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B. PROJEKT 

B.l. POPIS PROJEKTU (bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov žiadateľa) 

1. Názov projektu 

Rozšírenie kamerového systému obec Mirkovce. 

2. Cieľ projektu 
Projekt vychádza z analýzy príčin a podmienok vzniku priestupkov, kriminality a iných 
javov na území obce. Rozšírenie kamerového systému, ako formy situačnej prevencie 
vychádza z potreby skvalitniť komplexnú ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov a 
návštevníkov obce. 

v 

2.1 Čiastkové ciele projektu 
a) Systematické a kontinuálne monitorovanie exponovaných lokalít v obci za účelom 

zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov a iných subjektov 
pôsobiacich v obci s cieľom prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na 
úseku: 

- násilnej kriminality ohrozujúcej zdravie a životy ľudí formou lúpeží a násilnej trestnej 
činnosti 

- majetkovej kriminality, páchanej predovšetkým formou vlámania 
- distribúcie a užívania omamných a psychotropných látok, resp. mravnostnej 

kriminality hlavne u mladistvých občanov obce 
b) Zabezpečenie a posilnenie dozoru nad verejným poriadkom formou monitorovania 

určených lokalít obce podľa analýzy rizík a ohrození v rámci potenciálneho ohrozenia 
vplyvom páchania trestnej činnosti a priestupkov. 

c) Propagácia monitorovacieho kamerového systému a aktívne vplývanie na občanov, 
ako i návštevníkov obce za účelom zvyšovania ich právneho vedomia ako prostriedku 
pre elimináciu konaní, ktoré sú v rozpore so zákonmi, inými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a internými normami s cieľom zvýšenia povedomia občanov 
z hľadiska bezpečnosti a ochrany ich majetku pred nezákonným konaním iných 
subjektov a osôb. 

Rozvoj spolupráce s odbornými orgánmi a organizáciami podieľajúcimi sa na plnení úloh 
prevencie kriminality ako sú policajný zbor za účelom realizácie opatrení v oblasti ďalšieho 
rozvoja kamerového systému v obci a jeho trvalej udržateľnosti. 

3. Prioritná oblasť výzvy, na ktorú sa projekt zameriava 
Projekt svojimi aktivitami napĺňa prioritu č.2 výzvy - Zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí. 
Zameriava sa na situačnú prevenciu, pôsobenie na situácie, alebo javy spoločenskej činnosti. 
4. Stručný popis projektu 
Rozšírenie kamerového systému sleduje naplnenie jeho prioritného cieľa - komplexnej 
ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov, návštevníkov obce, ako aj majetku obecných 
inštitúcií, fyzických a právnických osôb dislokovaných na území obce formou situačnej 
prevencie. 
Zámerom projektu je vybudovať sieť IP kamier a prenosovú sústavu signálov s pripojením 
na obslužné pracovisko s príslušným hardvérovým a softvérovým vybavením, ktoré 
zabezpečuje kontinuálne monitorovanie a záznam z exponovaných lokalít obce podľa 
grafického vyobrazenia, ktoré tvorí prílohu žiadosti. 
Kamerový systém pozostáva z: 
a) 6ks kompaktných IP kamier, rozlíšenie 4MPx, IR prísvit, umiestnených na vybraných 

objektoch a lokalitách v obci 
b) optickej LAN siete, ktorá je ukončená pri jednotlivých kamerách a na obecnom úrade 
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v dátovom rozvádzači 
Kamerový systém z hľadiska monitorovania priestorov a záznamu na záznamové médiá 
bude pracovať v nepretržitej prevádzke. Z hľadiska personálneho obsadenia bude 
zabezpečený z vlastných zdrojov obce v pracovnom čase stanovenom v organizačnom 
poriadku obce. 
Rozšírenie kamerového systému napomôže pri vykonávaní prevencie v rámci udržiavania 
bezpečnosti a poriadku, ochrany života a zdravia miestnych obyvateľov a návštevníkov obce 
a taktiež bude slúžiť ako preventívny nástroj ochrany obecného majetku pred jeho 
poškodzovaním a zničením. 

