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Návrh  
na zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu: „Občianska hliadka v meste 
Zlaté Moravce“, v prípade úspešnosti žiadosti, ktorá bola na Fond sociálneho rozvoja 
v Bratislave zaslaná dňa 16.9.2013______________________________________________ 
 
 
 
Predkladá: 
Meno   :            Ing. Peter Lednár, CSc.      
Funkcia :            primátor Mesta Zlaté Moravce 
 
 
Spracoval: 
Meno   :              Ing. Daniela Šutková 
Funkcia:             referentka pre projekty a AČ 
 
 
 
Prerokované: 
 
Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach, na svojom zasadnutí 
dňa 14.10.2013, prerokovala zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu: 
„Občianska hliadka v meste Zlaté Moravce“, v prípade úspešnosti žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok, v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, 
Prioritná os 2 – Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb 
ohrozených sociálnym vylúčením, alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb 
starostlivosti, s osobitným zreteľom na MRK. 
 
Názov komisie:   Finančná komisia 
 
dňa 14.10.2013 – odporučené / neodporučené 
MsR dňa 29.10.2013 – neprerokované  
 
 
 
 
 
 



Dôvodová sprava 
 

Z dôvodu množenia sa rôznych priestupkov, drobných krádeží, fyzických napadnutí, 
výtržníctva, v prevažnej miere páchanými obyvateľmi mesta, ktorí sú sociálne odkázaní, 
v nemalej miere rómskymi spoluobčanmi, chceme prostredníctvom projektu vytvoriť 
občiansku hliadku, ktorá bude denne pôsobiť v sociálne vylúčených komunitách a bude 
vplývať na: 

 zníženie páchania sociálno – patologických javov v rizikových komunitách, 

 zvyšovanie úrovne ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v meste, 

 skvalitňovanie sociálneho dialógu medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom obce, 

 zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi Policajným zborom SR, obecnou políciou, 

samosprávou, štátnou správou, miestnym zdravotným strediskom a inými profesiami 

(ako  sú  terénni  sociálni  pracovníci,  učitelia,  atď.)  a obyvateľmi marginalizovaných 

rómskych komunít, 

 posilnenie  primárnej  a sekundárnej  prevencie  v oblasti  páchania  protispoločenskej 

a protiprávnej činnosti, 

 poskytovanie pomoci  terénnej  sociálnej pracovníčke  a asistentke  terénnej  sociálnej 

pracovníčky,  v prípade  sprevádzania  detí  do  školy,  kontroly  školskej  dochádzky, 

v prípade spolupráce pri riešení konkrétnych prípadov porušovania disciplíny v škole,  

 poskytnutie  asistencie  rôznym  inštitúciám  v danej  lokalite  pri  výkone  ich  činností 

priamo v komunite, ako napr. plynárenské, elektrárenské a vodárenské  spoločnosti, 

Slovenská pošta, Záchranná zdravotná služba a pod. 

Štyria členovia občianskej hliadky budú organizačne spadať pod riadenie Mestskej polície 
Mesta Zlaté Moravce. Pracovať budú na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy, na dobu 
určitú, na plný pracovný úväzok, t. j. 37,5 hod./týždeň. Jedna občianska hliadka bude tvorená 
dvomi členmi, pričom sa budú v rámci pracovných zmien striedať. Mesačný rozpis obsadenia 
pracovných zmien bude zabezpečovať náčelník mestskej polície, tak, aby sa práca občianskej 
hliadky a mestskej polície zosúladila a vhodne dopĺňala. 
Náplň práce člena občianskej hliadky: 
V oblasti ochrany verejného poriadku: 
-  dohliada na dodržiavanie nočného pokoja od 22.00 hod. do 6.00 hod. ráno v danej lokalite 
a celej obci, ak všeobecne záväzné nariadenie obce neukladá inak, 
- monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva, 
- je nápomocný hliadke Policajného zboru SR a mestskej polícii, 
- neodkladne hlási príslušníkom PZ SR a mestskej polícii prípady hroziaceho väčšieho 
konfliktu a protiprávneho konania zo strany obyvateľov obce, súvisiaceho s udržaním 
verejného poriadku, 
- monitoruje a hlási príslušníkom PZ SR a mestskej polícii pohyb cudzích osôb a motorových 
vozidiel v obci v neskorých večerných a nočných hodinách a počas víkendov a sviatkov, 
-  monitoruje a hlási príslušníkom PZ SR a mestskej polícii pohyb cudzích osôb a motorových 
vozidiel v obci v neskorých večerných a nočných hodinách a počas víkendov a sviatkov, 
-  poskytuje základné právne informácie občanom v oblasti ochrany verejného poriadku 
a ochrany životného prostredia v rámci svojej kompetencie, 
-   je nápomocný po predchádzajúcom súhlase primátora mesta, pri zabezpečovaní 
a organizovaní kultúrnych a športových podujatí, organizovaných obcou, alebo členmi MRK. 
V oblasti ochrany súkromného a verejného majetku: 



