
ZMLUVA Č. 2112014 

o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2014 na 
zabezpečenie úloh prevencie kriminality 

uzatvorená podľa § 13 zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a meJ 
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 58312008 Z. z. ") a§ 51 Občianskeho zákonníka a uznesenia 
č. 1 k finančnému zabezpečeniu aktivít v oblasti sociálnej , viktimačnej a situačnej prevencie 
kriminality v roku 2014 zo zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu 
kriminality konaného dňa 1 O .októbra 2014 medzi : 

Poskytovateľom: 

Sídlo: 
zastúpeným: 
IČO: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 

(ďalej len „poskytovate/"') 

a 

Príjemcom: 
Sídlo: 
zastúpeným: 
IČO: 
DIČ: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 

(ďalej len „príjemca ") 

(ďalej len „zmluvné strany '') 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom 
Okresného úradu Žilina 
Janka Kráľa 4 
Ing. Vladimír Macášek 
00151866 
Štátna pokladnica 
IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023 

Obec Rudinská 
023 31 Rudina, Rudinská 125 
Ing. Jozef Švirík 
00314277 
2020553249 
VÚB, a.s. Kysucké Nové Mesto 
IBAN:SK41 0200 0000 0033 0167 7158 

Čl. 1 

Predmet a účel zmluvy 

l. Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zavazuJe poskytnúť príjemcovi finančné 

prostriedky (ďalej len „dotácia") z rozpočtových prostriedkov (Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky - Okresný úrad Žilina - z programu OD60103.31464 - prevencia 
kriminality podľa zákona č.473/2013 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2014, podľa § 10 
ods. 1 zákona č. 583/2008 Z. z. a podľa uznesenia Rady v lády Slovenskej republiky pre 
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prevenciu kriminality č. 1 zo dňa 10.10. 2014 na financovanie výdavkov projektu 
prevencie kriminality „Kamerový systém obce Rudinská" v sume uvedenej v článku II 
bod 1 tejto zmluvy. 

2. Príjemca sa zaväzuje dotáciu použiť maximálne hospodárne a efektívne na účel určený 
v bode 1 tohto článku tejto zmluvy v súlade s rozpočtom dotácie určenej na realizáciu 
projektu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. 

3. Príjemca súhlasí, že poskytovateľovi poskytne výsledky zrealizovaného projektu 
a poskytovateľ je oprávnený ich zverejniť, použiť v rámci svojej pôsobnosti a plnenia 
úloh, najmä za účelom prezentácie prijatých opatrení na úseku prevencie kriminality. 
Za týmto účelom sa príjemca zaväzuje, že v prípade ak výsledkom zrealizovaného 
projektu bude dielo v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach 
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, 
poskytovateľovi písomne udelí bezodplatnú výhradnú licenciu na použitie diela počas 
celej doby trvania majetkových práv k nemu na území Slovenskej republiky a členských 
štátov Európskej únie. 

4. Príjemca sa zaväzuje, minimálne 5 pracovných dní pred realizáciou podporených aktivít 
zaslať príslušnému okresnému úradu v sídle kraja a MV SR, Rade vlády Slovenskej 
republiky pre prevenciu kriminality (rvpk@minv.sk) e-mailovú informáciu 
o plánovaných aktivitách projektu, a že bude prizývať poskytovateľa dotácie na jednotlivé 
aktivity, podujatia, akcie, semináre, besedy, školenia, ktoré príjemca uskutočňuje v rámci 
realizácie podporeného projektu na prevenciu kriminality. 

5. V prípade nedodržania povinností a podmienok tejto zmluvy, ktoré sa považujú za 
porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z."), sa pri určení výšky sankcie postupuje 
podľa ustanovení tohto zákona. Za nedodržanie povinností a podmienok sa považuje aj 
nevykonanie predbežnej finančnej kontroly podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 502/2001 Z. z."), nerealizovanie 
verejného obstarávania v zmysle zákona č . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za ktorých 
nesplnenie sa ukladajú sankcie ako organizácii tak i zamestnancovi. 