5. Východisková situácia 
V súčasnej dobe má obec vybudovaný kamerový systém monitorovania exponovaných 
lokalít obce, kde dochádzalo k páchaniu priestupkov na úseku verejného poriadku, 
porušovaniu všeobecne záväzných nariadení obce na úseku životného prostredia a 
poškodzovaniu majetku obce. 
Zo strany obce je potrebné vynakladať nemalé finančné prostriedky na odstraňovanie 
následkov páchania priestupkov z hľadiska zabezpečenia funkčnosti zariadení, ktoré má 
v správe a ktoré sú dôležité pre činnosť obce. Preto je potrebné jestvujúci systém rozšíriť. 
Dôvodom realizácie predkladaného projektu je (prostredníctvom technického vybavenia -
monitorovacích a záznamových zariadení) zabezpečenie dôkazného materiálu na 
objasňovanie spáchaných, resp. dokonaných priestupkov alebo trestných činov. Jeho 
preventívny aspekt je reprezentovaný prevenciou, a to formou odstrašovania potenciálnych 
páchateľov priestupkov kontinuálnym monitorovaním lokalít obce, kde je najväčší 
predpoklad páchania trestnej činnosti. 

6. Nadväznosť cieľov projektu na prioritnú oblasť 
Svojou koncepciou je projekt vybudovania kamerového systému špecifický a obsiahne 
širokospektrálnu problematiku súvisiacu s prevenciou kriminality a inej protispoločenskej 
činnosti. Na základe uvedenej skutočnosti sa od realizácie projektu očakáva zabezpečenie 
nasledovných oblastí: 
a) preventívne pôsobenie na príčiny a podmienky výskytu kriminality a iných sociálnych 

patologických javov, odhaľovanie priestupkov, trestných činov a podpora pri ich 
objasňovaní, 

b) operatívne vyrozumenie príslušných orgánov, ako aj včasné zásahy, asistencie a pomoc 
obyvateľom na miestach výskytu mimoriadnych udalostí 

c) ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov, ako aj návštevníkov obce, 
ochrana majetku obce, 

7. Cieľová skupina 
Obec v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 4 ods. 3 písm. n) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov utvára a chráni zdravé podmienky 
a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, resp. zabezpečuje verejný poriadok 
v obci. Realizáciou projektu sa významne napomôže obci v zabezpečovaní plnenia 
samosprávnych funkcií a úloh v rámci preneseného výkonu štátnej správy, 

a) Vo vzťahu k vzniku a riešeniu dôsledkov sociálnych a patologických javov sú 
poznatky, záznamový a dokumentačný materiál získaný pri kontinuálnom prevádzkovaní 
monitorovacieho kamerového systému všestranne využiteľné najmä v cieľových 
skupinách: 

- obyvatelia obce s dôrazom na ochranu rizikových skupín obyvateľstva - deti, mládež, 
ženy, starí ľudia - 800 osôb, 

- návštevníci obce - štatisticky nepodložený údaj, 



,) Vo vzťahu k jeho využitiu dotknutými orgánmi a organizáciami štátnej správy, 
orgánmi samosprávy, právnickými osobami zabezpečujúcimi úlohy v oblasti prevencie 
kriminality, dokumentovania a riešenia následkov konaní, ktoré sú v rozpore so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými normami a zákonmi je projekt 
využiteľný pre nasledovné cieľové skupiny: 

- profesionálni pracovníci v oblasti prevencie kriminality, 

- profesionálni pracovníci jednotlivých zložiek Policajného zboru SR, 

- orgány činné v trestnom konaní, 

obecný úrad a komisie zriadené na riešenie problematiky verejného poriadku, 
organizácie zaoberajúce sa výskumom a vývojom v oblasti prevencie kriminality. 

