Zm luva
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018
na zabezpečenie úloh prevencie krim inality

Z M L U V A č. 3/BB/2018
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na
zabezpečenie úloh prevencie kriminality

uzatvorená podľa zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov {ďalej len
„zákon č. 583/2008 Z. z .“), príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a podľa
uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality č. 1 zo dňa 1. októbra
2018 k finančnému zabezpečeniu aktivít v oblasti sociálnej, viktimačnej a situačnej prevencie
kriminality v roku 2018 (ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami:
Poskytovateľom:
Sídlo:
zastúpeným:
IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
- Okresný úrad Banská Bystrica
Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
Mgr. Július Emek - prednosta
00151866
Štátna pokladnica
SK78 8180 0000 0070 0018 0023
(ďalej len „poskytovateľ“)

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

Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Mgr. Attila Agócs, PhD. - primátor
00316075
2021115052
OTP Banka, a.s.
SK55 5200 0000 0000 1262 4101
(ďalej len „príjemca “)
(ďalej len „zmluvné strany “)
Č l.I
Predmet a účel zmluvy

1. Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť príjemcovi finančné
prostriedky z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Banská Bystrica - z programu OD60701.33096 - podľa _ zákona č.
333/2017 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2018, podľa § 10 ods. 1 zákona č. 583/2008 Z,
z. a podľa uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality č. 1 zo
dňa 1. októbra 2018 k finančnému zabezpečeniu aktivít v oblasti sociálnej, viktimačnej
a situačnej prevencie kriminality v roku 2018 na financovanie výdavkov projektu v
oblasti prevencie kriminality „Monitorovací kamerový systém v meste Fiľakovo
rozšírenie“ v sume uvedenej v článku II bod 1 tejto zmluvy.
-
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2. Príjemca sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky použiť maximálne hospodárne
a efektívne na účel určený v bode 1 tohto článku tejto zmluvy v súlade s rozpočtom
finančných prostriedkov určených na realizáciu projektu, ktorý tvorí neoddeliteľnú
prílohu tejto zmluvy.
3. Príjemca udeľuje poskytovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na
realizáciu tejto zmluvy a súčasne udeľuje súhlas so zverejnením údajov vrátane osobných,
ako sú názov žiadateľa, adresa, názov projektu, celkový rozpočet projektu, pridelená
dotácia a ďalších skutočností podľa osobitného predpisu - napríklad zákona č. 583/2008
Z. z.
4. 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 podľa čl. III zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony povinne zverejňovaná. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva,
prípadne údaje z tejto zmluvy budú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv vedenom
Úradom vlády SR.
5. 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. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších
predpisov, poskytovateľovi písomne udelí bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie
diela počas celej doby trvania majetkových práv k nemu na území Slovenskej republiky
a členských štátov Európskej únie.
6. Príjemca sa zaväzuje minimálne 5 pracovných dní pred realizáciou podporených aktivít
zaslať príslušnému okresnému úradu v sídle kraja a Ministerstvu vnútra Slovenskej
republiky, Rade vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality (rvpk@minv.sk) emailovú 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.
7. 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 kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 357/2015 Z.z.“),
nerealizovanie verejného obstarávania v zmysle zákona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 343/2015 Z.z.“) a podobne, za nesplnenie ktorých sa ukladajú sankcie ako
organizácii tak i jeho zamestnancovi.
8. Príjemca sa zaväzuje, že pri prezentácii podporeného projektu v médiách alebo v tlači
a všetky výstupy projektu (napríklad publikácie, bulletiny, pozvánky, prezentácie, plagáty
a pod.) označí logom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a nasledovným textom:
„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu
kriminality“.
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ČI. II
Výška dotácie a podmienky poskytnutia dotácie
1. Poskytovateľ poskytne príjemcovi v roku 2018 finančné prostriedky 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:
6.000,00 EUR, slovom : šesťtisíc eur
z toho:

