Rozšírenie kamerového systému v obci Veľké Úľany
Žiadateľ :

Obec Veľké Úľany

Poskytovateľ:

Ministerstvo vnútra SR
Obvodný úrad Trnava

Anotácia o projekte
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie prevencie kriminality a zníţenie páchania
protispoločenskej činnosti v obci Veľké Úľany formou vybudovania moderného
bezpečnostného kamerového systému.
Špecifické ciele:
pôsobiť preventívne na skupiny a jednotlivcov inklinujúcich k páchaniu kriminality
(krádeţe, kriminalita mládeţe, obmedzovanie bezpečnosti návštevníkov, násilná
trestná činnosť)
napomáhať pri odhaľovaní kriminálnej činnosti a dopravných priestupkoch,
zvýšiť bezpečie obyvateľov a návštevníkov obce
Navrhované technické riešenie je druhou etapou budovania kamerového systému. Súčasný
kamerový systém je zaloţený na digitálnych kvalitných IP kamerách, záznamového centra,
vlastnej bezdrôtovej siete a ostatného pridruţeného technického vybavenia. Predmetom
projektu je zaobstaranie a inštalovanie dispečerského strediska, ktorým by sa zvýšila intenzita
a kvalita monitorovania a ďalšie dve digitálne IP kamery. Prípravný tím starostlivo zvolil
problémové a frekventované miesta pre umiestnenia kamier, čím bude moţné monitorovať
ďalšie dôleţité miesta obecného významu a miesta s vyšším pohybom osôb.
Implementáciu projektu bude zabezpečovať obecný úrad a riešenie bude dodané ako
komplexné dielo dodávateľom, ktorý vzíde z procesu VO.
Po ukončení projektu bude kamerový systém automaticky schopný monitorovať
a zaznamenávať pohyb osôb, vozidiel vo dne i v noci. Tento prvok bezpečnosti zatiaľ v obci
chýba a jeho realizácia by prispela k zvýšeniu bezpečnosti v obci, zniţovaniu kriminality a
zvýšeniu ţivotnej úrovne obyvateľstva obce.

V obci uţ bola vybudovaná I. etapa kamerového bezpečnostného systému, ktorý obec financovala
z vlastných zdrojov. Ide o moderné riešenie systému IP kamerami v celkovom počte 8ks, zriadením
bezdrôtovej siete o frekvencii 5GHz, dátovým strediskom a záloţnými zdrojmi. V tejto etape
budovania systému nezostali financie na dispečerské pracovisko, ktoré by prinieslo vyššiu formu
ochrany a prevencie proti kriminalite. Obec má vlastnú poriadkovú sluţbu, čiţe personál na obsluhu
systému je k dispozícii.
Vybudovanie I. Etapy kamerového systému bolo reakciou na zvýšenú kriminalitu, ktorá sa
v posledných rokoch rozmohla. Obec v roku 2012 ukončila prestavbu centra obce, zriadila nové detské
ihrisko, zrekonštruovala niekoľko budov centra a vytvorila nové parkovacie plochy. Z dôvodu ochrany
tohto majetku a majetku občanov bol nasadený moderný kamerový systém v centre obce
zaloţený na IP kamerách a bezdrôtovej technológii. Tento systém sa v krátkom období od jeho
spustenia osvedčil a priniesol pozitívne výsledky. Moţno prehlásiť, ţe nasadenie kamerového
systému prinieslo zníţenie kriminality v monitorovaných oblastiach.
Problémom obyvateľov obce z pohľadu predmetu tejto ţiadosti je existujúca majetková kriminalita,
protispoločenské správanie mládeţe, zvýšený počet drogovo závislých občanov a z toho plynúcich
problémov. Veľkým problémom je aj získavanie dôkazových materiálov o skutkoch páchateľov.
Predkladaná ţiadosť je reakciou na potrebu rozširovania monitorovacieho systému pre elimináciu
nepriaznivých okolností podnecujúcich trestnú činnosť, ničenie majetku v osobnom a spoločnom
vlastníctve. Bezpečnosť občana a pocit istoty návštevníkov sú jednou z hlavných priorít obce.
Predmetom projektu je rozšírenie systému ďalšie 2 digitálny IP kamery s príslušenstvom schopných
zaznamenávať obraz vo vysokej kvalite cez deň aj v noci a zaobstaraním dispečerského centrálneho
pultu. Umiestnenie kamier bolo navrhnuté na zatiaľ nepokryté a kritické miesta v obci (viď príloha –
situačná mapa).

