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Žiadosť  

o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu  

na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2014 

 

A. Formulár 
 

Názov projektu:  

 

„PREVENCIA KRIMINALITY V OBCI VALASKÁ“ 

 

Číslo:  
(vyplní okresný úrad v sídle kraja) 

Názov/meno, priezvisko žiadateľa (vrátane akademických titulov): 
(pri právnickej osobe uveďte aj mená štatutárov) 

 

Obec VALASKÁ, štatutárny zástupca: Ing. Juraj Uhrin 

 

IČO organizácie/dátum 

narodenia a rodné číslo: 

 

00313904 

Právna forma žiadateľa:     obec DIČ organizácie: 

 

2021170030 
Predmet činnosti žiadateľa (nevzťahuje sa na vyšší územný celok a obec):   

                     

Adresa žiadateľa (ulica, mesto, PSČ):  
(pri fyzickej osobe adresa trvalého bydliska) 

 

Námestie 1. mája 460/8 

976 46  Valaská 

Okresný úrad v sídle kraja predkladateľa: 

Okresný úrad Banská Bystrica 

Miesto realizácie projektu: 

Obec Valaská 

Kraj(-e) realizácie projektu: 

Banskobystrický  

Telefón, fax: 

Tel.: 048/6711500 

Fax: 048/6711560 

E-mail: 

 

starosta@valaska.sk 

Web stránka organizácie: 

 

www.valaska.sk 

Bankové spojenie (názov banky, číslo účtu/kód banky predkladateľa): 

Slovenská sporiteľňa, a.s., Banská Bystrica, č. účtu: 5028647108/0900 

 

Osoba zodpovedná za projekt (meno, priezvisko, titul, funkcia, kontaktná adresa, telefón a e-mail): 

 

Martin Belko, konateľ Tete, s.r.o. – súkromnej bezpečnostnej služby, Vydrovo 83/4, 976 52 Čierny Balog, 

tel.: 0917763211, e-mail: tetesro@gmail.com . 

Štatutárny zástupca organizácie (vyplnia len organizácie: meno, priezvisko, titul, kontaktná adresa, telefón a            e-

mail): 

Juraj Uhrin, Ing., Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská, tel.:048/6711500, 6711501, e-mail: 

starosta@valaska.sk . 

Zameranie predloženého projektu □ 

Primárna prevencia      

□ Sekundárna prevencia 

□ Terciárna prevencia  

                                   □ Sociálna prevencia      

                                   X Situačná  prevencia 

                                   □ Viktimačná prevencia  

Cieľová skupina, pre ktorú je projekt určený  

 

Protiprávne konanie na úseku verejného poriadku, 

majetkové delikty, delikty pri občianskom spolunažívaní 

– t.j. cieľovú skupinu tvoria obyvatelia obce, jej 

návštevníci a iné subjekty pôsobiace na území obce. 

Veková hranica cieľovej skupiny nie je obmedzená – 

projekt sa dotýka cca 6.000 osôb. 

mailto:tetesro@gmail.com
mailto:starosta@valaska.sk
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Dátum realizácie projektu: (od - do, 

v mesiacoch)  

 

01.05.2014 – 31.10.2014 

Počet dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnia na príprave 

a realizácii projektu: 

 

Na realizácii projektu sa nebudú spolupodieľať 

dobrovoľníci. 

Spolupracujete na projekte s inou organizáciou?  

Žiadateľ na realizácii projektu nespolupracuje s konkrétnou organizáciou. V rámci prevencie kriminality 

obec spolupracuje s miestnou štátnou správou a ostatnou samosprávou, s orgánmi činnými v trestnom 

konaní, s masmédiami. Preventívne opatrenia sú uskutočňované za účasti širokej verejnosti. 

Anotácia o projekte (10-15 viet) vo forme vymedzenia cieľov, obsahu, foriem a metód realizácie 

projektu a jeho očakávaného prínosu (v prípade podporenia projektu bude anotácia použitá ako popis projektu): 

 

Realizáciou projektu sa zabezpečí pokrytie územia obce Valaská, najexponovanejších 

a najfrekventovanejších bodov, uzlov a priestorov obce stacionárnymi kamerami s vysokým rozlíšením, 

ktoré napomôžu zvyšovať bezpečnosť občanov obce, chrániť ich majetok, majetok obce a iných subjektov 

v obci, eliminovať protispoločenskú činnosť,  predchádzať jej vzniku a napomáhať odhaľovaniu 

páchateľov uvedeného konania.  