6. Príjemca sa zaväzuje, že pri prezentácii podporeného projektu v médiách, v tlači a všetky 
výstupy projektu (publikácie, bulletiny, pozvánky, prezentácie, plagáty a pod.) označí 
logom MV SR a nasledovným textom: „ Projekt bol finančne podporený Radou vlády 
Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality". · 



Čl. II 

Výška dotácie a podmienky poskytnutia dotácie 

1. Poskytovateľ poskytne príjemcovi v roku 2014 dotáciu v zmysle schváleného projektu 
uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy a štruktúrovaného rozpočtu a komentára k nemu, 
uvedeného v prílohe č. 2 tejto zmluvy v celkovej výške: 

6 OOO EUR, slovom : šesťtisíc eur 

z toho: bežné výdavky vo výške 0,- eur, 

kapitálové výdavky vo výške 6 OOO,- eur, 

najneskôr do jedného mesiaca po podpísaní tejto zmluvy zmluvnými stranami, a to na účet 
príjemcu č. ú. IBAN:SK41 0200 0000 0033 0167 7158 , vedený vo VÚB, a.s. Kysucké 
Nové Mesto. 

2. Dotáciu môže príjemca použiť na výdavky v rozpočtovom roku, v ktorom mu bola dotácia 
poskytnutá. Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných 
osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru, ktoré boli poskytnuté príjemcovi ako bežný transfer po 
1. októbri rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného 
rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka, t.j. do 
31. marca 2015. Kapitálové výdavky, ktoré boli poskytnuté príjemcovi ako kapitálový 
transfer možno použiť na určený účel do 30. júna 2015. 

3. Príjemca sa zaväzuje, že z vlastných zdrojov bude spolufinancovať najmenej 20 % 
výdavkov z celkového rozpočtu projektu, za vlastné zdroje sa nepovažujú dotácie zo 
štátneho rozpočtu získané z iných zdrojov. 

4. Príjemca sa zaväzuje, že pri poskytnutí dotácie nižšej ako 80 % zabezpečí realizáciu 
cieľov v zmysle schváleného projektu. 

5. Účel použitia poskytnutej dotácie podľa čl. J bod 1. tejto zmluvy nie je možné meniť. Ak 
nie je možné poskytnutú dotáciu čerpať na účel určený v zmluve, príjemca je povinný 
najneskôr do 15 dní od zistenia uvedenej skutočnosti nepoužitú dotáciu vrátiť 

poskytovateľovi na účet podľa čl. III bod. 2 tejto zmluvy. 

6. Príjemca je povinný poskytnutú dotáciu podľa bodu 1 tohto článku tejto zmluvy viesť na 
osobitnom účte IBAN:SK41 0200 0000 0033 0167 7158 , vedený v banke VÚB, a.s. 
pobočka Kysucké Nové Mesto. 

7. Príjemca môže pri realizácii projektu a použití dotácie vykonať zmeny v rozpočte na 
jednotlivých položkách a podpoložkách rozpočtu platnej ekonomickej klasifikácie len 
s písomným súhlasom poskytovateľa, pričom celková suma bežných a kapitálových 
výdavkov musí byť dodržaná. 



8. Nedodržanie účelu použitia poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu sa považuje za 
porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č . 523/2004 Z. z. 

9. Poskytnutú dotáciu nemožno použiť na úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 61 O -
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ekonomickej kategórie 620 
Poistné a príspevok do poisťovní a 640 - Bežné transfery (napr. PN, odchodné, odstupné 
a pod.). 

1 O. Príjemca nie je oprávnený dotáciu alebo jej časť poskytnúť fyzickej osobe alebo 
právnickej osobe a na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek. 
Príjemcovi, platiteľovi dane z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočet dane 
z pridanej hodnoty, nemôže byt' pri zúčtovaní dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu 
uznaný za výdavok na projekt úhrada dane z pridanej hodnoty. 