bežné výdavky vo výške 0,00 eur,
kapitálové výdavky vo výške 6.000,00 eur,

najneskôr do jedného mesiaca po podpísaní tejto zmluvy zmluvnými stranami, a to na účet
príjemcu číslo: SK55 5200 0000 0000 1262 4101, vedený v OTP Banke, a.s..
2. Príjemca sa zaväzuje účelovo poskytnuté finančné prostriedky podľa bodu 1 tohto článku
zmluvy použiť najneskôr do 31. marca 2019 (bežné výdavky) a do 31. decembra 2019
(kapitálové výdavky).
3. Príjemca sa zaväzuje, že z vlastných zdrojov bude spolufinancovať aspoň 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 bodu 1. čl. I tejto zmluvy je možné zmeniť na
základe žiadosti o zmenu účelu projektu. Ak táto bude zamietnutá, príjemca je povinný
najneskôr do 15 dní od zistenia uvedenej skutočnosti nepoužité finančné prostriedky vrátiť
poskytovateľovi na účet podľa čl. III bodu 2 tejto zmluvy.
6. Príjemca je povinný poskytnuté prostriedky štátneho rozpočtu podľa bodu 1. tohto článku
zmluvy viesť na samostatnom bankovom účte.
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. Príjemca je povinný pri vynakladaní finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie
postupovať podľa § 7 a § 8 zákona č. 343/2015 Z. z..
9. Nedodržanie účelu použitia poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu sa považuje za
porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z.
10. Poskytnutú dotáciu nemožno použiť na úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 640 Bežné transfery (napr. práceneschopnosť, odchodné, odstupné a pod.).
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11. Príjemca nie je oprávnený dotáciu alebo jej časť poskytnúť fyzickej osobe, alebo
právnickej osobe, alebo 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 byť pri zúčtovaní dotácie poskytnutej zo štátneho
rozpočtu uznaný za výdavok na projekt úhrada dane z pridanej hodnoty.
12. Poskytovateľ je oprávnený počas realizácie overiť plnenie projektu a použitie
poskytnutých finančných prostriedkov v súlade s dohodnutým účelom použitia podľa čl. I
bod 1. tejto zmluvy. Súčasne si vyhradzuje právo po ukončení a vyúčtovaní projektu
vykonať finančnú kontrolu na mieste a overenie splnenia účelu projektu.
13. 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. 357/2015 Z. z..

Čl. III
Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov
1. Príjemca predloží poskytovateľovi písomne vyúčtovanie poskytnutých finančných
prostriedkov do 30. apríla 2019 (bežné výdavky) a do 31. januára 2020 (kapitálové
výdavky) 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. I bod 1. tejto zmlúvy a prehľady čerpania výdavkov, ktoré sú súčasťou
tejto zmluvy.
2. V prípade, ak príjemca počas kalendárneho roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá,
zistí, že finančné prostriedky nepoužije, je povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi
sumu nepoužitej dotácie a vrátiť ju na výdavkový rozpočtový účet číslo:
SK78 8180 0000 0070 0018 0023 v Štátnej pokladnici, najneskôr však do 10. decembra
príslušného roka. Po ukončení kalendárneho roka, najneskôr však so zúčtovaním dotácie,
príjemca vráti nevyčerpanú časť dotácie na bankový účet mimorozpočtový depozitný
číslo: SK56 8180 0000 0070 0018 0031 v Štátnej pokladnici. Avízo o vrátení nepoužitých
finančných prostriedkov zašle poskytovateľovi a odboru účtovníctva sekcie ekonomiky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 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 poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu na príjmový
rozpočtový účet číslo: SK45 8180 0000 0070 0017 9938 v Štátnej pokladnici. Avízo
o poukázaní finančných prostriedkov získaných z výnosov z poskytnutých prostriedkov
štátneho rozpočtu príjemca predloží poskytovateľovi a odboru účtovníctva sekcie
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ekonomiky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky najneskôr so zúčtovaním dotácie.
Príjemca v príkaze na úhradu do kolónky „správa pre prijímateľa“ uvedie „výnos
z dotácie“.
4. Použitie finančných prostriedkov podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom
Slovenskej republiky, ktorého spôsob a termín určuje pokyn Ministerstva financií
Slovenskej republiky 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.
ČI. 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 640 - Bežné
transfery (napríklad práceneschopnosť, odchodné, odstupné a podobne),
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.
ČI. V
Záverečné ustanovenia
1. 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
nevyčerpaných poskytnutých finančných prostriedkov podľa čl. III bod. 2. tejto zmluvy
na účet poskytovateľa. V prípade, že príjemca vyčerpal všetky poskytnuté finančné
prostriedky podľa čl. II bod. 1. tejto zmluvy, konečným zúčtovaním dotácie so štátnym
rozpočtom sa rozumie doručenie písomného vyúčtovania poskytnutých finančných
prostriedkov príjemcovi.