8. Pôsobnosť projektu 
Z hľadiska využitia projektu pri riešení dôsledkov sociálnych a patologických javov a jeho 
využitím dotknutými orgánmi a organizáciami štátnej správy, orgánmi samosprávy, 
právnickými osobami zabezpečujúcimi úlohy v oblasti prevencie kriminality má projekt 
regionálnu pôsobnosť. 
9. Udržateľnosť projektu 
Projekt je dlhodobo udržateľný. Snahou obce je prijímať účinné postupy a opatrenia na 
miestnej úrovni k eliminácií bežnej kriminality, ktoré je možno účinne aplikovať a tieto 
aktívne zamerať na problematiku prevencie. Ich ambíciou j c pozitívne ovplyvňovať 
bezpečnostnú situáciu obce v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom časovom horizonte 
formou situačnej prevencie, ktorá je špecificky orientovaná na kriminalitu, na ochranu 
verejného poriadku, zdravia, života a majetku občanov alebo iných subjektov 
prostredníctvom kamerového systému obce. 
Technické možnosti kamerového systému umožňujú svojím využitím zabezpečenie právom 
chránených záujmov širokého okruhu adresátov v rámci preventívnych aktivít, ktoré budú 
realizované v primárnej a sekundárnej rovine prevencie. V rámci primárnej prevencie sa 
predpokladá preventívne pôsobenie na osoby, prítomnosťou kamier v označenom priestore a 
prijímanie a uskutočňovanie preventívnych opatrení vo vzťahu k situáciám a objektom v 
rámci monitorovaného priestranstva. Sekundárne je predpoklad zabezpečenia dohľadu nad 
verejným poriadkom, ochranu rizikových skupín obyvateľstva, ako potenciálnych obetí 
kriminality, tiež monitorovaním osôb ktorých ich správanie zvyšuje pravdepodobnosť, že sa 
môžu stať páchateľmi kriminality. V neposlednom rade aj na elimináciu situačných 
kriminogénnych faktorov. 

Sledovanou aktivitou po jeho realizácii bude prevádzkovanie a propagácia kamerového 
systému s cieľom aktívne vplývať na občanov a návštevníkov obce za účelom: 
a) zvyšovania ich právneho vedomia, ako prostriedku pre elimináciu konaní, ktoré sú v 

rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normami 
b) zvyšovania povedomia občanov z hľadiska bezpečnosti a ochrany ich majetku pred 

nezákonným konaním iných subjektov a osôb, 
rozvoja spolupráce s odbornými orgánmi a organizáciami podieľajúcimi sa na plnení úloh 
prevencie kriminality, 

10. Personálne zabezpečenie projektu 
Na príprave projektu sa podieľali celkom 3 osoby - zamestnanci obecného úradu, odborníci 
z technickej oblasti budovania kamerových systémov. V rámci realizácie projektu sa 
predpokladá, že na jeho budovaní a zabezpečení podporných činností sa budú podieľať 
zamestnanci obce, zamestnanci koordinačného orgánu, odborní pracovníci subjektu 
vybraného prostredníctvom verejného obstarávania. 
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11. Aktivity a časový harmonogram realizácie projektu 
Aktivity a časový harmonogram realizácie projektuje nasledovný: 

- Príprava podkladov k realizácii projektu 2/2019 
- Uskutočnenie prieskumu trhu 7/2019 
- Realizácia dodávka a montáž IP kamier a LAN siete 8-9/2019 
- Uvedenie do trvalej prevádzky 10/2019 
- Finančné a administratívne ukončenie projektu 11-12/2019 

12. Výsledky a výstupy projektu (uveďte kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele 
dosahovania cieľov projektu, spôsob vyhodnotenia úspešnosti projektu. 
Výsledkom projektu bude rozšírený kamerový systém poskytujúci videozáznam použiteľný 
pri objasňovaní priestupkov, trestných činov a situácií, ktoré sa v monitorovanom priestore 
udejú. 
Indikátory na úrovni výsledkov projektu: 

- vybudovanie prenosovej siete LAN kamerového systému vo vytypovaných lokalitách, 
- osadenie 6 IP kamier vo vytypovaných lokalitách, 
- pripojenie do obslužného pracoviska, 

Indikátory na úrovni výstupov projektu: 
- počet zistených priestupkov na úseku verejného poriadku, 
- počet zistených priestupkov proti majetku a zdraviu občanov, 
- počet zistených porušení všeobecne záväzných nariadení obce, 

Subjekty spolupracujúce na realizácii projektu v pravidelných intervaloch zhodnotia jeho 
účinnosť a výslednosť vo vzťahu kvalitatívnym a kvantitatívnym ukazovateľom. Hodnotenie 
úspešnosti projektu sa bude vykonávať priebežne v informáciách o činnosti obecného úradu 
predkladaných na rokovaniach obecného zastupiteľstva. 

