Štatút
Miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Prakovce
(ďalej len „MOPS“)
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Štatút MOPS ( ďalej len štatút ) je základným predpisom upravujúcim činnosť MOPS.
2. MOPS je organizovaný občiansky poriadkový a osvetový útvar zriadený obcou Prakovce
spolupôsobiaci s políciou pri zabezpečovaní verejného poriadku, čistoty, hygieny, ochrany
životného prostredia v obci, ochrany života, zdravia a majetku na území obce Prakovce.
3. Miestna pôsobnosť je vyhradená na extravilán a intravilán obce Prakovce.
4. MOPS nemá právnu subjektivitu.
5. Vo svojej činnosti sa riadi Ústavou Slovenskej republiky, zákonom č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, Štatútom obce Prakovce, Zákonníkom práce, príslušnými
ustanoveniami Trestného zákona, Trestného poriadku, zákona o priestupkoch a s nimi
súvisiacimi predpismi.
6. Činnosť MOPS riadi koordinátor MOPS, ktorý sa za svoju činnosť zodpovedá starostovi
obce alebo jemu poverenému pracovníkovi obce.
Článok II.
Legislatívny rámec činnosti MOPS
Tento štatút vyplýva z legislatívneho rámca, ktorého základ tvoria najmä:
1. Ústava Slovenskej republiky,
2. Zákon č. 311/2001 Z.z. - Zákonník práce,
3. Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v znení
neskorších predpisov,
4. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
5. Zákon č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
6. Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
7. Zákon č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov,
8. Zákon č. 300/2005 Z.z. - Trestný zákon,
9. Zákon č. 301/2005 Z.z. – Trestný poriadok,
10. Zákon č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
11. Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov,
12. Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
13. Zákon č. 245/2008 Z.z. Školský zákon
14. Zákon č. 528/2008 o Prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia
15. Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov,
16. Zákon č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
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Článok III
Organizácia MOPS
1. Členovia MOPS sú zamestnancami obce Prakovce a pri plnení úloh majú postavenie zamestnanca.
2. Členom MOPS môže byť občan Slovenskej republiky ktorý:
a) dovŕšil 18 rok veku,
b) o prijatie do MOPS požiadal,
c) splní podmienky prijímacieho konania stanovené výberovou komisiou,
3. Podmienky prijímacieho konania splní ten kto je:
a) bezúhonný – preukazuje sa výpisom registra trestov nie starším ako 3 mesiace,
b) spoľahlivý – za nespoľahlivého sa považuje ten, u koho bolo previerkou zistené
nadmerné používanie alkoholických nápojov, používanie omamných látok, alebo
iným hrubým spôsobom narušuje občianske spolunažívanie,
c) má ukončenú povinnú školskú dochádzku,
d) zdravotne spôsobilý – preukazuje sa posudkom o zdravotnej spôsobilosti, v ktorom
je uvedená zdravotná spôsobilosť bez obmedzení.
4. Výber členov MOPS sa uskutočňuje výberovým konaním pred komisiou zloženou zo zástupcov obecného zastupiteľstva obce Prakovce, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, OO PZ Gelnica a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Gelnica.
Článok IV
Strategické ciele MOPS
Medzi strategické ciele MOPS patrí:
1. Zníženie páchania sociálno-patologických javov, nielen v rizikových skupinách.
2. Zvyšovanie úrovne ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v obci.
3. Vyhľadávanie a eliminácia negatívnych prejavov neprispôsobivých občanov voči ostatným
občanom obce.
4. Skvalitňovanie sociálneho dialógu medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom obce.
5. Aktívne pôsobenie na prehlbovania občianskej zodpovednosti a budovanie právneho povedomia všetkých občanov obce Prakovce.
6. Posilnenie primárnej a sekundárnej prevencie v oblasti páchania protispoločenskej a protiprávnej činnosti.
7. Sprevádzanie detí do školy, spolupráca s rodičmi žiakov a zamestnancov školy pri riešení
konkrétnych prípadov porušovania disciplíny v škole.
