Obnova a rozšírenie kamerového systému
v meste Banská Štiavnica – 2. etapa
Základné informácie o projekte:
Názov projektu:
Prijímateľ:
Miesto realizácie projektu:
Poskytovateľ dotácie:

Obnova a rozšírenie kamerového systému v meste Banská
Štiavnica – 2. etapa
Mesto Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
- Okresný úrad Banská Bystrica

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu:
7/2017 – 8/2017
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie:
17.03.2017
02.05.2017 dodatok k zmluve
Výška celkových oprávnených výdavkov:
Výška poskytnutej dotácie:
Výška spolufinancovania:

18.782,27 Eur
15.000,00 Eur
3.782,27 Eur

Stručný opis projektu:
Realizácia projektu bude pozostávať z výmeny 3 ks kamier v rámci kompatibility celého
systému a umiestnenia 4 ks nových moderných otočných digitálnych IP kamier do súčasného
systému, v ktorom sa nachádza 21 vonkajších kamier. Prepojenie kamier bude dosiahnuté aj
novou autonómnou bezdrôtovou sieťou v nelicencovanom pásme 5GHz, ktoré bude zapojené
do existujúcej siete mesta, na ktorom funguje aj súčasný MKS.
Cieľ projektu:
Celkovým cieľom projektu bude prispieť k zvyšovaniu bezpečnosti miest a obcí
a predchádzaniu vzniku príčin a podmienok, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej
protispoločenskej činnosti. Predmetom projektu bude obnova a rozšírenie kamerového
systému, ktorý je zastaraný, nevyhovujúci a neefektívny a v neposlednom rade aj
nekompatibilný s novým, postupne budovaným kamerovým systémom.
Celý systém tak dosiahne kompatibilitu. 4 ks kamier budú umiestnené na nových miestach,
odporučených nielen Mestskou políciou Banská Štiavnica, ale aj Krajským riaditeľstvom PZ
v Banskej Bystrici.

Čiastkové ciele projektu:
prispieť k zníženiu kriminality v meste Banská Štiavnica a jeho častiach, prispievať
k prevencii potenciálneho páchania trestnej činnosti, prispievať k zvyšovaniu pocitu bezpečia
obyvateľov mesta počas celého dňa vrátane nočných hodín, prispievať k zvyšovaniu
preukazovania dopravných priestupkov, prispievať k zvyšovaniu ochrany životného
prostredia (eliminácia nelegálnych skládok odpadov), prispievať k ochrane majetku pred
poškodením, zničením, zneužitím a stratou, prispievať k ochrane života a zdravia občanov
a návštevníkov mesta Banská Štiavnica.

