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1.

Identifikácia žiadateľa

Obchodné meno / názov:

Mesto Sečovce

Hlavný identifikátor (IČO):

00331899

Sídlo:

Sečovce, Námestie sv. Cyrila a
Metoda 43/27, 07801

Štát:

Slovensko

Právna forma:

Obec (obecný úrad), mesto (mestský
úrad)

IČO:

00331899

DIČ:

2020724343

IČZ:

1001457930

Platiteľ DPH:

Nie

IČ DPH / VAT:

Štatutárny orgán
Meno a priezvisko štatutára:

2.

MVDr. Jozef Gamrát

Identifikácia partnera

Nevzťahuje sa

3.

Identifikácia organizačnej zložky zodpovednej za
realizáciu projektu

Nezaevidované

4.

Komunikácia vo veci žiadosti

Subjekt:

MESTO SEČOVCE

Identifikátor (IČO):

00331899

Meno a priezvisko

Adresa na doručovanie písomností

E-mail

Telefonický kontakt

Ing. Milan Filip

Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 07801 Sečovce

milan.filip@secovce.sk

0918993095

5.

Identifikácia projektu

Názov projektu:

Miestne občianske poriadkové služby v meste Sečovce

Akronym:

MOPS Sečovce

Kód ŽoNFP:

NFP312050S333
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Výzva:

OPLZ-PO5-2018-1 - Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s
prítomnosťou MRK

NACE projektu:

Verejný poriadok a bezpečnosť

Kategórie regiónov:

LDR - menej rozvinuté regióny

Projekt s relevanciou k
Regionálnym integrovaným
územným stratégiám:

Nie

Projekt s relevanciou k
Udržateľnému rozvoju miest:

Nie

Identifikácia príspevku k princípu
udržateľného rozvoja:

1.

Identifikácia príspevku k princípu
podpory rovnosti mužov a žien a
nediskriminácia:

Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny.

Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ
312000 - Operačný program Ľudské zdroje
312050 - 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
312050021 - 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Kategorizácia za Konkrétne ciele
Konkrétny cieľ:

312050021 - 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít,
predovšetkým Rómov

Oblasť intervencie:

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

Hospodárska činnosť:

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

Typ územia:

07 - Neuplatňuje sa

Forma financovania:

01 - Nenávratný grant

6.A Miesto realizácie projektu
P.č.

Štát

Región
(NUTS II)

Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

1.

Slovensko

Východné Slovensko

Košický kraj

Trebišov

Sečovce

6.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP
Nezaevidované
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7.

Popis projektu

Stručný popis projektu:
Projekt Miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v meste Sečovce bude vykonávaný v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie a v
súlade s horizontálnymi princípmi Udržateľný rozvoj, Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia.
Hlavnou aktivitou projektu je podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK. Táto je v súlade so
špecifickým cieľom OP ĽZ, ktorým je zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.
Medzi ďalšie ciele projektu patria: posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských konaní, udržiavanie
verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít. MOPS sa bude aktívne
podieľať na riešení problémov v rómskej komunite a bude spolupracovať so štátnymi a mestskými policajnými zložkami. Pomoc im v rámci mesta poskytnú
napríklad aj terénni sociálni pracovníci ako aj sociálne oddelenie mesta. Členovia MOPS budú poskytovať svoje služby vo viacerých oblastiach. Ide napríklad o
ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochranu verejného poriadku a majetku, ochranu životného prostredia či prevenciu konfliktu medzi menšinou a
väčšinou.
Projekt sa bude realizovať na území mesta Sečovce a bude zameraný na tieto cieľové skupiny:
- príslušníkov a obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít
- zamestnancov samosprávy pracujúcich s marginalizovanými rómskymi komunitami v obci.
Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:
- počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby - 12
- počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby - 10