6

2. Použitie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu môže byť predmetom kontroly
podľa zákona č. 357/2015 Z. z. a § 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov.
3. Príjemca sa zaväzuje pri hospodárení s poskytnutými finančnými prostriedkami
dodržiavať všetky predpisy vzťahujúce sa na hospodárenie s prostriedkami štátneho
rozpočtu.
4. Príjemca, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov, je povinný vrátiť finančné prostriedky z poskytnutej
dotácie v prípade, ak nezaúčtuje účtovný prípad do účtovnej dokumentácie.
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 640 - Bežné
transfery (napr. práceneschopnosť, 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,
e) nesplnil preukázateľne v plnom rozsahu všetky aktivity schváleného projektu.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je schválený projekt uvedený v prílohe č. 1 tejto
zmluvy, tabuľka so štruktúrovaným rozpočtom a komentárom k nemu uvedená v prílohe
č. 2 tejto zmluvy. Účtovná závierka príjemcu za účtovné obdobie z roku 2017 je súčasťou
zmluvy avšak nie je jej neoddeliteľnou súčasťou *.
7. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného,
očíslovaného dodatku k tejto zmluve po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých
každá zmluvná strana dostane dve (2) vyhotovenia.
9. 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 platných na území SR.

1 Povinnosť priložiť účtovnú závierku ako neoddeliteľnú súčasť zmluvy sa nevzťahuje na príjemcu dotácie, ktorý má povinnosť zverejniť
účtovnú závierku vo verejnej časti registra účtovných závierok v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
(§ 23 ods. 6).
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10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý
vedie Úrad vlády Slovenskej republiky, v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V Banskej Bystrici dňa
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rK i'u flfi- / • f
B. PROJEKT
B.!. POPIS PROJEKTU

(bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov žiadateľa)

