
 

KAMEROVÁ SYSTÉM V OBCI SLANSKÉ NOVÉ MESTO 

,,Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“. 

 Obec Slanské Nové Mesto v roku 2016 získala na základe  zmluvy č. 1610/2017 

o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 

na rok 2017 dotáciu na projekt ,,Kamerový systém v obci Slanské Nové Mesto“ vo výške 

8 900,00 EUR. Z poskytnutej dotácie a povinného spolufinancovania obce vo výške aspoň 

20% skutočných nákladov sa z rozpočtu obce prispelo sumou 2 470,00 EUR. Vybudovalo sa 

ústredie kamerového systému a boli nainštalované: 2 fotopasce, 6 kamery a informatívny 

merač rýchlosti. Nainštalované kamery nepretržite monitorujú verejné priestranstvá v obci. 

Ústredie kamerového systému sa nachádza na obecnom úrade - pracovisko obsluhy, kde 

boli zaškolení traja ľudia.  

Projekt s názvom ,,Kamerový systém v obci Slanské Nové Mesto“ bol realizovaný v roku 

2017 na základe analýzy, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť v obci, predchádzať 

protispoločenskej činnosti (vandalizmu), eliminovať kriminálnu činnosť zabezpečiť verejný 

poriadok a ochranu života, zdravia obyvateľov a návštevníkov obce ako aj majetku. 

Monitorované časti obce boli vybrané na základe predošlých skúseností s najčastejším 

výskytom ohrozujúcich javov z hľadiska ochrany majetku zdravia a zaistenia bezpečnosti 

v obci. 

V roku 2017 na základe zmluvy č. 023562/2017 o poskytnutí dotácie v oblasti 

prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 dotáciu na 

projekt ,,Druhá etapa kamerového systému v obci Slanské Nové Mesto“ vo výške 5 433,20 

EUR. Z poskytnutej dotácie a povinného spolufinancovania obce vo výške aspoň 20% 

skutočných nákladov sa z rozpočtu obce prispelo sumou 1 291,50 EUR. Predmetom projektu 

bolo rozšírenie jestvujúceho kamerového systému. Boli inštalované ďalšie štyri kamery. 

Projekt bol realizovaný v auguste 2018. 

Prevádzkové náklady monitorovacieho systému sú hradené z vlastných zdrojov rozpočtu 

obce. 

Umiestnenie kamier: 

1. Ihrisko      6. Kalša 2 

2. Križovatka               7. Zastávka Teplica 

3. Obecný úrad     8. Vstup Teplica 

4. Obchod     9. Škôlka 

5. Zbrojnica                10. Kalša 1 

Veríme, že kamerový systém prispeje k zvýšeniu bezpečnosti v obci a bude nápomocný pri 

odhaľovaní skrytej kriminality.   

 