11. Poskytovateľ je oprávnený počas realizácie overiť plnenie projektu a použitie poskytnutej 
dotácie v súlade s dohodnutým účelom použitia podľa čl. 1 bod 1 tejto zmluvy. Súčasne si 
vyhradzuje právo po ukončení a vyúčtovaní projektu vykonať následnú finančnú kontrolu 
a overenie splnenia účelu projektu. Príjemca je povinný na žiadosť poskytovateľa, alebo 
iného orgánu oprávneného na výkon kontroly podľa osobitného všeobecne záväzného 
právneho predpisu preukázať účel použitia dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu 
listinnými dôkazmi, ktorých obsah dokazuje skutočnosti vzťahujúce sa na použitie 
dotácie. Za týmto účelom sa zaväzuje príjemca poskytnúť poskytovateľovi, alebo inému 
oprávnenému orgánu plnú súčinnosť potrebnú na výkon kontroly. Príjemca dotácie sa 
zaväzuje, že dodrží všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 502/2001 Z. z. 

Čl. III 

Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov 

1. Príjemca predloží poskytovateľovi písomne vyúčtovanie bežných výdavkov dotácie 
najneskôr do 15. apríla 2015 a kapitálových výdavkov dotácie najneskôr do 7. júla 2015 
so stručným komentárom, priloženými kópiami účtovných dokladov, peňažným 

denníkom, výkazom majetku a záväzkov (len u subjektov účtujúcich v jednoduchom 
účtovníctve) a účtovnou závierkou u subjektov účtujúcich v podvojnom účtovníctve 

(zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), a prípadne aj 
s ďalším faktografickým materiálom. Súčasťou vyúčtovania bude aj vyhodnotenie 
vlastných finančných prostriedkov vo výške aspoň 20 %, použitých na spolufinancovanie 
projektu podľa čl. 1 bod 1 tejto zmluvy a prehľady čerpania výdavkov, ktoré sú súčasťou 
tejto zmluvy. 

2. V prípade, ak príjemca počas kalendárneho roka, v ktorom mu bola dotácia po.skytnutá, 
zistí, že finančné prostriedky nepoužije, je povinný bezodkladne oznámiť poskyt.ovateľovi 
sumu nepoužitej dotácie a vrátiť ju na výdavkový rozpočtový účet číslo IBAN: SK78 
8180 0000 0070 0018 0023 v Štátnej pokladnici, najneskôr však do 1 O. decembra 
príslušného roka. Po ukončení kalendárneho roka, najneskôr však so zúčtovaním dotácie, 
príjemca vráti nevyčerpanú časť dotácie na bankový účet mimorozpočtový depozitný 
číslo IBAN: SK56 8180 0000 0070 0018 0031 v Štátnej pokladnici. Avízo o vrátení 
nepoužitých finančných prostriedkov zašle poskytovateľovi a odboru účtovníctva sekcie 
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ekonomiky Ministerstva vnútra SR. Príjemca v príkaze na úhradu do kolónky „správa pre 
prijímateľa" uvedie „vratka dotácie". 

3. Príjemca je súčasne povinný oznámiť a poukázať poskytovateľovi finančné prostriedky 
získané z výnosov z poskytnutej dotácie na príjmový rozpočtový účet číslo IBAN: SK45 
8180 0000 0070 0017 9938. Avízo o poukázaní finančných prostriedkov získaných 
z výnosov z poskytnutej dotácie príjemca predloží poskytovateľovi a odboru účtovníctva 
sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR najneskôr so zúčtovaním dotácie. Príjemca 
v príkaze na úhradu do kolónky „správa pre prijímateľa" uvedie „výnos z dotácie". 

4. Použitie dotácie podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom SR, ktorého 
spôsob a termín určuje pokyn Ministerstva financií SR na zúčtovanie finančných vzťahov 
so štátnym rozpočtom pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové 
organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli 
poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu. 

Čl.IV 

Odstúpenie od zmluvy 

1. Poskytovateľ odstúpi od tejto zmluvy, ak príjemca: 

a) nedodrží povinné spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške aspoň 20 % 
z celkových rozpočtovaných nákladov na projekt podľa § 11 ods. 2 zákona 
č. 583/2008 Z. z., 

b) nesplnil náležitosti podľa § 11 ods. 4 zákona č. 583/2008 Z. z. alebo sa dodatočne 
zistí, že doklady preukazujúce splnenie týchto náležitostí boli sfalšované, nepravdivé 
alebo neúplné, 

c) nesplnil preukázateľne v plnom rozsahu všetky aktivity schváleného projektu, 

d) použije poskytnutú dotáciu na úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 610 - Mzdy, 
platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ekonomickej kategórie 620 
Poistné a príspevok do poisťovní a 640 - Bežné transfery (napr. PN, odchodné, 
odstupné a pod.), 

e) poskytne dotáciu alebo jej časť fyzickej osobe alebo právnickej osobe alebo 
poskytnutú dotáciu použije na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov 
a pôžičiek. 

2. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia poskytovateľa 
príjemcovi. 

• 1 
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Čl. v 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a 
účinno~ť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý 
vedie Urad vlády SR. Zmluvu zverejní poskytovateľ. 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do konečného zúčtovania dotácie so štátnym 
rozpočtom. Konečným zúčtovaním dotácie so štátnym rozpočtom sa rozumie pripísanie 
nevyčerpanej dotácie podľa čl. III bod. 2 tejto zmluvy na účet poskytovateľa. V prípade, 
že príjemca vyčerpal poskytnutú dotáciu podľa čl. II bod. 1 tejto zmluvy, konečným 
zúčtovaním dotácie so štátnym rozpočtom sa rozumie doručenie písomného vyúčtovania 
poskytnutej dotácie príjemcovi. 

3. Použitie dotácie môže byt' predmetom kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z. z. a § 2 
písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom 
kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov. 

4. Príjemca sa zaväzuje pri hospodárení s poskytnutou dotáciou dodržiavať všetky predpisy 
vzťahujúce sa na hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu. 

5. Príjemca je povinný vrátiť celú dotáciu poskytovateľovi v prípade, ak: 

a) nedodrží povinné spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške aspoň 20 % 
z celkových skutočne vynaložených nákladov na projekt podľa § 11 ods. 2 zákona 
č. 583/2008 Z. z. , 

b) nesplnil náležitosti podľa § 11 ods. 4 zákona č. 583/2008 Z. z., alebo sa dodatočne 
zistí, že doklady preukazujúce splnenie týchto náležitostí boli sfalšované, nepravdivé 
alebo neúplné, 

c) použije poskytnutú dotáciu na úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 610 - Mzdy, 
platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ekonomickej kategórie 620 
Poistné a príspevok do poisťovní a 640 - Bežné transfery (napr. PN, odchodné, 
odstupné a pod.), 

d) poskytne dotáciu alebo jej časť inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe alebo 
poskytnutú dotáciu použije na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov 
a pôžičiek. 

6. Príjemca vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto 
zmluvy a súčasne vyslovuje súhlas so zverejnením údajov vrátane osobných, ako sú názov 
žiadateľa, adresa, IČO, názov projektu, celkový rozpočet projektu, pridelená dotácia 
a ďalších skutočností podľa osobitného predpisu . 

7. Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom 
obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti a príjemca dotácie berie na vedomie, 
že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § Sa zákona č. 21112000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 



o slobode informácií). Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva, prípadne údaje z tejto 
zmluvy budú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je schválený projekt uvedený v prílohe č. tejto 
zmluvy, tabuľka so štruktúrovaným rozpočtom a komentárom k nemu uvedená v prílohe 
č.2 tejto zmluvy a účtovná závierka príjemcu za účtovné obdobie roku 2013. 

9. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy musia byt' vykonané formou písomného 
dodatku, očíslovaného a zmluvnými stranami podpísaného dodatku k tejto zmluve. 

10. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 
každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia. 

11. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 583/2008 Z. z. a zákona č. 523/2004 Z. z. a ustanoveniami ostatných príslušných 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

12. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali , jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju slobodne a vážne podpisujú. 

V Žiline dňa .. ~/.!..: .. !..<:.:/ V Žil ine dňa .... ?.:/!:.!!:?.!Y. 