L Názov proíektu MOMTOROVACÍ KAMEROVÝ SYSTÉM V MESTE FIĽAKOVO ROZŠÍRENIE

2. Cieľ projektu
Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti mesta Fiľakovo,
monitorovaním sa rýchlym odhalením a včasným zásahom zo strany polície dá zabrániť
resp. predchádzať protispoloČenskej činnosti, pričom obeťami sa často stávajú maloleté
osoby, nakoľko blízkosti sa nachádzajú školské zariadenia, V meste ako aj v okolitých obciach
je až tretina obyvateľov rómskeho pôvodu, pričom tento stav má stúpajúcu tendenciu,
pričom práve táto skupina obyvateľov sa v prevažnej miere dopúšťa tejto protispoloČenskej
činnosti.
Odhaľovanie resp. zistenie páchateľov za pomoci kamerového systému je
jednou z najúčinnejších foriem p ri ich dokazovaní, ktoré záznamy výrazne napomáhajú aj
orgánom činným v trestnom konaní pri ich dokumentovaní Takýmto spôsobom sa
v inkriminovaných miestach, ktoré sú monitorované kamerami, výrazne zníži kriminalita
resp, prótispoločenská činnosť, tým pádom sa občania v meste Fiľakovo budú cítiť
bezpečnejšie.
X Prioritná oblasť výzvy, na ktorá sa projekt zameriava
Zvýšenie bezpečnosti mesta je jednou z priorít stratégie prevencie kriminality,
pričom zavedenie kamerového systému je jedným z najúčinnejších spôsobov ako túto
bezpečnosť v našom meste zvýšiť najmä vzhľadom na počet obyvateľov, ktorých je v meste
Fiľakovo v počte 10210. Je tu vysokú, nezamestnanosť užije tu okolo 3500 obyvateľov
rómskeho pôvodu, z ktorých prevažná väčšina je nezamestnaná, a práve táto skupina sa
v najväčšej miere podieľa m protispoloČenskej Činnosti. Okrem toho je tu dochádzajúca
mládež z okolitých obci navštevujúcich školy z ktorých je 5 základných škôl a 2 stredné školy
z toho jedna odborná a druhé je, Gymnázium. Približne polovica dochádzajúcich žiakov je
rómskeho pôvodu. Okrem občanov žijúcich v meste je potrebné prihliadnuť aj na návštevnosť
nášho mesta z dôvodu turizmu, nakoľko v meste sa nachádza hrad, ktorý v roku 2017
navštívilo 25.000 návštevníkov a ktorá návštevnosť sa z roka na rok zvyšuje. ____

4. Stručný popis projektu
Projekt sa týka rozšírenia kamerového systému o 1 0 statických kamier.
Umiestnenie statických kamier na nasledovných uliciach:
Vo svojej žiadosti chceme požiadať o rozšírenie kamerového systému o 10 statických
kamier.
Umiestnenie statických kamier by sa týkalo nasledovných ulíc:
1 .2 - Vajanského ulica - ochrana sídliskovej štvrte.
3 - 4 - Záhradnícka - J. Bottu - ochrana sídliska a radových garáží,
5 - 6 — Trhová ulica - ochrana nového trhoviska,
7 - 8 - Mládežnícka - Štúrova - ochrana sídliska a detského ihriska,
9 - 1 0 - Farská láka - ochrana sídliska a radových garáží
Okrem montáže 10 kamier a príslušenstvom, by sa projekt týkal aj nákupu záznamového
zariadenia typu NVR a jedného monitoru. Fotopasce by sa podľa potreby využívali na
miesta, kde sa vyskytujú čierne skládky najmä na periférii mesta a kde nie je možné
umiestniť kamery.
S. Východisková situácia

F meste Fiľakovo sa nachádza Obvodné oddelenie PZprvého typu s celkovým počtom 35
príslušníkov PZ. Uvedené OO-PZ okrem mesta Fiľakovo má vo svojom územnom obvode

ďalšie okolité obce, kde v niektorých obciach je zvýšená kriminalita najmä z dôvodu
páchania protispoločenskej činnosti rómskymi občanmi. Teda príslušníci OO-PZ majú svoje
pracovné aktivity rozložené nie len v meste ale aj v okolitých obciach.
Slávnou príčmou páchania protispoločenskej činnosť je. zloženie obyvateľstva, pričom
v meste žije približne 3.500 obyvateľov rómskeho pôvodu, z ktorého množstva je viac ako
polovica detského veku a z dospelej časti viac ako polovica nikde nepracuje. Štatisticky to
nie je možné vyčísliť, nakoľko niektorí občania nie sú evidovaní na úrade práce.

Kriminalita Policajného obvodu Fiľakovo za obdobie rokov 2012-2017:
Objasňo

Poznámka

Celkový

Celkové

počet

objasňovanie

trestných

trestných

činov 0 0

činov 0 0 PZ

PZ

Fiľakovo v

'Fiľakovo

percentách

2012

344

70,64 %

135

49,63 %

50

90,00 %

-

2013

404

72,77 %

185

6 1 ,0 8 %

27

8 5 ,1 9 %

-

2014;

390

7 7 ,1 8 %

182

70,33

%

24

87,56 %

-

2015 !