Na dosiahnutie vymedzeného cieľa budú použité stacionárne IP kamery s rozlíšením 3MPx, umiestnené na 

budovy obce, stĺpy verejného osvetlenia a obecného rozhlasu v týchto bodoch: 

- kamera č.1: budova hasične - križovatka ulíc Tatranská, Cesta osloboditeľov 

- kamera č.2: stĺp verejného osvetlenia - ulica Tatranská, okolie pohostinstva Pltník 

- kamera č.3: stĺp verejného osvetlenia – križovatka ulíc Hronská a Partizánska, vstup do obce od 

cesty I/66 

- kamera č.4: stĺp verejného osvetlenia – križovatka ulíc TDH a Hronská, okolie pohostinstva Texas 

- kamera č.5: stĺp obecného rozhlasu – ulica Hronská, priestor v okolí pohostinstva Blahút, pristor 

pred bytovými domami č. 22, 24 

- kamera č.6: stĺp verejného osvetlenia – ulica Švermova, priestor materskej školy 

- kamera č.7: budova obecného zberného dvora - priestor obecného zberného dvora 

- kamera č.8: stĺp verejného osvetlenia – križovatka ulícTDH a Hronská, vstup do obce od obce 

Hronec 

- kamera č.9: bytový dom na ulici Školskej - priestor v okolí bytovky, park, lavičky a oddychová 

zóna 

- kamera č.10 a 11: stĺp verejného osvetlenia – priestor Námestia 1. mája, okolie predajní, 

oddychová zóna a parkovisko 

- kamera č.12: stĺp verejného osvetlenia - priestor Námestia 1. mája, budova obecného úradu 

a materskej školy a parkovisko pred budovou  

- kamera č.13 a 14: budova obecného kina – priestor multifunkčných ihrísk a ich okolia 

- kamera č.15 a 16: budova základnej školy I. a II. stupeň – priestor areálu základnej školy a jej 

súčastí. 

Plánovaný výsledok zrealizovaného projektu: eliminácia vzniku protiprávneho konania, zvýšenie ochrany 

majetkových a nemajetkových hodnôt na miestnej úrovni. 

 

 

Žiadame o poskytnutie dotácie na projekt v oblasti prevencie kriminality 

vo výške:                                   

29.325,60 Eur (€) 
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Vyhlásenie žiadateľa: 
 

Zaväzujem sa implementovať projekt v zmysle vyššie uvedenej žiadosti a vykonať zúčtovanie 

poskytnutej dotácie do 31. januára 2015 so stručným komentárom, priloženými kópiami účtovných dokladov, 

peňažným denníkom (len u subjektov účtujúcich v jednoduchom účtovníctve „zákon č. 431/2002 Z. z.“), 

výkazom majetku a záväzkov a účtovnou závierkou, a prípadne aj s ďalším faktografickým materiálom. 

Súčasťou vyúčtovania bude aj vyhodnotenie vlastných finančných prostriedkov vo výške aspoň 20 %, použitých 

na spolufinancovanie projektu a prehľady čerpania výdavkov, ktoré sú súčasťou zmluvy. 

Súhlasím, že poskytovateľovi štátnej dotácie poskytnem výsledky zrealizovaného projektu, ktoré je 

poskytovateľ oprávnený zverejniť, použiť v rámci svojej pôsobnosti a plnenia úloh, najmä za účelom prezentácie 

prijatých opatrení na úseku prevencie kriminality. Za týmto účelom sa 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 udelím 

bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie diela, počas celej doby trvania majetkových práv k nemu na území 

Slovenskej republiky a členských štátov Európskej únie.  

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov súhlasím so spracovaním a archiváciou osobných údajov a so zverejnením nasledovných údajov: meno 

a priezvisko/názov žiadateľa, adresa, IČO, názov projektu, celkový rozpočet projektu, požadovaná dotácia, 

poskytnutá dotácia. 

Zároveň vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, presné a úplné a finančné 

prostriedky sa použijú na účel, na ktoré boli poskytnuté. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    28. 11. 2013                                                                                             28. 11. 2013 

.................................................. 