Za poskytovateľa: Za príjemcu: 

ozef Švirík· 

prednosta 



8. PROJEKT 
8.1. Popis projektu 

. . Názov projektu 

Kamerový systém v obci Rudinská 

2. Cieľ projektu 
llavným zámerom tohto projektu je vytvoriť kvalitný kamerový systém v obci, ktorý pomôže pri 
bjasňovaní trestných činov a priestupkov v obci Rudinská a zároveň bude slúžiť ako prevencia pred 

páchaním ďalších skutkov vý~ržníkov či iných kriminálnych živlov. 
tealizáciou kamerového monitorovacieho systému sleduje obec možnosť poskytnúť občanom , 

Ie aj jeho návštevníkom pocit bezpečnosti a v prípade nutnosti, možnosť získať video záznam 
na vyhodnotenie kritickej situácie. Monitorovanie verejných priestranstiev pomocou kamerového 
ystému predstavuje v súčasnosti vysoko účinnú prevenciu kriminality v oblasti ochrany verejného 

;,.priadku a majetku . 

. Prioritná oblasť výzvy, na ktorú sa obec zameriava 
Medzi hlavné priority patrí 
- priestupková kriminalita ako poškodzovanie súkromného a verejného majetku, vandalstvo, 
zakladanie čiernych skládok odpadu, hanobenie cintorínu , sprejerstvo. 

- majetková kriminalita, predovšetkým krádeže či už súkromného alebo obecného majetku 

-·· Stručný popis projektu 
Kamerové systémy zvyšujú kvalitu, bezpečnosti , pôsobia ako odpudzujúci faktor pre prípadných 
arušiteľov a zjednodušujú identifikáciu páchateľa. Súčasné postupy pri odhaľovaní a riešení 

..,riminality neumožňujú v porovnaní s inými mestami či obcami vybavenými kamerovým systémom, 
dostatočne kvalitne plniť funkciu efektívnej ochrany a prevencie. V obci Rudinská je preto 
otrebné vybudovať monitorovací systém, ktorý jednak znepríjemní alebo dokonca znemožní 
áchanie trestných činov v okolí monitorovaných priestranstiev a zároveň zvýši subjektívnu 

..,; 
bezpečnosť ľudí , či už domácich, alebo cestujúcich. Pre kamerový systém boli vybrané lokality, 
de dochádza či už počas pracovných dňoch alebo dňoch pracovného pokoja k stretu veľkého 
očtu ľudí. Práve tieto lokalitu sú najčastejšie miestami, kde dochádza k trestnej činnosti . 

Sú navrhované tri lokality: 

-.;prvá lokalita - obecný úrad + okolie 

druhá lokalita - dom smútku a cintorín 
_, 
\ -tretia lokalita - okolie školy a škôlky 
t 1 

!ámerom optimálneho rozmiestnenia kamier po obci, je zabezpečiť monitoring strategických 
"E frekventovaných ulíc a lokalít, v rámci budovania komplexnej siete kamier v obci. Predpokladom je 
zníženie reálnej i štatistickej miery páchania priestupkov v obci na minimálnu hranicu. 



~. Východisková situácia 
S kriminalitou, či s bojom proti páchaniu trestných činov sa trápi na Slovensku nejedna obec, 
äčšie či menšie mesto. S kriminalitou úzko súvisia ekonomické a sociálne problémy štátu , 
ezamestnanosť. Obec Sľažany nieje výnimkou, ktorá by sa s touto problematikou nestýkala. 

Nájdu sa tu neprispôsobiví občania, vandali , páchatelia drobných trestných činov. 

Jbec nemá dostatok financií na zabezpečenie obecnej polície. Preto najvhodnejším riešením 
.J využitie modernej dostupnej technológie a zriadiť kamerový systém pre obec. 
Vybudovanie kamerového systému malo vždy za následok zníženie počtu 

- riestupkov, či trestných činov, preto veríme, že svoj účel splní aj v našej obci. 

r, 
....!!, Nadväznosť cieľov projektu na prioritnú oblasť 

;ú to najmä : 
ľ-"nové možnosti získavania vizuálnej dokumentácie, ktorá môže napomáhať pri objasňovaní 
_trestných činov 

účinná prevencia voči výskytu kriminality 
r-efektívny spôsob zabezpečenia majetku obyvateľov či návštevníkov obce 
_;pomoc pri riešení dopravných priestupkov 

1;, Cieľová skupina 
obyvatelia obce, v prvom rade zraniteľnejšie skupiny (deti, ženy, straší ľudia) 

..... návštevníci obce, turisti prechádzajúci obcou 
~ - potencionálny páchatelia priestupkov, trestných činov 
- účastníci dopravných nehôd 

r 
-". Pôsobnosť projektu 
~.)iestna pôsobnosť. 

