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Z M L U VA č.  25/BA/2019 

 

o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 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.“) a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, a podľa 

uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality č. 1 zo dňa 26. 

septembra 2019 k finančnému zabezpečeniu aktivít v oblasti sociálnej, viktimačnej a situačnej 

prevencie kriminality v roku 2019  (ďalej len ,,zmluva“) medzi: 

Poskytovateľom:   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad 

Bratislava 
Sídlo:    Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

zastúpeným:       JUDr. Maroš Karšňák  - prednosta     

IČO:   00151866 

bankové spojenie:                  Štátna pokladnica                  

číslo účtu:                               SK78 8180 0000 0070 0018 0023                              

                                      

                                                                                  (ďalej len „poskytovateľ“) 

a 

 

Príjemcom:                        Obec Slovenský Grob 

Sídlo:                                   Obecný úrad, Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob                  

zastúpeným:                         JUDr. Štefan Gašparovič, starosta obce   

IČO:                  00305073 

DIČ:                  2020662248 

bankové spojenie:                VÚB, a.s.                                                

číslo účtu:                             SK06 0200 0000 0027 4157 8351 

                                       

                                                                                   (ďalej len „príjemca“) 

    (ďalej len „zmluvné strany“) 

 

Čl. I 

Predmet a účel zmluvy 

 

1. Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť príjemcovi finančné 

prostriedky z rozpočtových prostriedkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – 

Okresný úrad Bratislava - z programu OD60103.39385 – podľa zákona č. 370/2018 Z. z. 

o štátnom rozpočte na rok 2019, podľa § 10 ods. 1 zákona č. 583/2008 Z. z. a podľa 

uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality č. 1 zo dňa 26. 

septembra 2019 na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality „Kamerový 

systém Obce Slovenský Grob – IV. etapa“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 v súlade s rozpočtom finančných prostriedkov 

určených na realizáciu projektu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.  

 

3. Príjemca vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto 

zmluvy a súčasne vyslovuje 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 povinne zverejňovaná. Zmluvné 

strany berú na vedomie, že zmluva, prípadne údaje z tejto zmluvy budú zverejnené 

v Centrálnom registri zmlúv.  

 

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 zákona č. 125/2016 

Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, 

Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 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)   

e-mailovú 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, nerealizovanie verejného obstarávania 

v zmysle zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a podobne, za nesplnenie ktorých sa ukladajú 

sankcie ako príjemcovi tak i jeho zamestnancovi. 
 

8. Príjemca sa zaväzuje, že pri prezentácii podporeného projektu v médiách alebo v tlači 

a všetky výstupy projektu (napr. 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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Čl. II 

Výška dotácie a podmienky poskytnutia dotácie 

 

1. Poskytovateľ poskytne príjemcovi v roku 2019 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: 

 

        8 000    EUR,  slovom : osemtisíc eur 

 

      z toho:          bežné výdavky vo výške 0,00  eur, 

                     kapitálové výdavky vo výške 8 000 eur, 

     najneskôr do jedného mesiaca po podpísaní tejto zmluvy zmluvnými stranami, a to na účet 

príjemcu č. ú. SK06 0200 0000 0027 4157 8351, vedený v  VÚB, a.s.                                                

 

2. Príjemca sa zaväzuje účelovo poskytnuté finančné prostriedky podľa bodu 1 tohto článku 

použiť najneskôr do 31. marca 2020 – bežné výdavky a do 31. decembra 2020 – 

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 ods. 2 tejto zmluvy.  

 

6. Príjemca je povinný poskytnuté prostriedky štátneho rozpočtu podľa bodu 1 tohto článku 

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. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

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 (napríklad práceneschopnosť, odchodné, odstupné a pod.). 



 

5 

 

 

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. o finančnej kontrole a audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.  

 

Čl. III 

Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov  

 

1. Príjemca predloží poskytovateľovi písomne vyúčtovanie poskytnutých finančných 

prostriedkov do 30. apríla 2020 – bežné výdavky a do 31. januára 2021 – 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 zmluvy a prehľady čerpania výdavkov, ktoré sú súčasťou 

tejto zmluvy. 

 

2. V prípade, ak príjemca počas kalendárneho roka, v ktorom mu bola dotácia na bežné 

výdavky poskytnutá, zistí, že finančné prostriedky nepoužije, je povinný bezodkladne 

oznámiť poskytovateľovi sumu nepoužitej dotácie a vrátiť ju na výdavkový rozpočtový 

číslo IBAN SK78 8180 0000 0070 0018 0023 v Štátnej pokladnici, najneskôr však do 

10. decembra príslušného roka. Avízo o vrátení nepoužitých finančných prostriedkov 

zašle poskytovateľovi dotácie a odboru účtovníctva sekcie ekonomiky Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky. Po ukončení kalendárneho roka, najneskôr však so 

zúčtovaním dotácie, príjemca vráti nevyčerpanú časť dotácie na samostatný účet 

depozitný číslo IBAN SK56 8180 0000 0070 0018 0031. Avízo o vrátení nepoužitých 

finančných prostriedkov zašle poskytovateľovi a gestorovi depozitného účtu: 

Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Bratislava, Špitálska 14, 812  28 Bratislava. 