Podpis osoby zodpovednej za 

projekt 

.................. 

Dátum 

................................................ 

Podpis štatutárneho zástupcu  

.................. 

Dátum 
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B. PROJEKT 
 

B.1.   POPIS PROJEKTU (bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov žiadateľa) 
 

1. Názov projektu: „Prevencia kriminality v obci Valaská“. 

2. Cieľ projektu  

Ochrana verejného poriadku, zdravia, života a majetku občanov alebo iných subjektov a 

majetku obce prostredníctvom monitorovacích kamerových systémov vrátane režimových 

a organizačných opatrení na miestnej úrovni, t.j. na úrovni konkrétnej samosprávy. 

3. Prioritná oblasť výzvy, na ktorú sa projekt zameriava
 
  

Zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí (začleňovaním prevencie kriminality do koncepcií 

rozvoja krajov a obcí, zvyšovanie kvality sociálnych vzťahov, zvyšovanie bezpečia 

obyvateľov a návštevníkov. 

4. Stručný popis projektu  

Obec Valaská má k 31.10.2013 spolu 3 745 obyvateľov, ktorí obývajú relatívne malú 

zastavanú plochu. Väčšina obyvateľov býva v bytových domoch. Celková nezamestnanosť 

občanov v produktívnom veku je 19,5%. Na území obce narastá počet protiprávnych konaní 

smerujúcich proti občanom obce, objektom obce, verejnoprospešným zariadeniam, objektom 

slúžiacim na podnikanie občanov obce, škody spôsobené takýmto konaním stúpajú. Cieľom 

je obmedziť nárast protiprávneho konania, eliminovať vznik. 

5. Východisková situácia  

Od 1.1.2013 do 27.11.2013, bolo na území obce zaevidovaných orgánmi PZ 23 trestných 

činov a 32 priestupkov proti majetku,  22 priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu 

a verejnému poriadku. Príčiny vzniku sú okrem iného aj vysoká nezamestnanosť v regióne, 

z toho prameniace ekonomické, sociálne a spoločenské neistoty. Obec pri riešení 

bezpečnostnej situácie spolupracuje najmä s Policajným zborom SR, od roku 2011 

spolupracuje so súkromnou bezpečnostnou službou, ktorá zabezpečuje ochranu obecných 

objektov pripojením na PCO. Vrámci preventívneho pôsobenia vykonáva obchádzkovú 

činnosť v obci. Dôvodom realizácie projektu je zapojenie sa do možnosti spolupráce miestnej 

úrovne s ústrednou úrovňou formou získania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu 

SR na boj proti protiprávnemu a protispoločenskému konaniu občanov v regiónoch a v 

samospráve, čím štát podporí snahy samospráv, ktoré započali prevenciu kriminality 

vykonávať z vlastných, v dnešnej dobe, značne obmedzených zdrojov. Obec Valaská zastáva 

názor, že prevencia je v konečnom dôsledku lacnejšia ako sanácia vzniknutých škôd.  

6. Nadväznosť cieľov projektu na prioritnú oblasť  

V rámci vytvárania komplexnej prevencie kriminality v obci, ktorej súčasťou je aj ochrana 

prostredníctvom kamerového systému a ďalšie preventívne opatrenia, sa obec zameriava na 

znižovanie a predchádzanie určitých druhov evidovanej a opakovanej kriminality. Podstatou 

je na jednej strane sťažovať potencionálnemu páchateľovi spáchať trestný čin alebo inú 

protispoločenskú činnosť, na druhej strane zvyšovať pravdepodobnosť odhalenia páchateľa 

predovšetkým vo svojom území s cieľom dosiahnuť ochranu občanov obce, jej návštevníkov 

a iných subjektov vrátane majetku, zmenu postojov občanov k svojej bezpečnosti, znížiť 

úroveň ich strachu. 

7. Cieľová skupina  

Cieľovou skupinou sú obyvatelia obce, jej návštevníci a iné subjekty pôsobiace na území 
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obce. Veková hranica cieľovej skupiny je neobmedzená – projekt sa dotýka cca 6.000 osôb, 

u ktorých na základe výsledkov zrealizovaného projektu dôjde k zmene postoja k svojej 

bezpečnosti, k zníženiu úrovne ich strachu zo zločinu a k prehĺbeniu ich spolupráce 

s orgánmi štátnej správy, samosprávy a s políciou. 