_o„ Udržateľnosť projektu 
'.amerový systém je nastavený tak aby sa dal aj do budúcnosti bez problémov rozširovať. 

ľóbec má vo vlastnom záujme aj z vlastných prostriedkov v budúcnosti tento systém rozšíriť. 
1 

_Vybudovaný kamerový systém bude stálym prínosom pri odhaľovaní priestupkov, či trestnoprávnych 
inností. Technologické možnosti systému umožnia jednoduchú dokumentáciu priestupkov 24hodín 
dní v týždni. 

- O. Personálne zabezpečenie projektu 
ťa realizácii projektu sa bude podieľať obec a dodávateľ systému. 
· - zodpovedný za projekt : starosta obce 
- koordinačné subjekty : Krajské oddelenie PZ 
...., technické zabezpečenie - firma odborne spôsobilá v zmysle §7 odst.1 zákona č.473/2005 Z.z 
{ o súkromnej bezpečnosti 

1. Aktivity a časový harmonogram realizácie projektu 
!~ 

' 
-' záujme obce je projekt zrealizovať čo najskôr. 
r;:'.ačiatok projektu : november 2013 
j Koniec projektu : december 2014 
- <ealizácia projektu je rozdelená do viacerých etáp : 
I analýza rizíkových lokalít a určenie miesta pre osadenie kamier 
!'- - návrh a hľadanie vhodného rozmiestnenia kamier, prenosovej a napájacej trasy 
~ príprava a inštalácia káblových trás, rozvádzačov 
r montáž, zapojenie, nastavenie kamier, prenosových zariadení a celého systému 
~ - testovacia prevádzka, zaškolenie obsluhy 
~ odovzdanie do prevádzky 



12. Výsledky a výstupy projektu 

Sme presvečení o úspešnosti navrhovaného projektu , a pevne veríme že bude spÍňať všetky naše 
ciele a zároveň kvalitatívne prispeje k zvýšeniu prevencie, bezpečnosti a ochrany majetku v obci. 
Pevne veríme, že využívaním kamerového systému dôjde k zníženiu počtu trestných činov 
a priestupkov a zároveň stúpne miera objasnených trestných činov a priestupkov. 

13. Publicita projektu 

Dôležitosť a význam tohto projektu a spôsob financovania s podporou Rady vlády Slovenskej 
republiky pre prevenciu kriminality bude zverejnený na internetovej stránke obce a informačnej tabuli 
obce s popisom a zdôvodnením vybudovania kamerového systému v obci. 

14. Dotácie získané v minulosti na podobný projekt so zameraním na prevenciu kriminality 

Doteraz nezískané žiadne. 

15. Stanovisko obce (stanovisko príslušného Krajského riaditeľstva Policajného zboru) 
Tvorí prílohu žiadosti. 
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·~ ROZPOČET PROJEKTU 

P.č. Rozpočet výdavkov 

nrevádzka 

600+700 600 

Spolu za aktivity 1 až ... (sli.čct riadkov 9a 4 1 a. a. 8300€ 0 € 

Názov aktivity Spolu za aktivitu (sUčct riadkov !Oa 32) Vecný popis 
Bežné V-Vdavkv" (kateeór ia 600) z toho: (riadok IO) 

Tovary a služby (kategória 630) z toho: (stičetnadkov II až JI ) 