13. Publicita projektu 
Propagácia projektu bude publikovaná prostredníctvom web stránky obce a na úradnej tabuli 
v priestoroch obecného úradu s podtextom: „ Projekt bol finančne podporený Radou vlády 
Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality". 
14. Uveďte, či ste už v minulosti získali finančnú dotáciu na podobný projekt zameraný 
na prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti 
Rok 2016. Prevencia kriminality - vybudovanie kamerového systému v obci Mirkovce prevencie 
15. Stanovisko obce 
Obec prikladá stanovisko Krajského riaditeľstva PZ v Prešove, 
16. V prípade inštalácie kamerového systému uveďte nasledovné informácie: 
a) akým spôsobom a v akom režime bude (je) zabezpečený stály, teda nepretržitý 24 -
hodinový monitoring kvalifikovaným operátorom (príslušníkom Policajného zboru, 
príslušníkom mestskej alebo obecnej polície, a pod.); Kamerový systému pracuje 
v nepretržitom režime, monitoring je zabezpečený takto, počas pracovnej doby obecného 
úradu zaškoleným pracovníkom, mimo pracovnej doby, počas voľna a sviatkov, systém 
zaznamenáva a pracuje v automatickom režime. 
b) akým spôsobom bude (je) zabezpečená obsluha a jej kvalita (spôsob výberu a výcvik 
operátorov, absolvované školenia, certifikáty a pod.); Obsluha kamerového systému bude 
zaškolená dodávateľom. 

c) akým spôsobom bude (je) vykonávaná práca so záznamami (tvorba a evidencia záznamov, 
doba uložených záznamov, dokumentácie, využívanie informácií, existencia vnútorných 
smerníc, prístupové práva k záznamom a pod.); Práca so záznamom, evidencia záznamov je 
vykonávaná na základe všeobecného nariadenia o ochrane údajov GDPR, vypracovaný 
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jezpečnostný projekt, ktorý vymedzuje prístupové práva a nakladanie so záznamom. Doba 
uložených záznamov 15 dní. 
d) akým spôsobom bude (je) garantované právo na súkromie občanov pri fungovaní 
kamerového systému (zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., ktorým sa mení a doplna 
zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Zz. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov); Právo na súkromie občanov pri prevádzke KS je 
zabezpečené technickým prostriedkom systému - maskovanie privátnych zón a taktiež 
smernicou na prevádzku KS a ochranu osobných údajov na základe všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov GDPR, vypracovaný bezpečnostný projekt. 
e) akým spôsobom bude (je) zabezpečené informačné alebo iné prepojenie na Policajný zbor, 
prípadne na ďalšie systémy (mestský rozhlas, integrované bezpečnostné systémy a pod.); 
Informačné prepojenie na PZ je zabezpečené formou kontaktnej osoby na ocú. 
f ) akým spôsobom bude (je) realizované vyhodnocovanie účinnosti kamerového systému a 
zber štatistických údajov o znížení kriminality v lokalite monitorovanej kamerovým systémom 
(aké kritéria budú (sú) sledované, aké hodnoty vyčíslené, napr. pokuty za priestupky 
odhalené kamerami, odhalenie škôd na verejnom majetku, poškodzovanie majetku obce 
a pod.). Hodnotenie účinnosti KS sa bude vykonávať priebežne v informáciách o činnosti 
obecného úradu v Mirkovciach predkladaných na rokovaniach obecného zastupiteľstva. 
g) v prípade "mobilného kamerového systému" uveďte okrem písm. b), c), d), e), f ) či je 
využitie takéhoto systému účelné, opodstatnené, zmysluplné a efektívne. Kamerový systém 
nie je mobilnv. 
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Obec Mirkovce, Mirkovce 65, 082 06 Žehňa, lč0:00327484 

Komentár k rozpočtu 

Rozšírenie kamerového systému obec Mirkovce 

Rozšírenie kamerového s>'3te~_-.fo- zostava 3ks kompaktných 4Mpx IP kamier, ktoré sú umiestnené 

vo vybraných lokalitách obce Monitorujú obecné budovy a verejné priestranstvá obce. Záznamové 

zariadenie NVR 32 karia ov lks, doplnené o lks HDD 6TB je umiestnené v dátovom rozvádzači na 

obecnom úrade. Rozvcc. • ednotlivým kamerám realizované pomocou optického a FTP kábla, 

ukončené pri kamerach . ednotlivých rozvádzačoch a boxoch na strane NVR v dátovom rozvádzači. 

Jednotlivé kamery s l zoc'azené a ovládané na LED monitore 49". 

V Mirkovciach: 07.10.2019 
Mgr. Marián E ; 

Rozšírenie kamerového systému obec Mirkovce 