8. Pôsobnosť projektu  

Miestna úroveň – miestna samospráva. 

9. Udržateľnosť projektu  

V prípade úspešnosti projektu, plánujeme do budúcnosti rozšírenie kamerového systému, 

obec uvažuje o možnosti začlenenia funkcie operátora kamerového systému. Ďalšie obecné 

a verejnoprospešné objekty plánuje obec vybaviť elektronickým zabezpečovacím systémom, 

v prípade pozitívnych výsledkov rozšíriť spoluprácu so súkromnou bezpečnostnou službou. 

Obec bude aj naďalej spolupracovať s policajným zborom.  

10. Personálne zabezpečenie projektu  

Na príprave projektu sa podieľali 3 zamestnanci obce v spolupráci s dodávateľskou firmou - 

SBS (3 osoby) a s príslušnými zamestnancami polície a orgánov miestnej štátnej správy. 

Realizácia projektu bude zabezpečená súčinnosťou samosprávy s dodávateľskou firmou za 

účelom realizácie procesu verejného obstarávania a následne s vybraným dodávateľom 

kamerového systému. Garantom úspešnej realizácie projektu bude osoba zodpovedná za 

projekt, ktorá má dlhoročnú prax v poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb 

(fyzická ochrana objektov, PCO) vrátane práce s monitorovacími kamerovými systémami. 

11. Aktivity a časový harmonogram realizácie projektu  

 04/2014 – podpísanie zmluvy, predpokladaná účinnosť zmluvy od 01.05.2014 

 05,06/2014 – proces verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. 

v z.n.p. vrátane výberu dodávateľa na zabezpečenie kamerového systému 

 07,08/2014 – realizácia aktivity (nákup a inštalácia kamerového systému) 

 09/2014 – zhodnotenie dosiahnutých výsledkov projektu a jeho úspešnosti 

 09, 10/2014 – zúčtovanie projektu a preukázanie oprávnenosti výdavkov 

uskutočnených aktivít 

12. Výsledky a výstupy projektu  

Faktormi hodnotenia projektu bude ročné (každoročné) vyhodnocovanie  predovšetkým: 
- zníženia kriminality, pokles nápadu trestných činov  a priestupkov v obci Valaská (v %)  
- zvýšenia objasnenosti trestných činov a priestupkov a inej protispoločenskej činnosti (v %) 

- počtu trestných činov a priestupkov objasnených pomocou inštalovaného kamerového 

systému.  
Údaje budú spracované v spolupráci s príslušným OO PZ, budú zverejnené na internetovej 

stránke obce. Zároveň prostredníctvom dotazníka bude vykonaný prieskum širokej verejnosti 

v obci Valaská, jeho výsledok bude východiskovým údajom pre budúce hodnotenie aj 

ostatných aktivít obce v rámci prevencie kriminality. 

13. Publicita projektu  

Publicita projektu bude zabezpečená v súlade so zmluvnými podmienkami, a to 

prostredníctvom webovej stránky obce, obecného rozhlasu, obecných novín, úradnej tabule. 

Zároveň na všetkých účtovných dokladoch týkajúcich sa poskytnutia účelovej dotácie bude 

vyznačený text: „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 
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na prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti  

Obec Valaská neobdržala na projekt zameraný na prevenciu kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti žiadne finančné prostriedky. 

15. Stanovisko obce  

Projekt je zameraný na zvyšovanie bezpečnosti v obci prostredníctvom kamerového systému, 

t.j. žiadateľ predkladá stanovisko KR PZ v Banskej Bystrici, ktoré je prílohou žiadosti. 

16. Doplňujúce informácie k projektu: 

a) Spôsob a režim zabezpečenia stáleho, nepretržitého (24-hod.) monitoringu kvalifikovaným 

operátorom: 

- stacionárne IP kamery budú v prevádzke nepretržite, ich prevádzka bude automatická, 

nezávislá na obsluhe. Záznam obrazu bude vytváraný automaticky po zaznamenaní pohybu 

v koridore senzorov kamery a uchovávaný na záznamovom zariadení DVR s kapacitou disku 

2 TB. Prevádzka v takomto režime si nevyžaduje prítomnosť alebo zásah operátora. 

b) Spôsob zabezpečenia obsluhy a jej kvality: 