7.1 Popis východiskovej situácie
Mesto Sečovce má 8 419 obyvateľov. Žije tu rozsiahla marginalizovaná rómska komunita o počte 2 250 členov. Hlavne v súvislosti s touto komunitou je v meste a
regióne zvýšená kriminalita, výtržníctvo a vandalstvo. Tento problém je vypuklý hlavne u časti mladej generácie z tejto komunity, ktorá sa po skončení povinnej
školskej dochádzky nedokáže resp. nevie zamestnať. Projekt MOPS sa bude realizovať v rámci mesta Sečovce a bude zameraný na príslušníkov a obyvateľov
marginalizovaných rómskych komunít i zamestnancov štátnej správy a samosprávy pracujúcich s marginalizovanými rómskymi komunitami v meste. MOPS bude
zohrávať dôležitú úlohu pri napĺňaní princípu desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie v meste. Mesto je konfrontované s regionálnymi špecifikami a to
hlavne problematikou regionálnych rozdielov, vysokou mierou nezamestnanosti, v dôsledku ktorej sa mnoho ľudí dostáva na hranicu chudoby. Tento nelichotivý
fakt sa najviac odráža na početnej rómskej komunite, ktorá v meste predstavuje 26,72% obyvateľstva. Problémy súvisiace so zlým sociálnym postavením
rómskeho etnika majú podobné črty u väčšiny miest a obcí, ktoré sa snažia v danej oblasti dosiahnuť zmenu k lepšiemu.
V dôsledku dlhodobého zhoršovania postavenia rómskeho etnika v spoločnosti došlo u tejto časti obyvateľstva k prehĺbeniu frustrácie a pretrvávajúcemu
nezáujmu, apatii Rómov sebarealizovať sa a uplatniť sa.V dôsledku dlhodobej vysokej miery nezamestnanosti u rómskej komunity dochádza k neustálemu
prepadu životnej úrovne, prehlbovaniu sociálnych rozdielov, nárastu priestupkov a kriminality, strate pracovných návykov a vzťahu k životnému prostrediu.
Hromadenie týchto negatívnych javov nepriaznivo vplýva na spolunažívanie v meste, prehlbuje odlúčenie rómskej komunity z diania v sídle a nepriaznivo vplýva na
rozvoj mesta, keďže v dôsledku zlej sociálnej situácie občanov dochádza k poškodzovaniu majetku občanov a mesta. Z uvedeného dôvodu je za účelom zlepšenia
situácie nevyhnutné zlepšiť problematiku začlenenia rómskej komunity do diania v meste, pozitívne ovplyvniť spolunažívanie v komunite ako aj s ostatnými
občanmi. Predkladaný projektový zámer má svojimi aktivitami prispieť k zlepšeniu daného stavu. Čiastočne sa to už darí realizáciou projektu občianskych hliadok
v meste.
Mesto Sečovce aktuálne zamestnáva 8 členov MOPS, vo schválenom projekte v rámci výzvy na MOPS s kódom OPLZ-PO5-2017-1. Dopad a efekt požadovanej
realizácie aktivít tohto projektu sa osvedčil a projekt je prínosom pre mesto Sečovce. Na základe týchto skúseností mesto žiada o navýšenie počtu členov MOPS
z aktuálnych 8 členov MOPS na 12 členov MOPS.
Prostredníctvom MOPS sa MRK zapája do problémov, ktoré sa ich najviac týkajú. Miestne občianske poriadkové služby spolupracujú s mestskými a štátnymi
policajtmi a zohrávajú úlohu mediátorov, keďže rómski obyvatelia môžu považovať políciu za represívnu zložku.Hlavným cieľom MOPS je zníženie páchania
protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia.Špecifickými cieľmi projektu bude napríklad zlepšenie
životnej situácie MRK, posilnenie primárnej a sekundárnej prevencie v oblasti páchania protispoločenskej a protiprávnej (nielen trestnej) činnosti, zníženie
páchania sociálno-patologických javov, zvyšovanie úrovne ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v meste Sečovce a posilnenie miestneho aktivizmu v oblasti
ochrany majetku, života a zdravia príslušníkov MRK.
Mesto Sečovce deklaruje, že zabezpečí pokračovanie poskytovania tejto služby v rámci tejto predkladanej žiadosti o NFP s dôrazom na vylúčenie rizika
duplicitného financovania aktivít MOPS dvoma projektami s rovnakým predmetom v rovnakej lokalite MRK. Konkrétne sa jedná o záväzok ukončenia aktivít
poskytovania MOPS v rámci existujúceho projektu jeho ukončením v prípade schválenia tejto predkladanej žiadosti o NFP.
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7.2 Spôsob realizácie aktivít projektu
Súlad realizácie projektu s regionálnymi stratégiami a koncepciám štátu a Európskej únie
Projekt je plne v súlade so strategickými dokumentmi na národnej aj regionálnej úrovni. Realizáciou navrhovaných aktivít sa prispeje k napĺňaniu cieľov
definovaných v nasledovných dokumentoch:
- Stratégia Európa 2020
- Systém implementácie Horizontálneho Princípu Udržateľný rozvoj na roky 2014 – 2020
- Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020
- Operačný program Ľudské zdroje - Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja 2016 – 2022
- Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja
Hlavnou aktivitou projektu je podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK. Realizácia hlavnej
aktivity projektu bude zabezpečená 12 členmi MOPS na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy na dobu 24 mesiacov. Podmienkou výberového konania na členov
MOPS bude trestná bezúhonnosť a spoľahlivosť. Za nespoľahlivého sa považuje ten u koho bolo previerkou zistené nadmerné používanie alkoholických nápojov,
používanie omamných látok, alebo kto iným hrubým spôsobom narušuje občianske spolunažívanie. Zamestnanec musí mať ukončenú povinnú školskú dochádzku
