
 

Strana 1 z 4 

 

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

Predmet podpory NFP1 

1. Všeobecné informácie o projekte 

Názov projektu ako je uvedený 
v žiadosti o poskytnutie NFP 

Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Starej Ľubovni (MOPS) 

Kód žiadosti NFP312050J597 

Kód projektu 312051J597 

Operačný program Ľudské zdroje 

Spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu 

Prioritná os 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít 

Špecifický cieľ 
5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť 
marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov 

Kategórie regiónov LDR - Menej rozvinutý región 

Oblasť intervencie 

110 - Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú 
Rómovia 

111 - Boj proti všetkým formám diskriminácie a presadzovanie rovnakých 
príležitostí 

Hospodárska činnosť 21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunít, sociálne a osobné služby 

 

2. Financovanie projektu 

Forma financovania: Číslo účtu vo formáte IBAN/banka: 

Zálohové platby - 

Refundácia: SK46 0200 0000 0021 8269 5059/Všeobecná úverová banka, a. s. 

 

3. Miesto realizácie projektu 

Štát Slovenská republika 

Región (NUTS II) Východné Slovensko 

Vyšší územný celok (NUTS III) Prešovský kraj 

Okres (NUTS IV) Stará Ľubovňa 

Obec Stará Ľubovňa 

 

  

                                                 
1 Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou 

zostavou ITMS2014+. V prípade úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným 
vzorom definovaným zo strany RO. 



Strana 2 z 4 

 

4. Popis cieľovej skupiny 

 príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít 

 zamestnanci / zamestnankyne štátnej správy a samosprávy pracujúcich s marginalizovanými 
rómskymi komunitami 

5.  Hlavné aktivity projektu 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 36 

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu (začiatok prvej hlavnej aktivity):  12/2017 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej 
aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): 

11/2020 

Zoznam hlavných aktivít Projektu 

Hlavná aktivita 
Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej 
služby v obciach s prítomnosťou MRK 

Podporné aktivity Projektu 

Podporné aktivity projektu sú nasledovné - 

 

6. Merateľné ukazovatele projektu 

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu 

Hlavná aktivita 
projektu 

Merateľný ukazovateľ projektu 
Merná 
jednotka 

Cieľová 
hodnota 

Čas plnenia 

Podpora komplexného 
poskytovania miestnej 
občianskej poriadkovej 
služby v obciach s 
prítomnosťou MRK 

P0885 – Počet zamestnancov 
poskytujúcich asistenčné služby 

počet 8 
K – koniec 

realizácie projektu 

P0886 - Počet zamestnancov z MRK 
poskytujúcich asistenčné služby 

počet 8 
K – koniec 

realizácie projektu 

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu 

Kód Názov 
Merná 

jednotka 

Celková 
cieľová 

hodnota 
Príznak rizika Relevancia k HP 

P0885 
Počet zamestnancov 
poskytujúcich 
asistenčné služby 

počet 8 nie PraN, UR 

P0886 
Počet zamestnancov z 
MRK poskytujúcich 
asistenčné služby 

počet 8 nie PraN, UR 

 

7. Iné údaje na úrovni projektu 

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP 

 -   
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8. Rozpočet projektu 

Priame výdavky 

Typ aktivity 

Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK 
zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK (t.j. TSP, komunitní pracovníci / 
pracovníčky v oblasti sociálnych služieb). 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej 
poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK 

201 610,80 EUR 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

910 - Jednotkové výdavky 161 288,64 EUR 

903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu 
(nariadenie 1304/2013 čl. 14 ods.2) 

40 322,16 EUR 

Nepriame výdavky 

Podporné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

- - 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

- - 

Zazmluvnená výška NFP 

Celková výška oprávnených výdavkov (EUR) 201 610,80 EUR 

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem (EUR) - 

Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%) 95 % 

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (EUR) 191 530,26 EUR 

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR) 10 080,54 EUR 

 

9. Sledované údaje projektu 

9.1 Sledované údaje počas realizácie projektu 

Hlavná aktivita projektu Názov sledovaného údaju projektu 

Podpora komplexného 
poskytovania miestnej 
občianskej poriadkovej služby v 
obciach s prítomnosťou MRK 

Počet riešených udalostí v oblasti ochrany maloletých a mladistvých osôb v 
spolupráci s PZ SR/obecnou políciou 

Počet riešených udalostí v oblasti podpory dochádzky do školy u maloletých 
osôb 

Počet riešených udalostí v oblasti ochrany životného prostredia 

Počet riešených udalostí v oblasti ochrany majetku 

Počet riešených udalostí v oblasti ochrany zdravia a života 

Počet riešených udalostí medzi osobami z MRK a väčšinovým 
obyvateľstvom 



Strana 4 z 4 

 

Počet riešených udalostí medzi MRK a väčšinového obyvateľstva s pomocou 
hliadky PZ SR/obecnej polície 

Počet hlásení na PZ SR/obecnú políciu o pohybe cudzích osôb a/alebo 
motorových vozidiel v obci 

Počet spoluorganizovaných podujatí v obci 

Počet nahlásených podozrení na nelegálny odber elektrickej energie 

9.2 Sledované údaje po finančnom ukončení projektu 

Hlavná aktivita projektu Názov sledovaného údaju projektu 

- - 

 