63 1-ccstovnč výda\·ky 

632-clcktn d :á cncr1t1a, \'oda a komumk<i..:ic 

633- matcti ál 

634-dooravné 

635-rutinná a štandardná Udržba 

10 636-náiomné za náiom 

I I 637-služhv 

12 KaoitáJové vVdavkv• (kate2ória 700) z toho: (riadok 32} 

13 O b star áv anie kaoit á loyých aktív (k ate2ória 7 10) :z toi (sUč.:t nadkov 33 až40) 

14 

15 

16 

Rcalizcicia kamerového systému v Obci 
Rudinská 

II !Názov aktivitv 

7 13-nákup slro1ov, príslrnJoV, zan adcni, lcchnikv a náradia 

7 14-mikup dopravnYch prosL1·1edkov väctl..""Vch druhov 

718-rd.:onšllukcia a modcm1zácia 

Spolu za akt ivitu 

,Niíkup telCkornwu kacneJ le(;hniky, 

samostatné zariadenia na prenos infonmicii 
Komwiikačná infrašlluktúra_ Dodávka 

montáž spn:vádzko\•anic 

•t ÚPLNÉ ZNENIE Mclodi.:k~ho usmernenia Ministerstva financií 
Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a 
vys\•etlivl..)' k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie\' zneni 

Dodatku č. 1 (FS č 912005), Dodatku č. 2 (FS č. 312006), Dodatku č 3 (FS 
č. !012006), Dodatl..-u č. 4 (FS č 1112007), Dodatku č. 5 (FS č 512008). 
Dodatku č. 6 (FS č. 6/2009), Dodatl.-u č. 7 (FS 512010), Dodatku č 8 (FS 
12/2010) a Dodatku č. 9(FSč. 3/2012) 

8300€ 

8300€ 

0€ 

0 € 

-----------------------------httn·//wwwmfäľv1wsktrkfault asm('Catll)::6R\ 4 

UPOZORNENIE: 

XJVinný zostaviť rozpočet proj ektu podľa podpoložick rnzpočto\'cj klas1fikac1c 

Vyhlasujem, že uvcdcm! Udajc sÍI pravdivé. presné a úplne. 

VRudinskcj, dňa 27. 10.20 14 

• illi illi ·~ 

Žiadateľ je povlllll)' zozsta\•iť rozpočet projektu podľa podpoložiek klas1fikticie v)'da\•ko\' rozpoi:tovcJ klasifikácie 
pre dan)' rok 

' •· .l. 

lng. JozcfŠvirik - starosta obce 

.l. 

1 

invcslicic prevádzka invcslícic 

700 600+700 1 600 700 

8 300€ 6000 € 1 0€ 6 000€ 

8 300€ 6000€ 0€ 6000€ 

8 300€ 6000€ 0€ 6000€ 

i 

Príloha č. 1 k žiadosti o poskytnutie dotácie 

sumyv C 

Jstriedky z vlastných alebo iných zdrojov 

z toho: 

prcvád7.ka invcslícic celkových výdavkov 

600+700 600 700 

2 300€ 0 € 2 300 ( 27,71% 

2 300€ 0 € 2 300( 27,71% 

2 300€ 0 € 2 300€ 27,7) 0/ . 

ir 
. 

i* 

"" 

' 



Popis kamerového systému 

Záznamové zariadenie 
Záznamové zariadenie tvorí PC server s nainštalovaným softvérom a počtom !licencií pre správnu 
činnosť záznamového zariadenia. Technika umiestnená na obecnom úrade bude umložená v kovovom 
uzamykateľnom racku okrem LCD monitora. 

Kamery a ich rozmiestnenie 

K1 - statická kamera s vysokým rozlíšením a s vlastným IR 
umiestnená na obecnom úrade monitorujúca vstup do OU a priľahlú komunikáciu 

K2 - statická kamera s vysokým rozlíšením a s vlastným IR 
umiestnená na obecnom úrade monitorujúca vstup do kultúrneho domu 

K3 - typ statická kamera s vysokým rozlíšením a vlastným IR prísvitom 
bude monitorovať prijazdovú cestu na cintorín 

K4 - typ statická kamera s vysokým rozlíšením a vlastným IR reflektorom 
bude monitorovať priestor cintorína 

KS - statická kamera s vysokým rozlíšením a s vlastným IR 
umiestnená na materskej škôlke monitorujúca príjazdovú cestu 

K6 - typ statická kamera s vysokým rozlíšením a vlastným IR prísvitom 
umiestnená na materskej škôlke monitorujúca multifunkčné ihrisko 

K7 - typ statická kamera s vysokým rozlíšením a vlastným IR reflektorom 
umiestnená na materskej škôlke monitorujúca detské ihrisko 

Umiestnenie kamier 

·• 




