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Návrh na uznesenie

Uznesenie č. ........./2021
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove
A. schvaľuje
predloženie Žiadosti o NFP na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako
sprostredkovateľského orgánu pre časť operačného programu Ľudské zdroje v rámci Výzvy
s kódom OPLZ-PO8-2021-1 pre projekt s názvom „MOPS Fiľakovo“.
B. schvaľuje
zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu v rámci Výzvy s kódom OPLZ-PO8-20211 s názvom „MOPS Fiľakovo“ vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov.
Dôvodová správa k
Návrhu na schválenie podania žiadosti o NFP
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre operačný program
Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 9.6.2021 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok s kódom výzvy OPLZ-PO8-2021-1, prioritná os: 8, špecifický cieľ: 8.1.1, zameranie:
Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej
občianskej poriadkovej služby (ďalej len „MOPS“) v obciach s prítomnosťou MRK.
Je to pokračovanie projektu MOPS Fiľakovo I, ktoré bolo úspešné pri žiadaní o NFP v rámci kódu
výzvy OPLZ-PO5-2018-1. Vďaka tomuto projektu bolo vytvorených 10 pracovných miest. Projekt
končí 30.6.2021.
Podmienky projektu:
- žiadateľom môže byť len samospráva, ktorá bola zapojená do projektu v rámci
predchádzajúcej výzvy. Uzávierka 1. hodnotiaceho kola je vo výzve plánovaná na 26.júl
2021.
- 10 pracovných miest
- trvanie projektu bude 15 mesiacov (keďže výdavky sa spätne uznávajú za oprávnené, t.j. pred
uzatvorením zmluvy o NFP, doba realizácie projektu je 1.7.2021 – 30.9.2022
- výdavky na CCP zamestnancov zohľadňujú valorizáciu minimálnej mzdy
- výška paušálu 20 %
Oprávnené výdavky:

Obdobie

CCP/mesiac

Počet
MOPS

Počet
mesiacov
MOPS

521 Mzdové
výdavky

Skupina 903 - paušál

1.7.202131.12.2021

840,73

10

8407,3

6

50 443,80 €

20%

10 088,76 €

1.1.202230.9.2022

921,73

10

9217,3

9

82 955,70 €

20%

16 591,14 €

Oprávnené
výdavky
Fiľakovo

160 079,40 €

133 399,50 €

Výška NFP
95%

152 075,43 €

Spolufinancovanie 5
%

8 003,97 €

26 679,90 €
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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.

PhDr. Andrea Mágyelová
prednostka MsÚ
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