Príjemca v príkaze na úhradu do kolónky „správa pre prijímateľa“ uvedie „vratka 

dotácie - prevencia kriminality“  a vyplní variabilný symbol, ktorý je rovnaký ako 

variabilný symbol, pod ktorým bola dotácia na účet príjemcu poskytnutá.  
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V prípade, ak príjemca dotácie na kapitálové (účelové) výdavky zistí, že finančné 

prostriedky nepoužije, alebo po splnení účelu, na ktorý boli prostriedky poskytnuté 

vyplynie povinnosť vrátiť nevyčerpanú časť dotácie, je povinný bezodkladne oznámiť 

poskytovateľovi sumu nepoužitej dotácie a vrátiť ju na samostatný účet depozitný číslo 

IBAN SK56 8180 0000 0070 0018 0031. Avízo o vrátení nepoužitých finančných 

prostriedkov zašle poskytovateľovi a gestorovi depozitného účtu: Ministerstvo vnútra 

SR, Centrum podpory Bratislava, Špitálska 14, 812  28 Bratislava. Príjemca v príkaze na 

úhradu do kolónky „správa pre prijímateľa“ uvedie „vratka dotácie - prevencia 

kriminality“  a vyplní variabilný symbol, ktorý je rovnaký ako variabilný symbol, pod 

ktorým bola dotácia na účet príjemcu poskytnutá. 

 

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 gestorovi účtu:  Ministerstvo 

vnútra, Centrum podpory Nitra, odbor účtovníctva, Piesková 32, 949  01 Nitra 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.  

 

 

Čl. 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 (napr. práceneschopnosť, odchodné, odstupné a pod.), 

 

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. 
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2. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia poskytovateľa 

príjemcovi. 

 

 

Čl. 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 zmluvy na účet 

poskytovateľa. V prípade, že príjemca vyčerpal všetky poskytnuté finančné prostriedky 

podľa  čl. II bod. 1 zmluvy, konečným zúčtovaním dotácie so štátnym rozpočtom sa 

rozumie doručenie písomného vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov 

príjemcovi. 

 

2. Použitie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu môže byť predmetom kontroly 

podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 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 
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č. 2  tejto zmluvy. Účtovná závierka príjemcu za účtovné obdobie z roku 2018
1
je 

súčasťou zmluvy avšak nie je jej neoddeliteľnou súčasťou. 

 

7. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného 

dodatku k tejto zmluve po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 

 

8.  Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 

dostane dve 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. 
 

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  Bratislave dňa .........................   V  Bratislave dňa ......................... 

 

 

     

––––––––––––––––––                                                                            ––––––––––––––––––– 

       poskytovateľ                                                                                                  príjemca 

 

                                                 
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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KAMEROVÝ SYSÉM OBCE 

SLOVENSKÝ GROB – IV.ETAPA 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                 JUDr. Štefan Gašparovič v.r. 

                                                                                               starosta obce 
 



 

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

1. Názov projektu Kamerový systém Obce Slovenský Grob – IV. etapa 

2. Cieľ projektu Projekt kamerového systému Obce Slovenský Grob  (ďalej len  „kamerový 

systém“) vychádza z analýzy príčin a podmienok vzniku priestupkov, kriminality a iných  

nežiadúcich javov na území obce Slovenský Grob . Realizácia projektu kamerového systému, 

ako formy situačnej prevencie vychádza z potreby skvalitniť komplexnú ochranu života, 

zdravia a majetku obyvateľov, návštevníkov obce, ako aj majetku obecných inštitúcií, 

fyzických a právnických osôb dislokovaných na území obce. Aj keď sme už vybudovaným 

kamerovým systémom v troch etapách dosiahli značné pokrytie obecných budov a priestoru 

chceme v budovaní systému pokračovať, nakoľko stále pracujeme na rozvoji obce a počet 

obyvateľom nám vysokým tempom stúpa ( r.2016 3277, r.2018 4195).  