-  obsluhu kamerového systému bude vykonávať dodávateľská firma, ktorá bude vybratá vo 

verejnej súťaži ako dodávateľ kamerového systému. V rámci procesu verejného obstarávania 

budú vyšpecifikované požiadavky na licenciu, certifikáciu a už zrealizované diela 

dodávateľa. 

c) Spôsob a systém práce so záznamami: 

- upraví interná smernica obce, ktorá bude spracovaná na tento účel, v nej budú určené 

oprávnené osoby, ktoré budú môcť so záznamami manipulovať, vykonávať ich zálohovanie 

na DVD nosičoch, spôsob ich evidencie, uskladnenia,  dobu archivácie a podmienky 

nakladania a sprístupňovania záznamov občanom, orgánom štátnej správy, polície a pod. 

v súlade s platnou legislatívou.  

d) Spôsob, akým bude garantované právo na súkromie občanov pri fungovaní kamerového 

systému: 

- stacionárne IP kamery budú inštalované takým spôsobom, aby boli monitorované len 

verejné priestranstvá, zo záberu kamery snímajúcej verejný priestor budú technicky 

vymaskované body zasahujúce do súkromia občanov (okná bytových domov, súkromné 

dvory a pod ). Signál z IP kamier bude prenášaný na záznamové zariadenie DVR rekordér 

sieťou optických káblov, ktoré sú vysokoodolné proti nežiadúcemu sledovaniu 

(odpočúvaniu) prenášaného signálu. K záznamom bude mať prístup len obmedzený počet 

osôb, ktoré budú určené v internej smernici.  

e) Spôsob informačného prepojenia na Policajný zbor SR: 

- v prípade vzniku protiprávneho konania, budú záznamy z relevantných kamier poskytnuté 

policajnému zboru. 

f) Spôsob vyhodnotenia účinnosti kamerového systému a zber štatistických údajov:  

- vyhodnotenie bude vykonávané v spolupráci s miestne príslušným obvodným oddelením 

policajného zboru tak, že budú porovnávané štatistiky spáchaných priestupkov a trestných 

činov, v monitorovanom území s odstupom jedného roka od uvedenia kamerového systému 

do prevádzky 

- zároveň obce spracuje dotazníkový prieskum verejnej mienky občanov obce a ostatných 

subjektov v obci. 
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B.2. ROZPOČET PROJEKTU (popíšte rozpočet projektu max. 1 strana) 

 

Rozpočet projektu „Prevencia kriminality v obci Valaská“ je spracovaný v prílohe č. 1 

žiadosti projektu podľa príslušných položiek rozpočtovej klasifikácie v členení na kategóriu 

bežných a kapitálových výdavkov podľa výšky požadovanej dotácie a výšky vlastných 

zdrojov. Projekt zahŕňa len 1 aktivitu v rámci priority „Zvyšovanie bezpečnosti miest 

a obcí. Celková výška rozpočtu na uvedenú 1 aktivitu projektu je 29. 325,60 Eur. 

 

Komentár k štruktúrovanému rozpočtu: 

 

Rozpočet zahŕňa: 

 

1. cenovú kalkuláciu týkajúcu sa zakúpenia 16 kamier s nevyhnutným príslušenstvom. 

Podrobný popis umiestnenia kamier je zaznačený v katastrálnej mape obce, ktorá je prílohou 

k žiadosti. Popis ich umiestnenia je spracovaný v žiadosti - časť Anotácia o projekte. 

Podrobná špecifikácia kamerového systému je spracovaná v tabuľke na nasledujúcej strane, 

ktorá bola vyhotovená osloveným poskytovateľom služieb v oblasti monitorovacej 

a kamerovej techniky (oslovený poskytovateľ služieb bol vybraný na základe doterajších 

prieskumov trhu vykonaných obcou Valaská pre podobné účely). 

Cenová kalkulácia je spracovaná tak, aby predmet obstarania splnil kritériá hospodárnosti, 

účelnosti a efektívnosti (náročnosť, kvalita kamier, ich technické parametre, primeraná 

cena...). Zároveň tak, aby bol dosiahnutý cieľ projektu – t.j. zabezpečenie ochrany verejného 

poriadku, občanov, majetku na území obce Valaská, ktorá je katastrálne veľmi rozsiahla – 

riešenie situácie bolo spracované za účasti zástupcov obce, aby boli riešené konkrétne potreby 

obce, osoby zodpovednej za projekt (riešenie bezpečnosti a ochrany) a potencionálneho 

dodávateľa kamerového systému (technické riešenie). 