8. Poskytnutie asistencie rôznym inštitúciám v danej lokalite pri výkone ich činnosti priamo v
rómskej komunite.
Článok V.
Operatívne úlohy MOPS
MOPS vo svojej územnej pôsobnosti najmä:
1. oznamujú páchanie trestných činov, priestupkov a inej protispoločenskej činnosti príslušným orgánom,
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2. pozitívne ovplyvňujú dochádzku žiakov do školy a so súhlasom starostu obce zabezpečujú
mimoškolské aktivity detí a mládeže,
3. dohliadajú na čistotu v okolí príbytkov Rómov a zisťujú znečisťovateľov verejných priestranstiev,
4. zamedzujú znečisťovaniu okolia príbytkov Rómov, pričom pôsobia najmä na mládež,
5. zabraňujú poškodzovaniu hnuteľného a nehnuteľného majetku fyzických a právnických
osôb a obce Prakovce,
6. monitorujú alkoholovú a nealkoholovú toxikomániu mládeže a jednotlivé prípady hlásia
koordinátorovi,
7. vyhľadávajú prípady zneužívania rómskych detí na neprimerané domáce práce a ich týranie,
8. aktívne vystupujú na ochranu verejného poriadku v zmysle platných právnych predpisov,
9. zabezpečujú ochranu majetku obce, fyzických a právnických osôb pred protiprávnym
konaním,
10. sú povinní privolať Policajný zbor SR (ďalej len PZ), Hasičský a záchranný zbor SR (ďalej
len HaZZ), lekársku záchrannú službu, havarijnú službu alebo inú zložku, ktorej zásah sa
vyžaduje,
11. so súhlasom starostu obce asistujú obecným organizáciám a obchodným spoločnostiam
pôsobiacim na území obce Prakovce pri ich činnosti,
12. asistujú pri pátraní po osobách a veciach na základe požiadavky PZ,
13. poskytujú súčinnosť PZ pri výkone úradných rozhodnutí,
14. so súhlasom starostu obce podieľajú sa na spoluorganizovaní podujatí v obci,
Článok VI.
Základné úlohy člena MOPS
(1) Ochrana verejného poriadku
a) v prípade nočných hliadok monitorovanie dodržiavania nočného pokoja po 22.00 hod.
v celej obci,
b) monitorovanie a predchádzanie konfliktom medzi občanmi navzájom,
c) asistencia hliadkam PZ na ich požiadanie,
d) v prípadoch hroziaceho väčšieho konfliktu neodkladne hlásiť túto skutočnosť polícii,
e) upozorňovanie občanov na porušovanie verejného poriadku,
f) účasť a pomoc pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí organizovaných obcou,
g) so súhlasom starostu a na požiadanie organizátorov rôznych podujatí sa spolupodieľajú
na zabezpečovaní podujatia,
h) monitorovanie a nahlasovanie pohybu cudzích osôb a motorových vozidiel v obci
v neskorých večerných, prípadne nočných hodinách.

(2) Ochrana majetku
a) predchádzanie poškodzovaniu súkromného majetku,
b) monitorovanie a ochrana rodinných domov, bytových domov a obydlí dlhodobo
opustených ( majitelia dlhodobo sa zdržujúci v zahraničí,...),
c) ochrana verejného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie verejných
priestranstiev, vandalizmus, t.j. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných
zariadení,...),
d) monitorovanie a nahlasovanie prípadov podozrení z nelegálneho odberu elektrickej
energie polícii,
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e) so súhlasom starostu obce a na požiadanie podnikateľských subjektov poskytujú súčinnosť súkromnej bezpečnostnej službe,
f) poskytovanie základných informácií v oblasti prevencie viktimácie (ako sa nestať obeťou trestného činu).
(3) Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi
a) kontrola pohybu maloletých detí v obci v neskorých večerných hodinách bez
doprovodu rodičov,
b) kontrola miest stretávania sa detí a mládeže vo večerných hodinách bez kontroly
rodičov (cintorín, požiarna zbrojnica, ihriská...),
c) kontrola školopovinných detí zdržujúcich sa v obci počas vyučovania, zisťovanie príčin
ich neúčasti na vyučovaní, v prípade PN upozornenie rodičov detí na dodržiavanie
liečebného režimu a nahlasovanie takýchto prípadov škole alebo na obecný úrad,
d) poskytovanie základných informácií v oblasti prevencie ochrany zdravia a hygieny.
