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Číslo: 11 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 16.02.2018 

 

Názov materiálu: Zriadenie miesta prvého kontaktu pred odchodom do zahraničia, 

zabezpečenie informovanosti mládeže a širokej verejnosti o nástrahách 

obchodovania s ľuďmi a ich formami, zabezpečenie konkrétnych 

preventívnych aktivít a propagačných materiálov k problémovým témam 

(ďalej len „Zriadenie miesta prvého kontaktu“) 

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa 

 - žiadosť o poskytnutie dotácie 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje  

 

žiadosť o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu „Zriadenie miesta prvého kontaktu“. 

 

 

Výška celkových výdavkov:     6 492,71 EUR s DPH 

Výška požadovanej dotácie:     6 000,00 EUR s DPH 

Výška spolufinancovania:       492,71 EUR s DPH 

Spôsob spolufinancovania projektu:     vlastné zdroje 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor  

Spracoval: Ing. Jozef Ferjo, referent pre regionálny rozvoj 

                    

V Trebišove, dňa 08.02.2018    

    

 

 

 

predkladateľ 



 

Dôvodová správa k predloženiu žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu 

projektu „Zriadenie miesta prvého kontaktu pred odchodom do zahraničia, 

zabezpečenie informovanosti mládeže a širokej verejnosti o nástrahách 

obchodovania s ľuďmi a ich formami, zabezpečenie konkrétnych 

preventívnych aktivít a propagačných materiálov k problémovým témam“ 

(ďalej len „Zriadenie miesta prvého kontaktu“). 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu číslo VIII KMV 2017 na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

 

Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty v oblastiach skvalitňovania 

prevencie a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, predchádzanie extrémizmu a diváckeho 

násilia, ako aj prevencie a pomoc seniorom zameraných na: 

 prevenciu a identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi, zvyšovanie povedomia o tejto 

problematike, rozvoj odborných kapacít v oblasti obchodovania s ľuďmi, 

 predchádzanie extrémizmu a diváckeho násilia, zvyšovanie povedomia o tejto 

problematike, rozvoj odborných kapacít a budovanie poznatkovej bázy v tejto oblasti, 

 preventívne aktivity smerujúce k riešeniu aktuálnych otázok rizikovej skupiny 

obyvateľstva – seniorov s ohľadom na znižovanie kriminality a jej prevenciu. 

 

Objem predpokladaných disponibilných finančných prostriedkov je 74 000 EUR. 
 

Minimálna výška dotácie:   1 000 EUR 

Maximálna výška dotácie:  25 000 EUR 

 

Termín predkladania žiadosti bol do 6.11.2017.  

 

Vedenie mesta Trebišov reagovalo na danú výzvu predložením žiadosti o poskytnutie dotácie 

pre projekt „Zriadenie miesta prvého kontaktu“.  

 

V spolupráci s mestskou políciou v Trebišove bude v budove mestského úradu v Trebišove 

zriadená miestnosť (kapacita 30 osôb) slúžiaca ako miesto prvého kontaktu pred odchodom  

do zahraničia, ako priestoru pre preventívne aktivity. 

Prostredníctvom toho sa plánuje zabezpečiť: 

 preventívnou činnosťou znížiť počet obetí obchodovania s ľuďmi, 

 zvýšiť informovanosť a povedomie  o problematike obchodovania s ľuďmi 

s orientáciou najmä na mladých ľudí a ľudí z MRK, 

 zabezpečiť permanentnú poradenskú  činnosť pre záujemcov, pre osoby pred 

vycestovaním ale aj obete obchodovania s ľuďmi, 

 informovanie rizikovej skupiny obyvateľstva (seniorov) o ochrane  pred kriminalitou. 