v zmysle školského zákona a vek minimálne 18 rokov. Následne budú realizované školenia pracovníkov v rámci BOZP a odborného školenia na výkon ich
pracovnej činnosti. Ďalšími cieľmi sú využitie MOPS na zlepšenie komunikácie a spolupráce s obyvateľmi MRK, podpora komunitného rozvoja a zvýšenie úrovne
ochrany verejného poriadku.
Projekt bude vykonávaný v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie a v súlade s horizontálnymi princípmi Udržateľný rozvoj a Rovnosť
mužov a žien a Nediskriminácia.
Mesto Sečovce zabezpečí v oblastiach s prítomnosťou MRK poskytovanie sociálnych a asistenčných služieb prostredníctvom činností MOPS v súčinnosti s
Policajným zborom SR a mestskou políciou, najmä:
- ochranu verejného poriadku v súčinnosti s Policajným zborom SR, predchádzaním vzniku konfliktov, a prevenciu protiprávneho správania sa vo vylúčenej lokalite,
- ochranu súkromného a verejného majetku, predchádzanie poškodzovania majetku obyvateľov MRK ako aj ostatých obyvateľov mesta a verejného majetku,
- ochranu životného prostredia, ohlasovanie požiarov, prevenciu protiprávneho správania pri nakladaní s odpadmi,
- plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu.
Tieto činnosti majú okrem pozitívneho dopadu na MRK pozitívny dopad aj na širšiu verejnosť a prostredie mesta a smerujú k zbližovaniu a senzibilizácii verejnosti
tým, že zlepšujú život všetkých obyvateľov. Z realizácie aktivity bude mať osoh MRK mesta. Výstupom aktivity budú 12 vyškolení pracovníci MOPS z radu osôb
ohrozených sociálnym vylúčením a tiež zlepšenie stavu sociálnej inklúzie MRK mesta Sečovce. Budú vytvorené MOPS, ktoré budú pri výkone svojej činnosti
spolupracovať s mestskou políciou, pracovníkmi obsluhujúcimi kamerový systém mesta, koordinátormi aktivačných prác a malých mestských služieb, resp. so
sociálnym oddelením mesta. Činnosť MOPS bude spočívať v prevencii, ale v prípade neodkladnej potreby aj operatívnom zásahu pri riešení drobných kriminálnych
a vandalských prečinov a deliktov hlavne majetkového charakteru. Výstroj a vybavenie členov MOPS bude pozostávať z bateriek, vysielačiek, bicyklov,
alkotesterova podobne. MOPS budú pracovať vo dvojiciach. Hliadkovať budú v dvoch smenách, rannej a poobedňajšej.
Medzi základné úlohy MOPS patrí najmä:
• monitorovanie a zabezpečenie bezpečnosti detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečenie bezpečného prechodu školopovinných detí cez
cestu a upozorňovanie deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu,
• dohliadanie na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z.
úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení...),
• upozorňovanie na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznámenie danej skutočnosti (skutok, následky a pod.) príslušnej
inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii,
• kontrolovanie pohybu a miest stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská,...),
• upozorňovanie na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontrolovanie dodržiavana zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú
určené a kde hrozí následný požiar,
• monitorovanie a nahlasovanie prípadov nelegálnych skládok,
• byť účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase primátora mesta, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí
organizovaných mestom, alebo členmi MRK,
• monitorovanie a predchádzanie vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva,
• byť nápomocný hliadke Policajného zboru SR a mestskej polície,
• dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v meste Sečovce.
Podporné aktivity sú súčasťou hlavnej aktivity projektu:
1.Verejné obstarávanie aktivít projektu - v rámci projektu budú realizované verejné obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní na odborné školenie,
nákup vybavenia a ošatenia členov MOPS ap. Tieto zrealizuje obec prostredníctovm interného zamestnanca.
2. Riadenie projektu - manažment projektu bude zo strany prijímateľa vykonávaný projektovým manažérom zamestnaným na základe dohody o vykonaní práce.
Zahŕňa finančné riadenie projektu, vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovanie projektu (sledovanie čiastkových a celkových výsledkov projektu), vykonávanie
zmien v projekte, poradenstvo v oblasti informovania a komunikácie o podpore získanej z EŠIF a ŠR SR na spolufinancovanie projektu, a pod. Tieto činnosti budú
vykonávané v priamej spolupráci s internými zamestnancami obce uvedenými v bode 7.4 tejto žiadosti.
3.Publicita projektu - budú realizované činnosti v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF interným projektovým
manažérom v súlade s bodom 2 Podporných aktivít.
Harmonogram realizácie aktivít projektu:
Projekt MOPS bude realizovaný 24 mesiacov v období od januára do decembra 2020. Pri realizácii hlavnej aktivity nehrozí riziko omeškania, časový harmonogram
môže byť posunutý v závislosti od termínu schválenia žiadosti o NFP a následného podpisu zmluvy. Rómovia sú špecifická komunita, ktorej chovanie niekedy