2. cenová kalkulácia na proces verejného obstarávania – obec na základe doterajšej 

spolupráce s dodávateľom – odborne spôsobilou osobou rozpočtovala výdavky na spracovanie 

potrebnej dokumentácie v prípade realizácie projektu a ním plánovanej aktivity. 
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Komponenty CCTV                                                                                                               

  Stupeň: CENOVÝ NÁVRH           

  Investor:OU Valaska           

              

              

              

   Dátum:  18.11.2013           

  

P.č. Popis položky Označenie MJ Mn. 
Cena bez DPH - EURO 

Jedn. cena Spolu 

1 Kamery a príslušenstvo           

  

Vonkajšia kompaktná kamera s EXIR prisvietením, 1/3" Progressive 
scan CMOS, kompresia H.264, 3 MPx rozlíšenie 2048x1536 12,5sn/s, 
ICR - mechanický IR filter , Digital WDR, 3D-DNR, elektronický PTZ, 
dual streem, nastaviteľny dátový tok, 10/100 Ethernet, detekcia 
pohybu, 0,07 lux/F=1,2, dosah EXIR 40-50m, DC12V/PoE, vstavaný 
objektív 4mm, na objednávku 6 alebo 12mm prac teplota -30° až +60°C, 
IP66. 

DS2CD2232I ks 16         339,00 €       5 424,00 €  

  
Nanostation5 loco, wifi prenosové zariadenie (max. 5km), konzola 
nanobracket, (počítané je 2 body kamera č 15, 16) 

nanostation5 ks 2           65,00 €          130,00 €  

  
Optický závesný kábel 12 vláknový kábel a s vodičmi určenými na 
napájanie kamier(kamera č.3,4,5,6,7,8,9,10,11) z budovy OU 

TES 047 m 
2 

500 
            1,50 €       3 750,00 €  

  
FTP kábel vonkajší určený na prenos a napájanie kamier (kamera 
č.13,14) 

  m 150             0,50 €            75,00 €  

2 Centrála OÚ           

  

NVR pre záznam až 32 IP kamier, H.264, Dual stream, HDMI, VGA, BNC 
výstup, 3xUSB, RS485, RS232, 2x1GB sieť, Real time záznam: 64x IP 
4CIF, 32x IP HD720p, 16x IP HD1080/UXGA, 8x IP 3MPx/5MPx alebo not 
real time záznam: 64x IP (HD720p/HD1080p/UXGA/3MPx/5MPx), 
vystupná šírka pásma 160Mbps, 2x 1GB sieť,synchronizovné 
prehrávanie až 16 kanálov IP kamier, 16x HDD SATA 

NVR3264 ks 1      2 499,00 €       2 499,00 €  

  LCD 22", Samsung SM S22C45KBW, 16:10 LCD22 ks 1         149,00 €          149,00 €  

  HDD2TB - disk do NVR HDD2TB ks 3           87,00 €          261,00 €  

4 

Montáž kabelaze a pasivneho prislušenstva zahrňujúca:                                                                         
- montáž optickeho kábla po stlpoch ver.osvetlenia a obecného 
rozhlasu-                                          -dodávka a montáž komponenotv pre 
inštaláciu optického a FTP kábla-                                                                                                                                                       
-dodávka a montáž inštalačných boxov-                                                                                                           
-dodávka a montáž Rack skrine určena na uloženie NVR a záložného 
zdroja-                                        -vyznačenie monitorovaného priestoru- 

  ks 1      7 400,00 €       7 400,00 €  

5 
Montáž a oživenie aktivnej časti zahrnujúca:                                                                                                      
-montáž kamier a ich nastavenie-                                                                                                                    
-montáž a nastavenie NVR-                                                                                                                                   
-ukoncenie optiky a montáž prevodníkov-  

  ks 1      3 500,00 €       3 500,00 €  

  Súhrn položiek       Spolu bez DPH Spolu s DPH 

Ü Suma spolu - EURO             23 188,00 €        27 825,60 €  

  

Suma spolu - SK (prepočítané oficiálnym konverzným kurzom 30,1260 
Sk/€)        698 561,69 Sk   838 274,03 Sk  

       

       

 Cenová ponuka je platná len ako celok.       