327

78,29 %

159

66,67

%

23

86,96 %

-

2016

336

77,38 %

165

64,85 %

24

95,83 %

-

2017

254

76,38 %

123

67,48 %

21

95,24 %

do 30.11.

ROK

Počet

Objasňo

Počet

vanie

trestných

vanie

trestných

násilnej

činov

majetkovej

činov

kriminality

majetkovej

kriminality

násilnej

v

kriminality

v percentách

kriminality

percentách

/Štatistika
OO PZ
Fiľakovo
vrátane
s okolitými
obcami/

Okrem príslušníkov Obvodného oddelenia PZ je v meste od roku 1992 zriadená
Mestská polícia s celkovým poetom 9 príslušníkov.
Mesto Fiľakovo v roku 2008 zriadilo z vlastných zdrojov monitorovací kamerový
systém, pričom bolo zavedených 5 kamier umiestnených v centre mesta. Kamerový systém
bol postupne rozšírený, pričom toho času mesto prevádzkuje 21 kamier z toho 10 otočných
a l l statických. Okrem toho je v prevádzke aj 8 kusov fotopasci.
Z projektových peňazí resp. s výzvy MV SR nám boli schválené 3 projekty vraku 2011
2013 a 2:016 v celkovej sume 15.000, -€, z ktorých boli realizované 4 otočné kamery 3 statické
kamery, záznamové zariadenie, 2 'ks fotopasci ako qj bola vykonaná výmena metatickéko
kábla za optický kábel.
Na miestach, kde sú tieto kamery už umiestnené, bol znížený počet prípadov
protispoločenskej činnosti približne o 50 %. Umiestnenie kamier má aj preventívny
charakter, nakoľko občania sú informovaní o ich zavedení resp. miesta sú označené, čím sa
cítia v meste bezpečnejšie a tiež aj potenciálny páchatelia v týchto miestach svoju činnost
mpáehqjú, nakoľko vedia, že sú monitorovaní kamerami Okrem toho sú v plnej miere
využívané fotopasce, ktorých výhodou je, že sa môžu umiestňovať na miesta, kde je podozrenie
páchania protispoločenskej činnosti..

6. Nadväznosť cieľov projektu na prioritnú oblasť
Cieľom-projektov je postupné rozširovanie momtorovacíeho kamerového systému, aby
bolo podchytených čo najviac ulíc resp. miest v meste Fiľakovo.
7. Cieľová skupina
Cieľovou skupinou projektu sú prakticky všetci občania šijúci v meste, čo predstavuje
toho času 10210 obyvateľov zaregistrovaných s trvalým bydliskom v oficiálnej evidencii
obyvateľstva. Cieľovú skupinu tvoria okrem samotných obyvateľov aj návštevníci mesta
Fiľakovo, nakoľko mesto je aj známou turistickou destinácioii, pričom turisti navštevujú
najmä Fiľakovský hrad, pričom v roku 201 7 tento hrad navštívilo 25.000 občanov.

8. .Pôsobnosť1projektu
Pôsobnosť projektu bude miestna v rámci mesta Fiľakova.
9. Udržateľnosť projektu
Mesto Fiľakovo bude dbať na tom, aby uvedený projekt bol udržateľný čo v najdlhšej
dobe, pričom plánuje naďalej do hudúcna neustále investovať jednak do nových kamier ako
aj do celého kamerového systému a tiež zamestnávať dvoch zamestnancov na sledovanie
kamerového systému. Mesto doteraz z vlastných zdrojov m tento účel investovalo od roku
2007 až do terajšej doby 55.000,-k a z projektových peňazí to bolo celkovo 15.000,-€. Mesto
naďalej plánuje rozširovať a skvalitňovať kamerový systém,

10. Personálne zabezpečenie projektu
Prípravu projektu realizuje jeden zamestnanec, pričom vzhľadom na druh projektu,
dobrovoľníkov neoslovujeme. Pri realizáciu projektu Mestská polícia mesta Fiľakovo
zabezpečuje cestnú premávku v prípade potreby pri montáži samotnej kamery na ulici.
Samotné monitorovanie kamerového systému vykonávajú dvaja zamestnanci mesta mimo
pracovníkov mestskej polície, ktorí tiež vykonávajú monitorovanie, keď títo zamestnanci nie
sú v zamestnaní.