nedokáže usmerniť ani mestská či štátna polícia. Občianske hliadky majú preto preventívnou činnosťou zlepšiť spolunažívanie v tejto komunite i spolunažívanie
komunity s ostatnými občanmi mesta. Pri výbere Rómov do občianskych hliadok sa samospráva bude riadiť niekoľkými kritériami, ktoré musí spĺňať každý
záujemca. V prvom rade však musí prejaviť ochotu podriadiť sa potrebným požiadavkám, ktoré si táto činnosť vyžaduje. Do hliadok budú vybraní príslušníci s
rešpektom, vážnosťou a autoritou v miestnej komunite. Vyberaní budú s ohľadom na príslušnosť k hlavným mienkotvorným rodinám komunity.Pri realizácii
projektu žiadateľ využije vlastnú výpočtovú a kancelársku techniku, pre potreby MOPS budú poskytnuté nebytové priestory vybavené nábytkom. Náklady na
poštovné, vedenie účtu a kancelársky spotrebný materiál budú zo strany žiadateľa poskytnuté nad rámec povinného spolufinancovania. Vlastné zdroje na
spolufinancovanie projektu sú zabezpečené z rozpočtových zdrojov mesta. Projekt nebude vytvárať príjem.
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7.3 Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu
Realizáciou projektového zámeru na podporu sociálnej inklúzie sa dosiahne zlepšenie postavenia rómskej komunity, zvýšenie jej záujmu o dianie v meste
Sečovce. Činnosť MOPS prispeje k bezpečnosti verejných priestranstiev a predchádzaniu priestupkovej a trestnej činnosti. Realizáciou projektu sa prispeje k
rozvoju odľahlých regiónov, k zníženiu regionálnych rozdielov a podpore sociálnej inklúzie so zreteľom na marginalizované rómske komunity. Zámerom mesta je
komplexne skvalitniť podmienky pre život v meste a dosiahnuť čo najvyššiu mieru desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie občanov z MRK. Realizácia
projektového zámeru pozitívne ovplyvní život v meste. Vytvorením 12 nových pracovných miest, z ktorých je 10 pre znevýhodnené marginalizované skupiny v
rámci výkonu MOPS sa prispeje k zlepšeniu spolunažívania ako v rámci komunity, tak aj s ostatnými občanmi. Výstupom projektu bude jednak podpora integrácie
osôb ohrozených sociálnym vylúčením, ako aj vyvolanie zmeny a jej podpora v rámci spoločenstva. Etnická diskriminácia a nedostatočná kvalifikácia vytvárajú
bludný kruh, keďže Rómom sa zriedka ponúka príležitosť oficiálneho zamestnania, majú obmedzené možnosti zvýšiť alebo aspoň udržať si svoju kvalifikáciu.
Nedostatok pracovných skúsenosti môže byť zase dôvodom, prečo sú zamestnávatelia nespokojní s rómskymi zamestnancami. Vzájomné pôsobenie týchto
faktorov prehĺbilo počas posledných dvoch desaťročí priepasť medzi Rómami a ostatným obyvateľstvom. Je tiež dôležité uvedomiť si, že rómska nezamestnanosť
prispieva k negatívnemu vnímaniu Rómov. Občanom z MRK sa tak podarí získať prácu a kultivovať svoje komunity. Nezamestnaní Rómovia, ktorí sú dostatočne
zruční si prostredníctvom členstva v MOPS môžu zlepšiť svoju životnú situáciu. Občania z MRK nadobudnú nové zručnosti a získajú pracovné návyky. Zároveň
získajú určitý kapitál dôvery v očiach miestnych Nerómov a potenciálnych zamestnávateľov. Okrem toho môžu členovia MOPS získať dôveru primátora, ktorú
môžu neskôr zužitkovať aj tak, že dostanú viac práce.
Prínosom projektu bude taktiež eliminácia negatívnych javov v meste ako napríklad čierne skládky, neporiadok na verejných priestranstvách, narúšanie nočného
pokoja, vypaľovanie trávy, záškoláctvo a podobne. Realizácia projektu prispeje taktiež k zlepšeniu bezpečnosti na miestnych komunikáciách. MOPS sú
postavenéna znalosti miestneho prostredia. Pracovníci si budujú autoritu, aby ich rešpektovali rovesnícke skupiny. Zlepšením kvality života Rómov by sme chceli
dosiahnuť ich akceptáciu zo strany majoritného obyvateľstva, úradov, inštitúcií. Tento projekt vytvorí pre rómskych obyvateľov na území mesta vhodné podmienky
na ekonomickú aj kultúrnu adaptáciu v spoločnosti. Rómske komunity sú spoločensky diskriminované v rôznych smeroch. Projekt MOPS vytvára niekoľko
možností na pomoc mestu, nadviazanie spolupráce s mestskou a štátnou políciou a samotná kooperácia MOPS s pomocnými profesiami v kritických oblastiach
sú prínosom pre spoločnosť a MRK zároveň. Činnosťou MOPS dôjde k značnému zlepšeniu komunikácie medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom vplyvom
činnosti hliadok.
Snahou mesta je počas realizácie MOPS nastaviť koncepciu projektu tak, aby bola zabezpečená trvalá udržateľnosť vytvorených pracovných miest. Pracovné
pozície pripravujú zamestnancov na uzavretie dlhodobého pracovného vzťahu. Osobný prístup k jednotlivcom cieľovej skupiny umožní zvýšenie ich zručností a
osobnostných predpokladov pre ďalšiu prax. Projekt umožní aktivizáciu MRK pri riešení vlastných problémov a ich sociálnu inklúziu teda začlenenie do majoritnej
spoločnosti. Mesto Sečovce vo schválenom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta deklaruje záujem a snahu o integráciu MRK do majoritnej
spoločnosti. Z uvedených dôvodov možno navrhovaný projekt považovať za udržateľný ako z hľadiska funkčného, finančného, tak aj prevádzkového. Snahou
mesta bude po ukončení projektu aspoň jedného člena MOPS začleniť do radov mestskej polície.