(4) Ochrana životného prostredia
a) upozorňovanie občanov na správne nakladanie s komunálnym odpadom (zákaz sypania odpadu mimo odpadových nádob, do potoka, zakladanie nelegálnych skládok)
v zmysle všeobecne záväzných nariadení obce,
b) upozorňovanie na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov,
c) kontrola dodržiavania zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené
a kde hrozí následný požiar,
d) monitorovanie a nahlasovanie prípadov nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu,
e) upozorňovanie a nahlasovanie prípadov nelegálnych stavieb,
f) poskytovanie základných informácií v oblasti prevencie a ochrany životného prostredia.
(5) Ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky
a) monitorovanie a zabezpečovanie bezpečnosti detí počas ich odchodu do školy a zo
školy, upozorňovanie na používanie chodníka pred komunikáciou,
b) monitorovanie nevhodného správania sa občanov v blízkosti hlavnej komunikácie,
c) monitorovanie nesprávneho parkovania na chodníkoch, verejnej zeleni, trávnikoch...
d) monitorovanie a nahlasovanie prípadov nebezpečných jázd občanov.
(6) Sociálna prevencia a osveta
a) v rôznych prípadoch, vyžadujúcich odborné poradenstvo, nasmerovanie občana na
pomoc do komunitného centra, resp. na zamestnancov terénnej sociálnej práce,
b) poskytovanie poradenstva a osvety v oblasti ochrany životného prostredia,
c) poskytovanie základných informácií v oblasti prevencie ochrany zdravia a hygieny,
d) poskytovanie základných informácií v oblasti prevencie viktimácie (ako sa nestať obeťou trestného činu),
e) poskytovanie základných informácií občanom v oblasti ochrany verejného poriadku,
f) v oblasti prevencie spolupracovať pri organizovaní a príprave workshopov a
komunitných stretnutí s deťmi a mládežou z MRK a zúčastňovať sa uvedených
diskusných stretnutí.
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Článok VII.
Náplň práce koordinátora MOPS
1. plánovanie zmien hliadkovania s dôrazom na dodržania požadovaného limitu mesačne
odpracovaných hodín v súlade s výzvou Ministerstva vnútra SR k MOPS a Zákonníkom
práce,
2. vypracovávanie časového rozpisu služieb a zadelenie lokalít členom MOPS,
3. vypracovanie hodnotiaceho systému členov MOPS,
4. kontrola výkonu služby, vrátane pravidelného monitoringu vykonanej práce, vrátane
oblečenia a vystrojenia jednotlivých členov MOPS pred, počas a po ukončení hliadkovej služby,
5. vyhodnocovanie výsledkov a spracovávanie týždenných a mesačných správ pre vedenie
obce,
6. predkladanie správy o činnosti MOPS raz štvrťročne vedeniu obce s vyhodnotením
členov MOPS s cieľom ich objektívneho hodnotenia pre potreby motivačného
príspevku,
7. raz štvrťročne spracovanie článku o činnosti a výsledkoch MOPS v rámci publicity projektu, s cieľom informovania verejnosti a občanov obce,
8. dohliadanie na napĺňanie cieľov projektu,
9. manažment členov MOPS
a) konzultácia a poradenstvo pri riešení vzniknutých problémov
b) pomoc pri riešení krízových situácií,
c) konzultácia a zabezpečovanie súhlasu starostu pri výkone činností pre potreby iných
subjektov s výnimkou Policajného zboru, zdravotnej služby a hasičov,
10. dozor a zodpovednosť za údržbu vyčlenených priestorov v KC Prakovce, Prakovce 712,
vrátane materiálovo-technického zabezpečenia,
11. spolupráca s pracovníkmi komunitného centra a terénnymi sociálnymi pracovníkmi
obce.
