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Mestskému zastupiteľstvu
v Zlatých Moravciach
k bodu: Návrh na schválenie spolufinancovania z vlastných zdrojov mesta v prípade
realizácie nízkorozpočtových projektov:
1. Základné ľudské práva a slobody – zabezpečenie informovanosti skupín obyvateľov
ohrozených sociálnym vylúčením a predchádzanie sociálnej vylúčenosti v rámci
informovania mládeže.
2. Zriadenie rómskej občianskej hliadky v meste Zlaté Moravce
Predkladá:
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Spracoval:
Ing. Daniela Šutková
referent pre sociálne projekty
a aktivačnú činnosť

Napísal:
Ing. Daniela Šutková
referent pre sociálne projekty
a aktivačnú činnosť

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
návrh na schválenie spolufinancovania z
vlastných zdrojov mesta v prípade realizácie
nízkorozpočtových projektov:
1. Základné ľudské práva a slobody –
zabezpečenie informovanosti skupín obyvateľov
ohrozených sociálnym vylúčením a
predchádzania sociálnej vylúčenosti v rámci
informovania mládeže.
2. Zriadenie rómskej občianskej hliadky v meste
Zlaté Moravce.
schvaľuje
a) V prípade úspešností žiadostí oboch projektov,
ich realizáciu v roku 2012.
b) Spolufinancovanie projektov z rozpočtu Mesta
Zlaté Moravce, nasledovne:
1. Projekt: Základné ľudské práva a slobody –
zabezpečenie informovanosti skupín obyvateľov
ohrozených
sociálnym
vylúčením
a
predchádzania sociálnej vylúčenosti v rámci
informovania mládeže, vo výške 133,18 EUR
2. Projekt: Zriadenie rómskej občianskej hliadky
v meste Zlaté Moravce, vo výške 264,55 EUR.
V prípade úspešnosti projektu financovanie
mzdových výdavkov dvoch pracovníkov rómskej
občianskej hliadky, na polovičný pracovný

úväzok: Mesačná hrubá mzda 200 EUR/1
pracovník (práca na dohodu) v roku 2012.
V rámci rozpočtu roku 2012 budú peňažné zdroje
čerpané zo zdrojov, ktoré boli plánované na
projekt protipovodňových opatrení, par. 50J,
ktorý nebol v roku 2012 realizovaný.

____________________________________
podpis predkladateľa

Dôvodová správa
Obidva nízkorozpočtové projekty dopĺňajú činnosť a aktivity sociálnych projektov mesta,
ktoré už sú v štádiu realizácie a v rámci týchto ťažiskových projektov je oblasť financovania
nízkorozpočtových projektov neuznaným nákladom, čím sa vylučuje ich dvojité financovanie.
1. Projekt: Základné ľudské práva a slobody – zabezpečenie informovanosti skupín
obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením a predchádzania sociálnej vylúčenosti
v rámci informovania mládeže. Dopĺňa aktivity projektu komunitnej sociálnej práce, ktorý
sa v meste začal realizovať od 1.3.2012. Cieľom projektu je:
Zvýšenie informovanosti v oblasti základných ľudských práv a slobôd, skupín obyvateľstva
ohrozených sociálnou vylúčenosťou v rámci zabezpečenia prevencie a riešenia sociálnej
vylúčenosti.
V rámci projektu sa uvažuje o dvoch cieľových skupinách. Prvou je mládež vo veku 14 – 15
rokov (žiaci 9. ročníkov ZŠ), v rámci ktorej sa poskytnutím právnych informácií ohľadom
základných práv dieťaťa a ostatných ľudských práv zameriavame na prevenciu pri sociálnej
vylúčenosti. Druhou cieľovou skupinou sú ľudia dlhodobo nezamestnaní, sociálne vylúčení,
kde sledujeme už riešenie sociálnej vylúčenosti.
Žiadosťou sme reagovali na výzvu Úradu vlády SR, sekcie ľudských práv a rovnakého
zaobchádzania. Žiadosť bola doručená na Úrad vlády SR dňa 12.3.2012. Výška požadovanej
dotácie je 2 503,12 EUR. Spolufinancovanie mesta predstavuje 133,18 EUR (5%). V rámci
administratívnej kontroly bol projekt bez nedostatkov, v súčasnosti je v štádiu schvaľovania.
V prípade úspešnosti, uznesenie MsZ o spolufinancovaní bude povinnou prílohou projektu.
2. Projekt: Zriadenie rómskej občianskej hliadky v meste Zlaté Moravce. Projektom
sme reflektovali na výzvu Úradu vlády SR, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity. Žiadosť bola na Úrad vlády predložená dňa 10.5.2012. V súčasnosti je v štádiu
schvaľovania. Projekt je zameraný na spoločné riešenie a zlepšenie ochrany vlastníckych
práv, verejného poriadku a dodržiavania pravidiel občianskeho spolunažívania. Žiadosťou
mesto reaguje na množenie sa hlavne menších deliktov, výtržníctva, drobných krádeží,
fyzických napadnutí, atď. Nakoľko sú tieto porušovania zákona riešené súdnou cestou, mesto
umožňuje odsúdeným odpracovať si trest nútenej práce formou verejnoprospešných prác
čistením verejných priestorov. V súčasnosti mesto uzatvorilo dohodu s Okresným súdom
Nitra pre odpracovanie si trestu s ôsmimi odsúdenými. Vychádzajúc z rokovania s Okresným
súdom v Nitre, je predpoklad nárastu realizácie výkonu trestu povinných prác, mesačne o 20
odsúdených.
Projektom sa rieši technické vybavenie dvoch zamestnancov rómskej občianskej hliadky.
Výška požadovanej dotácie je 5 026,45 EUR, spolufinancovanie z vlastných zdrojov
predstavuje 5%, t.j. 264,55 EUR. V prípade úspešnosti projektu, od dňa podpísania zmluvy
budú uzatvorené dve dohody na polovičný pracovný úväzok pracovníkov rómskej občianskej
hliadky. Mesačná odmena v hrubom bude predstavovať 200 EUR. V roku 2012 budú mzdové
prostriedky čerpané z peňažných prostriedkov rozpočtovaných pre projekt §50J
protipovodňové opatrenia, nakoľko tento projekt v roku 2012 realizovaný nebol.
Projekt dopĺňa aktivity projektu chránenej dielne: Monitorovací kamerový systém mesta Zlaté
Moravce, ktorý sa začal realizovať dňa 1.12.2011. Uznesenie MsZ o spolufinancovaní bude
povinnou prílohou projektu predkladanou v prípade jeho úspešnosti.