-   výkonom svojej činnosti predchádza poškodzovaniu majetku obyvateľom MRK, ako aj 
ostatných obyvateľov obce, 
-    monitoruje ochranu rodinných domov a obydlí dlhodobo opustených (úmrtím majiteľa, 
majiteľov, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí), 
-    dohliada na ochranu verejného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných 
priestorov v obytných domoch, vandalizmus, atď.), 
-  monitoruje a hlási prípady podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie Policajnému 
zboru SR, 
-  poskytuje základné informácie v oblasti prevencie viktimácie (ako sa nestať obeťou 
trestného činu), 
-  upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne 
oznamuje danú skutočnosť príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti 
v kompetencii, 
-  je oprávnený pri spáchaní trestného činu, alebo bezprostredne po ňom obmedziť osobnú 
slobodu osoby, ktorá sa skutku dopustila a bezodkladne ju musí odovzdať PZ SR. 
Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi: 
-  kontroluje pohyb maloletých detí v danej lokalite a obci v neskorých večerných hodinách 
(po 22. hod.) bez prítomnosti rodičov, 
-  kontroluje miesta stretávania sa detí a mládeže vo večerných hodinách bez kontroly 
rodičov, 
-  v spolupráci s PZ SR, alebo mestskou políciou asistuje pri výkone kontroly maloletých osôb 
do 15 rokov a mladistvých osôb do 18 rokov, ktoré sa zdržiavajú bez dozoru zákonných 
zástupcov po 21. hod. na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické 
nápoje, atď. 
V oblasti ochrany životného prostredia: 
-  upozorňuje občanov na správne nakladanie s komunálnym odpadom a v prípade porušenia, 
prijíma oparenia na zabránenie protiprávneho konania, 
-   upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a v prípade porušenia, 
prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania, 
-   ohlasuje požiar Hasičskému a záchrannému zboru SR, 
-  kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené 
a kde hrozí následný požiar, 
-  monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu, 
-  upozorňuje a nahlasuje prípady stavieb bez stavebného povolenia, 
-  poskytuje základné informácie v oblasti prevencie a ochrany životného prostredia. 
V oblasti ochrany plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky: 
-  monitoruje a zebezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do a zo školy, 
zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na 
dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po 
komunikácii a prechodom cez cestu, 
-  predchádza a zisťuje vinníkov poškodzovania vozidiel, objektov a zranenia osôb, ku ktorým 
dochádza vplyvom hádzania kameňov, 
-  monitoruje a okamžite nahlasuje PZ SR prípady jázd vodičov motorových a nemotorových 
účastníkov cestnej premávky pod vplyvom alkoholu, alebo osobami bez vodičského 
oprávnenia, 
V oblasti prevencie spolupracuje pri organizovaní a príprave workshopov a komunitných 
stretnutí s deťmi a mládežou z MRK a osobne sa zúčastňuje uvedených diskusných stretnutí. 
 
 Projekt  občianskej  hliadky  je  plánovaný  na  obdobie  19  mesiacov,  t.j.  03/2014  – 

09/2015. 



 Oprávnené  výdavky  projektu  sú  rozpočtované  na  celú  dobu  trvania  projektu  na 
69 110,70 EUR. 