 

Mesto Trebišov podalo danú žiadosť dňa 6.11.2017. Požadovaná dotácia bola vo výške 7 581 

EUR, spoluúčasť mesta predstavovala 399 EUR. Dňa 11.12.2017 bola Mestu Trebišov po 

úprave rozpočtu schválená dotácia vo výške 6 000 EUR na nákup a vybavenie zariadenia tejto 

miestnosti. Minimálna výška spolufinancovania projektu je 5%. Z daných zdrojov sa 

zrealizuje nasledujúce vybavenie miestnosti: 



 

1. Stoly pre dve osoby - 15 ks     

2. Stoličky s operadlom - 30 ks  

3. Vertikálne žalúzie - 23 m2  

4. PVC podlaha - 81 m2  

5. Úsporné LED svietidlá - 18 ks 

6. Biela magnetická keramická tabuľa cca120 x 240 cm - 1 ks  

7. Projektor Full HD - 1 ks  

8. Stropný držiak na projektor - 1 ks  

9. Bannery na stenu - 4 ks  

10. Propagačné materiály (zložená A4) – 2 000 ks  

11. Magnetický Flipchart - 1ks  

 

Výška celkových výdavkov projektu: 6 492,71 EUR s DPH 

Výška dotácie:    6 000,00 EUR s DPH 

Výška spolufinancovania dotácie:   492,71 EUR s DPH 

 

 

Spracoval: Ing. Jozef Ferjo, referent pre regionálny rozvoj 



 
Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 2  

  a) odborná príprava, preventívnovýchovná a odborná výcviková činnosť subjektov pôsobiacich pri záchrane 

ţivota, zdravia, majetku a ţivotného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému podľa osobitných 

predpisov, ²
) 

  b) zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane ţivota, zdravia, majetku a 

ţivotného prostredia subjektmi podľa písmena a),  

  c) ochrany pred poţiarmi, a to na 

1.výstavbu, technické zhodnotenie a opravu budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,  

2.nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, 

3.výstavbu, nadobudnutie, technické zhodnotenie a opravu objektu súvisiaceho s budovou hasičskej stanice 

alebo hasičskej zbrojnice,  

4.zabezpečenie projektovej dokumentácie na účel podľa prvého a tretieho bodu, 

5.nadobudnutie, technické zhodnotenie a opravu hasičskej techniky, 

  d) prevencia kriminality a boj proti kriminalite okrem projektov, ktoré sú financované podľa osobitného 

predpisu,³
) 

  e) činnosti súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky,  

  f) organizovanie pietnych a spomienkových akcií pri príleţitosti osláv oslobodenia Slovenskej republiky, 

osláv Slovenského národného povstania a osláv víťazstva nad fašizmom vrátane spomienkových akcií a stretnutí 

odbojových skupín a organizovanie pietnych spomienkových akcií pripomínajúcich obdobie zločinov 

komunizmu, 

  g) výskum, archivovanie a publikačná činnosť protikomunistického odboja, boja proti totalite a zločinom 

komunizmu,  

  h) zabezpečovanie výkonnostného a vrcholového športu a rozvoj telesnej kultúry v športových kluboch 

polície a organizovanie športových súťaţí a športových podujatí Úniou telovýchovných organizácií polície 

Slovenskej republiky, 

  i) sociálne a kultúrne potreby a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity*.  

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie  podľa § 2 písm. i)  

a) podpora vzniku a činnosti komunitných centier zriadených subjektmi dotácií podľa § 3, 

b) zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami, 

oprava a rekonštrukcia bytov a sociálneho bývania,
3a)

 projektová dokumentácia k bytom niţšieho 

štandardu, vnútorné dovybavenie a sklady paliva k bytom niţšieho štandardu, 

c) podpora vzdelávania a výchovy,  

d) podpora zamestnateľnosti, zamestnanosti a umiestňovania na trh práce, 

e) podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, 

f) podpora športových aktivít, 

g) podpora zriaďovania rómskych občianskych hliadok, 

h) tvorba a ochrana ţivotného prostredia a ochrana zdravia obyvateľov rómskych komunít, 

i) podpora tvorby a zverejňovania analytických a hodnotiacich štúdií, 

j)  podpora odstraňovania havarijných stavov obydlí vzniknutých najmä v dôsledku ţivelných 

pohrôm, pôsobenia prírodných ţivlov alebo poţiarov, 

k) podpora zásobovania dodávkami elektrickej energie, tepelnej energie, paliva alebo vody určenej 

na ľudskú spotrebu v prípadoch ohrozujúcich ľudský ţivot a ľudské zdravie, osobitne  v situáciách 

pôsobenia nepriaznivých vplyvov vonkajšieho ţivotného prostredia  alebo nepriaznivých 

poveternostných vplyvov, 

l) podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k obydliam a k pozemkom, na ktorých sa tieto 

obydlia nachádzajú, alebo na nákup pozemkov obcou, určených na výstavbu nových obydlí, 

m) podporu prioritných politík a cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 

2020, 

n) financovanie projektov na základe priorít vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k rómskym 

komunitám*. 