7.4 Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa
Odborná kapacita žiadateľa - odborný personál potrebný na realizáciu aktivít projektu Mesto Sečovce má bohaté skúsenosti s realizáciou podobných projektov, na
ktoré je zameraná žiadosť o NFP. Spôsob zabezpečenia odborných kapacít potrebných pre realizáciu aktivít projektu je prioritne zameraný na realizáciu
neinvestičných projektov a s tým súvisiacich činností - obstaranie vybavenia a zabezpečenie relevantných služieb. Zo strany žiadateľa budú všetky aktivity
zabezpečené prostredníctvom dodávateľov vybraných procesom verejného obstarávania. Jedná sa o zabezpečenie dodávateľov tovarov a služieb potrebných pre
výkon činnosti MOPS napr. odborné školenie členov MOPS, vybavenie a ošatenie členov MOPS ap. Do realizácie projektu budú zapojení traja interní odborní
zamestnanci - primátor mesta, ekonómka a interný projektový manažér. Títo budú vykonávať činnosti uvedené v bode Účelnosť navrhnutého systému riadenia
projektu. Mesto má dostatočné skúsenosti so zabezpečením realizácie projektu, disponuje kvalifikovaným personálom, ktorý má dlhoročné skúsenosti s
realizáciou podobných projektov.
Názov projektu:
1.) Terénna sociálna práca v meste Sečovce
2.) Projekt opatrovateľskej služby – realizácia od 1.2.2017 – 7 miest opatrovateľskej služby
3.) Projekt občianske hliadky - v roku 2011, činnosť trvala 6 mesiacov, prostredníctvom UPSVaR Trebišov.
4.) Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, rok 2016, celková suma 462 827,07 eur
5.) Materská škola - obnova a nadstavba, rok 2016, celková suma 387 030 eur
6.) Komunitné centrum, rok 2017, celková suma 298 153,70 eur
7.) Prístavba MŠ, rok 2017, celková suma 425 649,80 eur
Mesto realizovalo aj ďalšie projekty na zamestnávanie nezamestnaných, aktivačné práce ap. realizované v spolupráci s ÚPSVaR a rad investičných projektov
zameraných na rozvoj mesta.
Prevádzková kapacita žiadateľa - pripravenosť žiadateľa na realizáciu vo forme materiálno – technického zázemia
Žiadateľ disponuje vlastným priestorovými kapacitami s adekvátnym materiálno-technickým zabezpečením pre riadenie / realizáciu projektu (vlastnými
kancelárskymi priestormi, nábytkom, počítačovým a kancelárskou technikou s napojením na internet, aj inými materiálno-technickými prostriedkami potrebnými k
riadeniu/realizácii projektu), a teda žiaden z výdavkov projektu v ŽoNFP nie je určený na zabezpečenie priestorových kapacít a materiálno-technického vybavenia
žiadateľa.
Účelnosť navrhnutého systému riadenia projektu:
Celý proces riadenia projektu bude organizačne zastrešovať štatutár mesta MVDr. Jozef Gamrát (VŠ vzdelanie 2.stupňa a dlhoročné riadiace skúsenosti v
samospráve) v rozsahu cca 300 hodín v rámci svojej pracovnej činnosti. Činnosti súvisiace s personálnymi otázkami, so spracovaním miezd a súvisiacimi
činnosťami bude vykonávať Ing. Minárik (VŠ vzdelanie a dlhoročná prax v uvedenej oblasti). Manažment projektu bude vykonávaný interným odborníkom
zamestnaným na dohodu o vykonaní práce. Činnosť bude vykonávať na kumulovanej pozícii - projektový manažér, finančný manažér a manažér prepublicitu.
Činnosť zahŕňa finančné riadenie projektu, vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovanie projektu (sledovanie čiastkových a celkových výsledkov projektu),
poradenstvo v oblasti informovania a komunikácie o podpore získanej z EŠIF a ŠR SR na spolufinancovanie projektu a pod. Vykonávané bude osobou s
vysokoškolským vzdelaním a minimálne 5 ročnými skúsenosťami z implementácie projektov podporených z EŠIF v rozsahu 300 hodín. Realizáciu potrebných
verejných obstarávaní vykoná tiež tento interný projektový manažér v rozsahu 60 hodín. Pomer interných a externých administratívnych kapacít je na základe hore
uvedeného 960 /0 hod.
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8.

Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina
1.

príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít

2.

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

9.

Harmonogram realizácie aktivít

Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch):

24

9.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP
Subjekt:

MESTO SEČOVCE

Identifikátor (IČO):

00331899

Hlavné aktivity projektu
Typ aktivity:

35631205002 - Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK
zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK

Hlavné aktivity projektu:

356S33300001 - Podpora komplexného
poskytovania miestnej občianskej poriadkovej
služby sv obciach s prítomnosťou MRK

Začiatok realizácie

Koniec realizácie

1.2019

12.2020

Začiatok realizácie

Koniec realizácie

nezaevidované

nezaevidované

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:

Podporné aktivity

9.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované
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10. Aktivity projektu a očakávané merateľné
ukazovatele
10.1 Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele
Kód:

P0885

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné
služby

Čas plnenia:

počet
K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota:

12,0000

Typ závislosti ukazovateľa:
Identifikátor (IČO):

Súčet

Subjekt:

MESTO SEČOVCE

00331899

Konkrétny cieľ:

312050021 - 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít,
predovšetkým Rómov

Typ aktivity:

35631205002 - Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK
zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

356S33300001 - Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej
poriadkovej služby sv obciach s prítomnosťou MRK

Kód:

P0886

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich
asistenčné služby

Čas plnenia:

12

počet
K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota:

10,0000

Typ závislosti ukazovateľa:
Identifikátor (IČO):

Súčet

Subjekt:

MESTO SEČOVCE

00331899

Konkrétny cieľ:

312050021 - 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít,
predovšetkým Rómov

Typ aktivity:

35631205002 - Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK
zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

356S33300001 - Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej
poriadkovej služby sv obciach s prítomnosťou MRK

10

10.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
Kód

Názov

Merná jednotka

Celková cieľová
hodnota

Príznak
rizika

Relevancia k HP

Typ závislosti
ukazovateľa

P0885

Počet zamestnancov poskytujúcich
asistenčné služby

počet

12,0000

Nie

PraN, UR

Súčet

P0886

Počet zamestnancov z MRK
poskytujúcich asistenčné služby

počet

10,0000

Nie

PraN, UR

Súčet
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11. Rozpočet projektu
11.A Rozpočet žiadateľa
Subjekt:

MESTO SEČOVCE

Identifikátor (IČO):

00331899

Výška oprávnených výdavkov:

294 440,48 €

Priame výdavky
Konkrétny cieľ:

312050021 - 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít,
predovšetkým Rómov

Typ aktivity:

35631205002 - Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK
zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK
Oprávnený výdavok

Hlavné aktivity projektu:

356S33300001 - Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej
poriadkovej služby sv obciach s prítomnosťou MRK

Skupina výdavku:

294 440,48 €

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

84 125,60 €

910 - Jednotkové výdavky

210 314,88 €

Nepriame výdavky
Konkrétny cieľ:

312050021 - 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít,
predovšetkým Rómov
Oprávnený výdavok

Podporné aktivity:

312S333P0001 - Podporné aktivity

0,00 €

Skupina výdavku:

nezaevidované

11.B Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

11.C Požadovaná výška NFP
Celková výška oprávnených výdavkov:

294 440,48 €

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

0,00 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

95,0000%

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

279 718,46 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:

14 722,02 €
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11.C.1 Požadovaná výška NFP žiadateľa
Subjekt:
Subjekt:

Mesto Sečovce
MESTO
SEČOVCE

Identifikátor (IČO): 00331899

Celková výška oprávnených výdavkov:

294 440,48 €

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

0,00 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

95,0000%

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

279 718,46 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:

14 722,02 €

11.C.2 Požadovaná výška NFP partnerov
Nevzťahuje sa

12. Verejné obstarávanie
Sumár realizovaných VO
Počet realizovaných VO:

0

Suma VO pre projekt:

0,00 €

0

Suma VO pre projekt:

0,00 €

Sumár plánovaných VO
Počet plánovaných VO:
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13. Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu
Riziko 1
Názov rizika:

Ekonomické riziká

Popis rizika:

Zvládnutie prípadnej vlastnej platobnej neschopnosti, vykrytie časového nesúladu v období medzi uhradením výdavkov a
ich zúčtovaním a preplatením zo strany poskytovateľa pomoci, meškanie platieb zo strany poskytovateľa NFP

Závažnosť:

Stredná

Opatrenia na elimináciu rizika:

Vznik nepredvídaných nákladov v dôsledku zmien v legislatíve resp. v dôsledku vplyvov ekonomickej krízy napr. zvýšenie
minimálnej mzdy, ceny stravných lístkov, odvodu do sociálneho fondu ap. bude vykrytý z rozpočtovej položky 903 Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu. Finančná situácia mesta je dobrá, mesto má dostatočné prostriedky na
spolufinancovanie projektu. Meškanie platieb zo strany poskytovateľa pomoci bude žiadateľ vykrývať z vlastných
rozpočtových rezerv, prípadne je na tento účel v krajnom prípade možné čerpanie úveru

Riziko 2
Názov rizika:

Personálne riziká

Popis rizika:

Nečakané odstúpenie riadiaceho a administratívneho personálu

Závažnosť:

Nízka

Opatrenia na elimináciu rizika:

Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ už má skúsenosti s implementáciou viacerých projektových zámerov z fondov EÚ,
čiastočne bude agendu riadenia projektu realizovať vlastným dostatočne širokým a odborne zdatným personálom.V
prípade mimoriadnych personálnych zmien v pôsobnosti žiadateľa môže byť časť aktivít presunutá na iného
zamestnanca mesta.

Riziko 3
Názov rizika:

Právne riziká

Popis rizika:

Zmena právnych predpisov upravujúca riadenie projektov financovaných zo zdrojov EÚ

Závažnosť:

Nízka

Opatrenia na elimináciu rizika:

Realizácia projektu sa vo všeobecnosti zakladá na existujúcej legislatíve, ktorá upravuje riadenie projektov
financovaných z európskych zdrojov. Žiadateľ o NFP na zmeny týchto právnych predpisov nemá vplyv a vychádza z
predpokladu, že v priebehu realizácie projektu nedôjde k zmenám, ktoré by výraznou mierou narušili realizáciu projektu.V
prípade akýchkoľvek právnych zmien sa žiadateľ o NFP bude riadiť výlučne pokynmi riadiaceho orgánu.