 Požadovaná  výška  pomoci  95%  nenávratného  finančného  príspevku  predstavuje 
3 455,53  EUR.  Finančné  prostriedky  predstavujúce  spolufinancovanie  projektu,  sú 
uvedené v rozpočte na rok 2014 s výhľadom na rok 2015. 

 Projektom  sa  vytvoria  štyri  pracovné  miesta  na  obdobie  19  mesiacov,  na  plný 
pracovný úväzok. Za riadenie projektu bude zodpovedný projektový manažér, ktorý 
v rámci projektu odpracuje 983 hodín. 
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Položkovitý rozpis rozpočtu projektu 
Por. 
číslo 

Názov položky Merná 
jednotka 

 
Jednotková 
cena 

 
Počet 
jednotiek

 
Celkom 

Komentár ku položke 

1. Osobné náklady, 1. člen OH mesiac 654,21 19 12 429,90 HM/mesiac 484,81 EUR + odvody 
169,40 EUR 

2. Osobné náklady, 2. člen OH mesiac 654,21 19 12 429,90 HM/mesiac 484,81 EUR + odvody 
169,40 EUR 

3. Osobné náklady, 3. člen OH mesiac 654,21 19 12 429,90 HM/mesiac 484,81 EUR + odvody 
169,40 EUR 

4. Osobné náklady, 4. člen OH, 
koordinátor 

mesiac 704,15 19 13 378,80 HM/mesiac 521,81 EUR + odvody 
182,34 EUR 

5. Školenie 4 členov OH hodina 7,00 60 420,00 15 hodín x 4 osoby = 60 hodín 
6. Telekomunikačné služby mesiac 100,00 19 1 900,00 50 EUR/1 telefón x 2 mobilné telefóny 

= 100 EUR/mesiac 
7. Stravné lístky osobodeň 1 524,00 2,09 3 185,10 1 člen OH = 381 osobodní x 4 osoby = 

1 524 osobodní 
8. Pracovné odevy, obuv 

a pracovné pomôcky 
projekt 356,00 4,00 1 424,00 Pracovný odev, obuv a vybavenie 1 

člena občianskej hliadky 356 EUR x 4 
osoby 

 Priame oprávnené výdavky 
celkom 

 57 597,60  

9. Osobné náklady, projektový 
manažér 

hodina 983,00 10,61 10 429,60 HM 7,89 EUR/hodina + odvody 2,72 
EUR = 10,61 celková cena práce 

10. Kancelársky materiál mesiac  50,00 19 950,00 Kancelársky papier, toner, perá, 
ceruzky, atď. 

11. Publicita a informovanosť projekt 133,50 1 133,50 Reklamné tabule 
 Nepriame oprávnené výdavky 

celkom 
 11 513,10  
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Uznesenie č. /2013  

z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 07.11.2013 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu: „Občianska hliadka 
v meste Zlaté Moravce“, v prípade úspešnosti žiadosti, ktorá bola na Fond sociálneho 
rozvoja v Bratislave zaslaná dňa 16.9.2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
p r e r o k o v a l o 
 
zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu: „Občianska hliadka v meste Zlaté 
Moravce“, v prípade úspešnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v rámci 
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 – Podpora sociálnej 
inklúzie, Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením, 
alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti, s osobitným 
zreteľom na MRK  
 
s ch v a l u j e  
 
V prípade úspešnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zaslanej na Fond sociálneho 
rozvoja dňa 16.9.2013, ktorou mesto reagovalo na výzvu: OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02. 
V rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 – Podpora 
sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym 
vylúčením, alebo sociálne vylúčených prostredníctvom služieb starostlivosti, s osobitným 
zreteľom na MRK: 
a)   zabezpečenie realizácie projektu, 
b)   financovanie projektu z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce, vo výške 5%, t. j. 3 455,53 EUR, 
z celkových oprávnených výdavkov, ktoré sú vo výške 69 110,70 EUR. Požadovaná výška 
NFP je 65 655,17 EUR. Dĺžka realizácie projektu je 19 mesiacov (03/2014 – 09/2015). 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 07.11.2013 
 
 
                                Ing. Peter Lednár, CSc. 
                primátor mesta 
 
 
 
 
 
 