íl, Aktivity a časový harmonogram realizácie projektu
Predpokladaná doba realizácie samotného projektu v dobe od mesiaca október 2018 do
mesiaca november 2018.

12. Výsledky a výstupy projektu (uveďte kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele
dosahovania cieľov projektu , spôsob vyhodnotenia úspešnosti projektu.
V rámci hodnotenia úspešnosti projektu budú sledované tieto ukazovatele:
- počet zistených všetkých prípadov, ktoré sú rozdelené podľa druhu:
ai celkový počet zistených prípadov,
b/počet zistených prípadov kamerovým systémom vrátane s fotopascami,
c/podiel zistených prípadov kamerami v percentách
Okrem uvedeného hodnotenia je vykonávaná aj propagačná činnosť jednak do
mestských novín a do lokálnej televízie, kde sú občania pravidelne informovaní jednak
o kamerovom systéme a leja o jednotlivých prípadoch zistených mestskou políciou. Okrem
kamier je v značnej miere využívané umiestňovanie jotopascí na rôznych miestach
umiestňované najmä v miestach, kde sa vytvárajú čierne skládky odpadu.

I

Vyhodnotenie používania kamerového systému mesta Fiľakovo
za obdobie rokov 2012-2017:

Počet kamier
v meste
Fiľakovo

Celkový počet
zistených
prípadov

Počet prípadov
zistených
kamerovým
systémom

Podiel zistených
prípadov kamerami
v percentách

Poznámka

8

1185

395

31,6%

-

10

1023

329

32,2 %

-

2014

10

1252

485

38,7%

-

2015

10

1092

372

34,1 %

-

201b

12

904

375

41,5 %

2617

21

840

215

25,6 %

ROK
2012
2013

.

do 30.11.

Úspechom projektu bude to, že občania mesta Fiľakovo budú ma ť väčšiu
jezpečnosť a istotu resp. ochranu pri pohybovaní sa na inkriminovaných miest ach.
13. Publicita projektu
0 rozšírení monitorovacieho kamerového systému budú občania informovaní
v mestských novinách, m mternetovej stránke mesta Fiľakovo a m lokálnej televízii
J, i-XtZ* l/i/C-l/flttCf {Jí-td-tí íflji.st fitíj Yidillt {./ J&Í4-JH.)Ili vjíCfl j.Jf IjJiitiljCfl f CxijtJ. j.Jld-Ufl-ĽllCl (Ji.fl
zistených resp. odhalených kamerovým systémom. Na miestach, kde budú kamery
namontované, hudú občania upozornení, že priestory kde sa nachádzajú resp, pohybujú,
sú monitorované kamerovým systémom a to označením formou plagátu v zmysle záhona
č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov ako aj súvisiacimi právnymi predpismi
14. Uveďte, čí ste už v minulosti získali finančnú, dotáciu na podobný projekt zameraný
na prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti

Mesto Fiľakovo na obdobný projekt získalo finančnú podporu v roku 2011 z dotácie
Rady vlády SR. pre prevenciu kriminality v sume 6.000, -é'pod názvom MONITOROVACÍ
KAMEROVÝ SYSTÉM V MESTE FIĽAKO VO - ROZŠÍRENIE.
V roku 2013 v sume 3.000,-€ pod názvom MONITOROVACÍ KAMEROVÝ SYSTÉM V
MESTE FIĽAKOVO - ROZŠÍRENIE.
V roku 2017 v sume 6.000,-€pod názvom MONITORO VACÍ KAMEROVÝ SYSTÉM V
MESTE FIĽAKO VO - ROZŠÍRENIE A RENOVÁCIA.