 Dodávka do 21 dní po obdržaní záväznej objednávky.       

 Záruka na komponenty je 24 mesiacov, zabezpečujeme záručný a pozáručný servis.     
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Prílohy žiadosti 

 

1. Projekt, ktorý obsahuje najmä opis aktuálneho stavu riešeného projektom, subjekt 

a miesto realizácie projektu, časový harmonogram aktivity v oblasti prevencie 

kriminality, spôsob jej priebežného sledovania a spôsob vyhodnotenia projektu. 

2. Originál štruktúrovaného rozpočtu projektu a komentár k štruktúrovanému rozpočtu 

projektu. 

3. Originál alebo úradne overenú kópiu dokladu o preukázaní, že žiadateľ má na 

financovanie projektu zabezpečených aspoň 20 % finančných prostriedkov z iného 

zdroja ako zo štátneho rozpočtu vo forme bankového výpisu verifikovaného podpisom 

štatutárneho zástupcu. 

4. Úradne overená kópia potvrdenia správcu dane, ktoré nie je staršie ako tri mesiace, že 

voči žiadateľovi neeviduje daňový nedoplatok vo vzťahu k štátnemu rozpočtu. 

5. Úradne overená kópia potvrdenia colného úradu, ktoré nie je staršie ako tri mesiace, že 

voči žiadateľovi neeviduje nedoplatok na cle. 

6. Úradne overená kópia potvrdenia Sociálnej poisťovne, ktoré nie je staršie ako tri 

mesiace, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie 

alebo nedoplatok na príspevku na starobné dôchodkové sporenie. 

7. Úradne overená kópia potvrdenia (každej) zdravotnej poisťovne, ktoré nie je staršie 

ako tri mesiace, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatok na poistnom na zdravotné 

poistenie. 

8. Úradne overená kópia potvrdenia príslušného inšpektorátu práce, ktoré nie je staršie 

ako tri mesiace, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak ide 

o žiadateľa oprávneného podnikať. 

9. Originál čestného vyhlásenia žiadateľa s osvedčením pravosti podpisu, že má 

vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom. 

10. Účtovná závierka za účtovné obdobie 2012 a pri podpisovaní zmluvy o poskytnutí 

dotácie medzi poskytovateľom a žiadateľom sa pripája ako neoddeliteľná súčasť zmluvy 

účtovná závierka za účtovné obdobie 2013, ak žiadateľ je fyzická osoba – podnikateľ 

alebo právnická osoba. 

11. Originál stanoviska príslušného Krajského riaditeľstva PZ k opodstatnenosti a potrebe 

budovania kamerového systému v danej lokalite s vyznačeným umiestneným kamerového 

systému na priloženom pláne mesta alebo obce (fotokópia katastrálnej mapy), vrátane 

fotodokumentácie objektu. 

12. Originál čestného vyhlásenia žiadateľa s osvedčením pravosti podpisu o tom, že mu na 

rovnaký projekt nebola v minulosti poskytnutá dotácia z rady.  

13. Originál čestného vyhlásenia žiadateľa s osvedčením pravosti podpisu o tom, že dotáciu 

na tento projekt nežiada aj od iného subjektu alebo mu na tento projekt nebola od iného 

subjektu dotácia poskytnutá. Ak žiadateľ žiada na tento projekt dotáciu aj od iného 

subjektu alebo mu bola na tento projekt dotácia poskytnutá od iného subjektu, uvedie 

názov a sídlo tohto subjektu a výšku poskytnutej dotácie. 

14. Kópia dokladu o pridelení IČO. Táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa, fyzickú 

osobu, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území Slovenskej 

republiky a dovŕšila vek 18 rokov. 

15. Kópia dokladu, ktorá identifikuje štatutárneho zástupcu žiadateľa, ak ide o právnickú 

osobu. 

16. Stanovisko OO PZ v Podbrezovej k opodstatnenosti kamerového sysému v obci Valaská  

17. Kontrolný list príloh a náležitostí žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie projektov 

v oblasti prevencie kriminality pre rok 2014 

18. Elektronická forma s obsahom žiadosti vrátane všetkých príloh projektu 