Východisková situácia
Oficiálne údaje o stave, štruktúre a dynamiky kriminality v obci nebolo moţné získať ani
z príslušného oddelenia PZ. Ţiadateľ nevedie oficiálne štatistiky, ale dokáţe popísať ich
tendenciu a charakter.
V súčasnosti sú v obci najčastejšie zaznamenávané nasledovné druhy kriminality:
 majetková trestná činnosť
 vykrádanie osobných automobilov
 násilná trestná činnosť
Dynamika kriminality má stúpajúcu tendenciu. Pribúda počet majetkovej trestnej činnosti a
a počet vykrádania áut.
Príčiny páchania trestnej a kriminálnej činnosti má k dispozícii PZ SR, aj to iba
z objasnených prípadov.
Najčastejšie príčiny páchania kriminality:






zlá finančná situácia páchateľov
vplyv alkoholu a iných omamných látok
nezrelosť mladých - vandalizmus
konflikty občanmi (zábavy, diskotéky atď.)
vyuţívanie príleţitostí (zaparkované autá v nočných hodinách)

Väčšina páchanej kriminality a protispoločenskej činnosti je páchaná na nemonitorovaných
priestoroch, pod rúškom anonymity a príleţitosti.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu obec pristúpila v roku 2012 k zavedeniu a inštalácii kamerového
systému v centre obce. Toto riešenie sa osvedčilo a preto obec plánuje zrealizovať aj ďalšiu etapu a to
rozšírenie tohto systému. Toto je predmetom predkladaného projektu.
Rozšírenie kamerového systému je finančne náročná investícia a z tohto titulu sa obec snaţí vyuţiť
moţnosť získania podpory aj formou tohto projektu.

Cieľová skupina
Cieľovou skupinou projektu sú všetci obyvatelia obce Veľké Úľany ako aj jej návštevníci.
Celkom je to 4352 obyvateľov obce a viac ako 20 tis. návštevníkov a turistov ročne.
Cieľovú skupinu môţeme rozdeliť na dve podskupiny:
podskupina ktorá potrebuje ochranu –obyvatelia obce, turisti, návštevníci, občania
dodrţujúci zákony a pravidlá
podskupina ktorú je treba preventívne monitorovať a sledovať – menšina obyvateľov,
kriminálne a protispoločenské ţivly, vandali, neprispôsobiví občania, výtrţníci, atď.- tí čo
konajú protispoločenskú činnosť

Udržateľnosť projektu
Po ukončení projektu bude mať k dispozícii obec širšiu sieť kamerového systému a veľmi
dôleţité centrálne dispečerské stredisko.
Obec po ukončení projektu počíta s nákladmi na základnú údrţbu systému, prípadné opravy
alebo jeho rozširovanie. Prevádzka systému uţ nebude úplne bez obsluţná a automatizovaná.
K ovládaniu centrálneho pracoviska je uţ v súčasnosti pripravený personál obecnej
poriadkovej sluţby. Preto dodatočné náklady na prevádzku systému nevzniknú.
V prípade potreby servisných zásahov, je obec schopná a pripravená takúto sluţbu hradiť
z vlastných zdrojov.
V prípade akejkoľvek udalosti bude obec pripravená na spoluprácu s príslušnými zloţkami
PZ a poskytne im potrebnú súčinnosť ako i audiovizuálne záznamy v súlade s legislatívou o
ochranou osobností.
Prípadné budúce rozšírenie systému o ďalšie kamery či iné bezpečnostné zariadenia bude
obec hradiť z vlastných zdrojov, zo zbierok obyvateľov či podnikateľov obce alebo aj
pomocou tretieho sektora.

Aktivity a časový harmonogram realizácie projektu
Aktivita 1- Prípravné práce, vykonanie VO
Začiatok projektu
Vykonanie VO na dodávku prvkov kamerového systému v súlade s príslušnou
legislatívou o VO.
Obdobie realizácie aktivity: Apríl 2013 do Júl 2013
Aktivita 2 – Montáţ a kompletizácia kamerového systému
Montáţ a dodávka prvkov kamerového systému

Školenie k pouţívaniu riadiacemu systému
Skúšobná prevádzka systému
Odovzdanie diela do uţívania zástupcom obce
Ukončenie projektu
Obdobie realizácie: August 2013 do September 2013

ROZPOČET PROJEKTU
P.
č.

1.

2.
3.
4.

Názov položky

633004 - Kamerové
riešenie ( Exteriérové
IP kamery 1,3Mpx 2ks , dispečerské
centrum 1ks,
príslušenstvo)
637004 - Inštalačné
práce
637004 - Zaškolenie
obsluhy
637004 Konfigurácia systému
Celkom

Výška
Celkové
požadovanej
výdavky
dotácie
(v €)
(v €)

Členenie dotácie
bežný
výdavok

kapitálový
výdavok

Výška
vlastných
alebo iných
zdrojov
(v €)

Výška
vlastných
alebo iných
zdrojov (v %
z celkových
výdavkov)

8500,00

6800,00

0,00

6800,00

1700,00

17,09

950,00

750,50

0,00

750,50

199,50

2,01

250,00

200,00

200,00

0,00

50,00

0,50

250,00

200,00

0,00

200,00

50,00

0,50

9950,00

7950,50

200,00

7750,50

1999,50

20,10

Podrobné tabuľkové prehľady sú v prílohe „Zásady plnenia zmluvy“.

SCHVÁLENÁ ZMLUVA : č. 61/TT/2013
Výška dotácie : 3500,00 EUR

Projekt bol finančne podporený Radou vlády
Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

