Miestna občianska poriadková hliadka - obec Trhovište
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť
Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo 9. júna 2021 výzvu na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok (kód: OPLZ-PO8-2021-1), ktorá je zameraná na
poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť
socioekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane
osôb z prostredia marginalizovanej rómskej komunity (MRK), poskytovaním miestnej
občianskej poriadkovej služby (MOPS).
Obec Trhovište sa o tieto finančné prostriedky uchádzala projektom Miestna
občianska poriadková hliadka - obec Trhovište, vďaka čomu získala nenávratný finančný
príspevok vo výške 103 969,14 EUR. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z
Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci OP ĽZ.
Počas 15 mesiacov bude úlohou 8 pracovníkov MOPS vykonávať rôznorodé činnosti,
ako napr. zaistiť bezpečný pohyb detí (predovšetkým počas ich cesty do a zo školy),
upozorňovať ich na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a to najmä v súvislosti s
ich pohybom po miestnych komunikáciách, kontrolovať pohyb maloletých detí a mládeže vo
večerných hodinách bez prítomnosti ich rodičov, spolupracovať na usporadúvaní
rôznorodých akcií, ktoré sú organizované buď obcou, alebo členmi MRK.
Ich povinnosťou je tiež zabezpečenie ochrany verejného a súkromného majetku,
upozorňovanie na protispoločenské a nezákonné činnosti páchateľa, ktorého konanie musia
ohlásiť príslušnému orgánu oprávnenému danú problematiku vyriešiť, predchádzanie tvorby
konfliktov v rámci MRK, ako aj medzi MRK a väčšinovým obyvateľstvom.
Členovia MOPS môžu pomáhať Policajnému zboru i obecnej polícii, pričom však do
ich kompetencie nespadá vykonávanie policajnej činnosti. Ich úlohou je spolupracovať
s týmito orgánmi a prispieť tak istou čiastkou k riešeniu rôznych sporov danej komunity,
o ktorej majú dostatočné znalosti.
Medzi ďalšie činnosti príslušníkov MOPS patrí aj ochrana životného prostredia,
v rámci ktorej je ich úlohou sledovať a kontrolovať stav správneho nakladania s odpadom
(napr. kontrola zberných nádob) a upozorňovať na dôsledky nesprávneho postupu,
vyzdvihovanie recyklácie odpadu predovšetkým u príslušníkov MRK, dbanie na dodržiavanie
zákazu vypaľovania trávnatých častí a zakladania požiaru na miestach, ktoré nato nie sú
určené, sledovanie prípadných tvorieb nelegálnych skládok a podieľanie sa na ich
odstraňovaní spolu s oprávneným subjektom.
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