ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU OBCE KOJŠOV
„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

Názov Projektu
Číslo zmluvy

Rozšírenie kamerového systému obce Kojšov
č. 022154/2017 zo dňa 13.12.2017
„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

Financovaný z

Dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky SR na zabezpečenie úloh prevencie
kriminality
Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Košice

Prijímateľ

Obec Kojšov

Začiatok realizácie aktivít projektu (verejné obstarávanie)
Ukončenie realizácie aktivít projektu

04-05/2018

12/2018

Výška poskytnutej dotácie

11 000,00 EUR

Celkový rozpočet podľa žiadosti projektu

13 800,00 EUR

Celkový rozpočet po verejnom obstarávaní

13 851,92 EUR

Stručný popis projektu:
V súčasnej dobe je v Obci Kojšov nainštalovaný kamerový systém, ktorý je sústredený v jej centrálnej časti – budova a okolie kultúrneho domu,
okolie autobusovej zastávky, budova a okolie obecného úradu, budova a okolie materskej školy + 1 kamera monitorujúca vstup do obce. V obci
naďalej absentuje ochrana významných objektov vo vlastníctve obce ako sú areál a budovy priemyselného parku, športový areál – budova
a multifunkčné ihrisko, bytové domy a príslušné verejné priestranstvá a parkoviská, budova čističky odpadových vôd na okraji obce ako aj
verejných priestranstiev v okrajových častiach obce, ktorých monitoring je veľmi dôležitý najmä z dôvodu, že obec Kojšov je okrajovou obcou.
V dôsledku absencie kamerového systému v týchto oblastiach je vysoká miera rizika, že tu bude dochádzať k páchaniu rôznych negatívnych
a protispoločenských deliktov.

Ciele projektu:
Potreba rozšírenia a zmodernizovania kamerového systému v obci Kojšov vychádza z analýzy príčin a podmienok vzniku priestupkov, kriminality
a iných javov na území obce Kojšov. Realizácia rozšírenia kamerového systému, ako formy situačnej prevencie vychádza z potreby skvalitniť
komplexnú ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov obce, ako aj majetku obce a obecných inštitúcií, fyzických
a právnických osôb dislokovaných na území obce.
Ciele tohto projektu môžeme rozdeliť na primárny cieľ a sekundárne ciele. Prevencia a eliminácia násilia, protispoločenských javov v obci.

Primárny cieľ:
A) Prevencia kriminality mladistvých v Obci Kojšov
B) Ochrana verejného poriadku, zdravia a majetku občanov a ochrana majetku obce.
Sekundárne ciele:
Rozšírenie kamerového systému v obci Kojšov ako súčasť situačnej prevencie:
a) ochrana areálu a budov – priemyselný park Kojšov. Predispozícia pre vlámanie a krádež a ničenie majetku ( 3 ks pevná kamera, káblový
prenos signálu )
b) ochrana športového areálu – šatne futbalového ihriska, multifunkčné ihrisko. Predispozícia pre vlámanie a krádež a ničenie majetku ( 2 ks
pevnej kamery, prenos signálu káblom )
c) ochrana bytových domov vo vlastníctve obce a ich okolia – budovy bytových domov, prislúchajúce verejné priestranstvá a parkoviská.
Predispozícia pre vlámanie a krádež a ničenie majetku ( 2 ks pevnej kamery, prenos signálu káblom )
d) ochrana budovy a areálu čističky odpadových vôd – budova umiestnená v okrajovej časti obce ( 1 ks pevnej kamery, prenos signálu
káblom)
e) monitorovanie verejného priestranstva – miestny cintorín – okrajová časť obce ( 1 ks pevnej kamery, prenos signálu káblom )
f) monitorovanie verejných priestranstiev v okrajových častiach obce ( 3 ks pevnej kamery, prenos signálu káblom )

Projekt je spolufinancovaný z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra - Okresného úradu Košice na rok 2017 na zabezpečenie úloh
prevencie kriminality na základe uznesenia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