15.15. Stanovisko Krajského riaditeľstva PZ
Krajského riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici vyslovilo písomný kladný
úhlas
k danému projektu.
.J

lő, V prípade inštalácie kamerového systému uveďte nasledovné informácie:
á/ Monitoring je vykonávaný v pracovných dňoch dvomi zamestnancami - operátormi
kamerového systému, ktorí boti poučení o zákone o ochrane osobných údajov. Cez víkend sú
monitorované miesta zaznamenávané na
záznamové zariadenie, ktorý je následne
kontrolovaný v pracovných dňoch, pričom záznamové zariadenie uchováva záznamy 7 dní,
V prípade zistenia priestupku sa z týchto vyhotovujú záznamy na základe písomnej žiadosti
od Policajného zboru, ktorý záznam sa riadne zaeviduje v záznamovej knihe a proti podpisu
sa tento odovzdáva príslušníkovi PZ. Okrem toho sa zvlášť evidujú vyhotovené fotozábery
z kamerového systému pri zistení priestupku, tieto sa zakladajú do priestupkového spisu a
v zákonnej lehote sa skartujú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Na prístup
a vyhotovovanie fotozáberov sú určení vybratí príslušníci PZ, ktorí boli tiež zvlášť poučení
o zákone o ochrane osobných údajov. Jednotlivé spisy sú uložené v kanceláriách mestskej
polície, ktoré kancelárie sú pod elektronickou ochranou, ktorá ochrana je napojená na
Obvodné oddelenie PZ. Každý rok sa vyhodnocuje výslednosť a účinnosť kamerového systému
/viď tabuľka v bode č. 12/ Všetky monitorované miesta sú riadne označené nálepkami, že
dané priestory sú monitorované kamerovým systémom s uvedeným zodpovedného, teda
správcu a jeho telefónnym číslom. Po konci každého rohí sa robí vyhodnotenie, ktorá správa
sa predkladá mestskému zastupiteľstvu. Okrem toho mestské zastupiteľstvo je pravidelne
štvrťročne informované o štatistickej výslednosti zistených priestupkov kamerovým systémom
vrátene s prípadmi zistenými fotopascami.

B.2. ROZPOČET PROJEKTU
Komentár k štruktúrovanému rozpočtu:
Samotný rozpočet projekt si vyžaduje celkové náklady v sume 7500, -€. Jednalo by sa
o montáž nových kamier v jednotlivých uliciach mesta Fiľakovo podľa priloženého plánu.
Okrem toho rozpočet sa týka nákupu jedného záznamového zariadenia pre kamery a jedného
monitoru.
Umiestnenie statických kamier v počte 10 kusov statických kamier po dvoch kusoch na
nasledovných uliciach a križovatkách:
í - 2 - Vqjamkého ulica,
3 - 4 - križovatka ulíc Záhradnícka -,/. Bottu,
5 - 6 - Trhová ulica,
7 - S - križovatka ulíc Mládežnícka -Štúrova,
9 - 1 0 - Farská lúka,

CENOVÝ ROZPIS JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK POTREBNÝCH K REALIZÁCII
PROJEKTU;
10 ks kamery statické typu 5 mpx, nočné videnie .......... ............................ 3000,-€
1000 m optický kábel ................. ....................... ....... ............................ 400,-€
10 h príslušenstvo optického kábla-konektory, spojky, prevodníky...,.,.......1201),-€
1 ks záznamové zariadenie NVR digitálne 32xI.P.................. ...... ........... 1700. -€
1 ks monitor 32palcový........... ..... .......................................................... 200,-€
Práca za inštalácia systému........................ ............................................ l000,-€
Spolu:
7500,-€
Ceny boli prekonzultované s odborníkom v danom obore.
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