Riziko 4
Názov rizika:

Riziká omeškania s realizáciou aktivít projektu

Popis rizika:

Možné oneskorenie pri výbere dodávateľov

Závažnosť:

Nízka

Opatrenia na elimináciu rizika:

Žiadateľ zabezpečí plynulosť realizácie projektu prípravou verejného obstarávania na výber dodávateľov hneď
poschválení žiadosti o NFP, teda ešte pred podpisom zmluvy o NFP, prípadne posunom začiatku zazmluvnenej hlavnej
aktivity s dostatočnou rezervou. Riziko meškajúcej dodávky materiálno-technického vybavenia bude eliminované
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kvalitným VO a dôkladnou prípravou kúpnej zmluvy s vybratým dodávateľom(mi), sankcie za nedodržanie termínov a
podmienok zmluvy, dostatočný mechanizmus na riešenie reklamácií počas záručnej doby.

Riziko 5
Názov rizika:

Riziká z nedosiahnutia plánovanej hodnoty MÚ

Popis rizika:

Nedosiahnutie hodnôt merateľných ukazovateľov.

Závažnosť:

Nízka

Opatrenia na elimináciu rizika:

Povinným výsledkovým ukazovateľom projektu je P0885 Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby a P0886
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby. Tieto ukazovatele sa týkajú členov MOPS vykonávajúcich
svoju odbornú činnosť. Žiadateľ už vykonal prieskum záujmu v cieľových skupinách, ktorý bol realizovaný
navytypovaných uchádzačoch so 100 % rezervou. Z oslovených vhodných adeptov prejavili o túto činnosť záujem všetci.
Problém nebude ani v prípade personálneho preobsadenia z dôvodu vysokej nezamestnanosti v regióne. Predosiahnutie
cieľov projektu bude žiadateľ obzvlášť veľkú pozornosť venovať hlavne výberu vhodných kandidátov s ohľadom na
dominantné rodiny, rešpekt a autoritu v cieľovej skupine
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14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP
Názov PPP/ Názov prílohy/ Názov dokumentu

Predloženie

Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení.

spolu so ŽoNFP

Potvrdenie Sociálnej poisťovne

spolu so ŽoNFP

Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa

spolu so ŽoNFP

Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení.

spolu so ŽoNFP

Potvrdenie každej zdravotnej poisťovne

spolu so ŽoNFP

Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa

spolu so ŽoNFP

Podmienka poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných ukazovateľov projektu
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)
Podmienka oprávnenosti z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)
Podmienka súladu projektu s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)
Podmienka poskytnutia príspevku z hľadiska časovej oprávnenosti realizácie projektu
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)
Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
Potvrdenie inšpektorátu práce

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Informácia zo zoznamu právnických osôb porušujúcich zákaz nelegálneho zamestnávania_2018-09-19.pdf
Čestné vyhlásenie

spolu so ŽoNFP

Podmienka týkajúca sa štátnej pomoci a vyplývajúca zo schém štátnej pomoci/pomoci de
minimis
Čestné vyhlásenie

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Podmienka spôsobu financovania

spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy

spolu so ŽoNFP

Podmienka splnenia hodnotiacich kritérií

spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)

spolu so ŽoNFP

Prílohy definované RO/SO

spolu so ŽoNFP

P1_ZoNFP - Rozpočet projektu.xlsx
Podmienka oprávnenosti cieľovej skupiny projektu
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)
Podmienka oprávnenosti miesta realizácie projektu
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)
Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na
financovanie z OP ĽZ
Prílohy definované RO/SO

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

P1_ZoNFP - Rozpočet projektu.xlsx
Podmienka, že žiadateľ neukončil fyzickú realizáciu všetkých hlavných aktivít projektu pred
predložením ŽoNFP
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
19.9.2018 11:40

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

13 z 16

Podmienka, že hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami
operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“)
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)
Podmienka, že žiadateľ má schválený program rozvoja obce v súlade s ustanovením § 7 ods. 6
a § 8 ods. 6/ § 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja
Prílohy definované RO/SO

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

uznesenie_4-2016-_PHSR-Secovce.pdf
vypis_z_uznesenia_-7-2007-mesto_Sečovce.pdf
vypis_z_uznesenia_136-2013-mesto_Sečovce.pdf
Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani
prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať ho v konaní o ŽoNFP neboli právoplatné
odsúdení
Výpis z registra trestov

spolu so ŽoNFP

spolu so ŽoNFP

vypis_RT-primator_Sečovce.pdf
Čestné vyhlásenie

spolu so ŽoNFP

Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu
Prílohy definované RO/SO

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi
Čestné vyhlásenie

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedeným miestne príslušným daňovým úradom
Potvrdenie miestne príslušného správcu