 

 

*  Ţiadateľ preškrtnutím políčka označí jeden konkrétny účel poskytnutia dotácie. 
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Názov účelu dotácie (projektu) Zriadenie miesta prvého kontaktu pred 

odchodom do zahraničia, zabezpečenie  

informovanosti mládeţe a širokej verejnosti 

o nástrahách obchodovania s ľuďmi a ich 

formami, zabezpečenie konkrétnych 

preventívnych aktivít a propagačných 

materiálov k problémovým témam 

Ţiadateľ  Mesto Trebišov 

 

Sídlo ţiadateľa ( názov ulice, orientačné/súpisné číslo, 

názov obce, PSČ)  

 

M. R. Štefánika 862/204, Trebišov, 075 25 

Právna forma ţiadateľa * * - 

Predmet činnosti ţiadateľa (stručne sa uvedie predmet 

činnosti ţiadateľa - maximálne 100 slov) 
*
 
*
  

 

- 

Druh sluţieb poskytovaných ţiadateľom 
*
 
*
 - 

Počet platených zamestnancov ţiadateľa  241 

Vznik právnickej osoby (uvedie sa miesto, dátum a číslo 

registrácie alebo zriaďovateľskej listiny právnickej osoby 

alebo podnikateľa) 
*
 
*
  

- 

IČO a DIČ ţiadateľa 00331996 a 2020773590 

Štatutárny zástupca ţiadateľa ( meno, priezvisko, titul, 

číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, webové 

sídlo)   

Marek, Čiţmár, PhDr., 

056/6722665, 056/6726668 

primator@trebisov.sk 

www.trebisov.sk 

Názov banky alebo pobočky  zahraničnej banky, číslo 

účtu a kód banky 

Všeobecná úverová banka, a.s., SK39 0200 

0000 0000 1932 5622, kód banky 0200 

Kontaktná osoba (meno, priezvisko, titul osoby 

zodpovednej za realizáciu projektu, číslo telefónu, číslo 

faxu, e-mailová adresa, webové sídlo) 

Jozef, Ferjo, Ing.,  

0917 112 771, 056/6726668,  

ferjo@trebisov.sk 

www.trebisov.sk 

Stručné zdôvodnenie ţiadosti (maximálne 200 slov) Mesto Trebišov plánuje v spolupráci 

s mestskou políciou v Trebišove zriadiť 

v budove mestského úradu v Trebišove 

miestnosť (kapacita 30 osôb) slúţiacu ako 

miesto prvého kontaktu pred odchodom  do 

zahraničia ako priestoru pre preventívne 

aktivity  a  prostredníctvom neho zabezpečiť: 

- Preventívnou činnosťou zníţiť počet 

obetí obchodovania s ľuďmi; 

- Zvýšiť informovanosť a povedomie  

o problematike obchodovania s ľuďmi 

s orientáciou najmä na mladých ľudí 

a ľudí z MRK; 

- Zabezpečiť permanentnú poradenskú  

činnosť pre záujemcov, pre osoby pred 

vycestovaním ale aj obete 

obchodovania s ľuďmi; 

- Informovanie rizikovej skupiny 

obyvateľstva (seniorov) o ochrane  

pred kriminalitou. 

Výška poţadovanej dotácie v eurách 7 581 € 

 

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so 

spracovaním osobných údajov a so zverejnením nasledovných údajov:  

názov ţiadateľa, 

mailto:primator@trebisov.sk
mailto:ferjo@trebisov.sk
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sídlo, 

IČO, 

účel dotácie (názov projektu), 

celkový rozpočet, 

poţadovaná a schválená suma poskytnutej dotácie. 

 

Zároveň vyhlasujem, ţe údaje uvedené v ţiadosti sú pravdivé, presné a úplné.     

V Trebišove dňa 3.11.2017                                                                                     

                                                                         

PhDr. Marek Čižmár 
Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa 

                                                                                                  odtlačok pečiatky žiadateľa 

 

 

 

 

* * Neuvádza sa, ak ţiadateľom je obec alebo vyšší územný celok.  

 


