

2. hodnotiace kolo – 01.10.2017 

Obciam a mestám, ktoré majú záujem o zriadenie MOPS bolo odporúčané podanie ŽoNFP do 1. 

hodnotiaceho kola, t.j. k 14.6.2017.  

 

Predmetom projektu je zriadenie Miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Fiľakovo (MOPS 

Fiľakovo). Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a 

zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov. Cieľ projektu sa dosiahne 

hlavnou aktivitou Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v 

obciach s prítomnosťou MRK. V prípade úspešnosti sa realizáciou projektu - zriadením MOPS 

Fiľakovo - vytvorí 8 pracovných miest na dobu 36 mesiacov so začiatkom  1.10.2017. Členovia 

hliadok MOPS Fiľakovo budú 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. 
 

         PhDr. Andrea Mágyelová 

                 prednostka MsÚ 