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Informácia o daňovom nedoplatku_2018-09-19.pdf
Čestné vyhlásenie

spolu so ŽoNFP

Právna forma/ konkrétny oprávnený žiadateľ

spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)

spolu so ŽoNFP
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15. Čestné vyhlásenie žiadateľa
Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:
• všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o nenávratný finančný príspevok a všetkých jej prílohách sú úplné, pravdivé a správne,
• projekt je v súlade s princípmi rovnosti mužov a žien a nediskriminácie podľa článku 7 nariadenia o Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17.
decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č.
1083/2006 (ďalej len ,,všeobecné nariadenie“) a v súlade s princípom udržateľného rozvoja podľa článku 8 všeobecného nariadenia,
• zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia,
• na oprávnené výdavky uvedené v projekte nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v
príslušných právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z
Recyklačného fondu,
• spĺňam podmienky poskytnutia príspevku uvedené v príslušnej výzve,
• údaje uvedené v žiadosti o NFP sú identické s údajmi odoslanými prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS2014+,
• som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
• som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných
následkov v rámci konania o žiadosti o NFP a/alebo implementácie projektu (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených
výdavkov).
Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou,
spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov podľa § 47 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
S ohľadom na podmienky poskytnutia príspevku zároveň čestne vyhlasujem, že:
• žiadateľ nie je dlžníkom na daniach, dlžníkom poistného na zdravotnom poistení v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v
Slovenskej republike, dlžníkom na sociálnom poistení,
• žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu (zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní v znení neskorších predpisov) za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP,
• žiadateľ nie je v rozpore s dodržiavaním pravidla týkajúceho sa konfliktu záujmov (§ 46 zákona o EŠIF),
• žiadateľ nie je v nútenej správe v zmysle §19 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
• žiadateľ zabezpečí podmienky pre rovnakú dostupnosť pre všetkých, tak aby nedochádzalo k vylučovaniu ľudí na základe rodu, veku, rasy, etnika, zdravotného
postihnutia a pod. a to nasledovným spôsobom:
• pri výbere zamestnancov v rámci realizácie projektu bude dodržaný princíp rovnosti mužov a žien a nediskriminácia a tieto princípy budú zohľadnené v
podmienkach na výber zamestnancov,
• pri zadávaní podmienok verejného obstarávania nebudú podmienky definované tak, aby mohlo dôjsť k nerovným príležitostiam pri výbere dodávateľa (napr.
horšie možnosti pre etnické menšiny, osoby so zdravotným postihnutím) a aby nedochádzalo k nerovnakému zaobchádzaniu pri finančnom ohodnotení (nerovné
odmeňovanie za rovnakú prácu na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine osôb),
• v rámci vzdelávania zamestnancov za účelom ich rozvoja a zvyšovania odborných zručností nebude dochádzať k znevýhodneným podmienkam pre akúkoľvek
skupinu osôb.
• žiadateľ zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu, ktoré vzniknú v priebehu realizácie aktivít
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa projektu v zmysle rozhodnutia o schválení ŽoNFP,
• voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia (vymáhacie konanie v zmysle článku 71 všeobecného nariadenia[1]),
• žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP
neboli právoplatne odsúdený za niektorý z nasledujúcich trestných činov:
• trestný čin poškodzovania finančných záujmov ES (§261-§263 Trestného zákona)
• niektorý z trestných činov korupcie (§328 - § 336 Trestného zákona)
• trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233 - § 234 Trestného zákona)
• trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny (§296 Trestného zákona)
• machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 až § 268 Trestného zákona)
• oprávnené aktivity tak, ako sú stanovené touto výzvou nie sú poskytovaním štátnej pomoci a teda vo vzťahu k oprávneným aktivitám sa neuplatňujú pravidlá
štátnej pomoci,
• v prípade už existujúceho projektu zameraného na poskytovanie MOPS schváleného v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO5-2017-1 zabezpečím pokračovanie
poskytovania tejto služby v rámci tejto predkladanej žiadosti o NFP tak, aby som vylúčil riziko duplicitného financovania aktivít MOPS dvoma projektami s
rovnakým predmetom v rovnakej lokalite MRK. V tejto súvislosti deklarujem záväzok ukončenia aktivít poskytovania MOPS v rámci existujúceho projektu
zazmluvneného v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO5-2017-1 jeho ukončením v prípade schválenia tejto predkladanej žiadosti o NFP, v rámci ktorej budem
pokračovať v aktivitách poskytovania MOPS v rovnakej lokalite s MRK.
• každá z kópií ŽoNFP je zhodná s predloženým originálom ŽoNFP.
Žiadateľ o NFP si je vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených v jednotlivých bodoch tohto čestného vyhlásenia.
V schvaľovacom procese je sprostredkovateľský orgán povinný v prípade akéhokoľvek podozrenia nasvedčujúceho, že bol alebo mohol byť spáchaný trestný čin
(napr. subvenčný podvod v súlade s § 225 Trestného zákona, poškodzovanie finančných záujmov poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev v
súlade s § 261 Trestného zákona, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky v súlade s § 352
Trestného zákona), takúto skutočnosť podľa § 3 ods. 2 Trestného poriadku oznámiť bezodkladne orgánom činným v trestnom konaní.
S ohľadom na podmienky poskytnutia príspevku zároveň čestne vyhlasujem, že:
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Uznesenie (výpis z uznesenia) zastupiteľstva o schválení programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie (ak relevantné)
a / alebo
Formulár ŽoNFP
(ak relevantné)
Miesto podpisu

Dátum podpisu

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu

Subjekt

Podpis

..................................................

.......................................

MVDr. Jozef Gamrát

Mesto Sečovce

....................................................
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