Článok VIII.
Základné povinnosti člena MOPS
1. Člen MOPS je povinný:
a) vykonávať službu osobne, čestne a svedomite v súlade s dobrými mravmi,
b) nastupovať do služby včas a plne využívať stanovenú dobu služby na plnenie uložených
úloh,
c) vykonávať službu tak, aby občanom nebola spôsobená bezdôvodná ujma,
d) dbať na dôstojnosť svoju a občanov, s ktorými je v styku počas plnenia úloh,
e) vo veciach výkonu služby sa plne riadiť pokynmi nadriadených a koordinátora,
f) oznamovať koordinátorovi všetky udalosti, ktoré zistil počas služby a ktoré majú priamy
vplyv na jej výkon, alebo na bezpečnostnú situáciu v zverenej lokalite,
g) podrobiť sa testom na preverenie jeho odborných znalostí a pripravenosti pre výkon
služby,
h) podrobiť sa na požiadanie kontrolného orgánu orientačnej dychovej skúške alebo
skúške na zistenie omamnej látky v organizme,
i) zúčastňovať sa školení organizovaných zriaďovateľom na zvýšenie odbornej spôsobilosti pre výkon MOPS
2. Člen MOPS nastupuje do služby na základe riadne plánovaných zmien a zápisu do knihy
evidencie dochádzky. Iným spôsobom sa člen MOPS do služby uviesť nemôže.
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IX
Kontrolný orgán
Právo na kontrolu činnosti MOPS majú:
a) Ministerstvo vnútra SR – poskytovateľ nenávratného finančného príspevku na realizáciu
projektu MOPS
b) Starosta obce
c) Koordinátor MOPS
Článok X
Všeobecné oprávnenia
Člen MOPS je v službe oprávnený:
1) využívať všetky práva, ktoré mu vyplývajú z jeho postavenia,
2) používať pridelené služobné pomôcky,
3) navrhovať opatrenia, ktoré vedú k zlepšeniu jeho práce,
4) zúčastniť sa školení na zvýšenie jeho odborných vedomostí.
Článok XI
Služobné pomôcky
1. Členovia MOPS môžu používať najmä tieto služobné pomôcky:
a. písacie potreby,
b. poznámkový blok,
c. zastavovací terč,
d. služobné mobilné telefóny,
e. reflexné vesty, reflexné prvky,
f. baterku,
g. iné, podľa potreby a charakteru služby na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
2. Používanie služobných pomôcok členmi MOPS musí byť v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä ustanovení o nutnej obrane a krajnej núdzi.
Článok XII
Ukončenie pracovného pomeru v MOPS
1. Dôvody ukončenia činnosti v MOPS:
a) hrubým spôsobom poruší pracovnú disciplínu,
b) spácha úmyselný trestný čin,
c) požitie alkoholu pred službou alebo počas služby,
d) nerešpektovanie pokynu kontrolného orgánu podrobiť sa orientačnej dychovej skúške
na alkohol,
e) opakovaná (opodstatnená) sťažnosť na člena hliadky počas výkonu služby,
f) bezdôvodné nenastúpenie do služby,
g) porušovanie etického kódexu člena MOPS
h) strata spôsobilosti na výkon činnosti v MOPS,
i) dobrovoľné vzdanie sa činnosti v MOPS,
j) smrť.
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2. Ukončenie pracovného pomeru v MOPS je uskutočnené v súlade s príslušným
ustanoveniami Zákonníka práce .
Článok XIII
Záverečné ustanovenia
1. Ruší sa Štatút poriadkovej hliadky schválený dňa 6.3.2012 Obecným zastupiteľstvom
obce Prakovce.
2. Všetky činnosti, oprávnenia, povinnosti, postupy a spôsoby výkonu činnosti MOPS, ktoré
nie sú uvedené v tomto štatúte sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
3. Tento štatút MOPS nadobúda účinnosť dňa 1.12.2017.
V Prakovciach dňa 12.12.2017

........................................
Mgr.Pavol Lukáš,
Starosta obce
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