2.1 Čiastkové ciele projektu 

a) Systematické a kontinuálne monitorovanie exponovaných lokalít v Obci  Slovenský 

Grob  za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov a iných 

subjektov pôsobiacich v obci s cieľom prevencie kriminality a inej protispoločenskej 

činnosti na úseku: 

✓ násilnej kriminality ohrozujúcej zdravie a životy ľudí formou krádeží a násilnej 

trestnej činnosti páchanej na právnických osobách (predajne, penzióny, prevádzky 

zriadené na podnikanie a sídla spoločností),  inštitúciách dislokovaných na území 

obce (pošta, farský úrad), subjektov zriadených obcou (Základná škola, Materská 

škola, novo vybudované detské ihrisko, námestie obce), ako i ostatných fyzických 

osôb navštevujúcich obec, 

✓ majetkovej kriminality, páchanej predovšetkým formou vlámania do domov, bytov, 

pivníc, garáží, obchodov a školských zariadení, ako aj krádeží a poškodzovania 

motorových vozidiel,  

✓ distribúcie a užívania omamných  a psychotropných látok, resp. mravnostnej 

kriminality hlavne u mladistvých občanov obce.   

b) Zabezpečenie a posilnenie dozoru nad verejným poriadkom formou monitorovania 

vytypovaných exponovaných lokalít obce podľa analýzy rizík a ohrození v 

rámci potencionálneho ohrozenia vplyvom páchania trestnej činnosti a priestupkov.  

c) Propagácia monitorovacieho kamerového systému a aktívne vplývanie na občanov, 

ako i návštevníkov obce za účelom zvyšovania ich právneho vedomia ako prostriedku 

pre elimináciu konaní, ktoré sú v rozpore so zákonmi, inými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a internými normami s cieľom zvýšenia povedomia občanov 

z hľadiska bezpečnosti a ochrany ich majetku pred nezákonným konaním iných 

subjektov a osôb.  

d) Rozvoj spolupráce s odbornými orgánmi a organizáciami podieľajúcimi sa na plnení 

úloh prevencie kriminality ako sú policajný zbor  za účelom realizácie opatrení v oblasti 

ďalšieho rozvoja kamerového systému v obci a jeho trvalej udržateľnosti. 

 

3. Prioritná oblasť výzvy, na ktorú sa projekt zameriava  

Primárna prevencia - situačná prevencia - prvotné predchádzanie ohrozujúcim javom a 

zvyšovanie bezpečnosti v obci,  zvyšovanie bezpečnosti  obyvateľov a návštevníkov obce. 

4. Stručný popis projektu  



 

Projekt vybudovania kamerového systému sleduje naplnenie jeho prioritného cieľa - 

komplexnej ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov, návštevníkov obce, ako aj 

majetku obecných inštitúcií, fyzických a právnických osôb dislokovaných na území obce 

formou primárnej situačnej prevencie.   

        Zámerom projektu je vybudovanie ďalšej siete IP kamier s prenosovou sústavou signálu 

s napojením na server, ktoré zabezpečia kontinuálne monitorovanie a záznam 

z exponovaných lokalít obce podľa grafického vyobrazenia, ktoré tvorí prílohu žiadosti. Z 

hľadiska priestorového usporiadania katastra obce s rozlohou 1017 ha a vo vzťahu k 

dostupným finančným zdrojom na spolufinancovanie projektu, technickej obtiažnosti 

a udržateľnosti projektu je plánované vybudovať kamerový systém podľa projektu. 

Momentálne už vybudovaný monitorovací kamerový systém pozostáva zo: 

a) siete 21 kusov 4 megapixelových farebných kamier s nočným čiernobielym režimom, s  

adaptibilným IR prisvietením nastaviteľným podľa uhlu záberu objektívu, s funkciou 

WDR s dynamickým spracovaním obrazu v širokých svetelných podmienkach v 

dynamickom rozsahu 100dB 

b) siete smerových vysielacích antén prislúchajúcich k snímacím kamerám, umiestnených 

na strechách a stenách vybraných objektov, 

c) vnútornej káblovej inštalácie v interiéri pokrytých objektov na prenos signálu snímacích 

kamier a vysielacích antén a spätného signálu ovládania snímacej kamery. 

d) vnútornej káblovej inštalácie napojenia na zdroj elektrickej energie v napäťovej 

elektrickej   sústave  220 V, za predpokladu príkonu max. 250 W na snímacie kamery. 

   Monitorovací kamerový systém z hľadiska monitorovania priestorov a záznamu na 

záznamové médiá pracuje v nepretržitej prevádzke. Z hľadiska personálneho obsadenia je 

a aj naďalej bude zabezpečený z vlastných zdrojov obce v pracovnom čase stanovenom 

v organizačnom poriadku obce. Centrálny dispečing systému je inštalovaný v sídle obecného 

úradu. Ten bol vybudovaný v prvej fáze budovania kamerového systému. Prevádzkové 

náklady monitorovacieho systému budú hradené z vlastných zdrojov rozpočtu obce. 

V 4. fáze chceme pridať ďalších 6 ks kamier s tými istými technickými parametrami, 

nakoľko sa nám pri doterajšom používaní osvedčili. Kamery budú umiestnené na budove 

obecného úradu a na novoosadených stĺpoch. 

5. Východisková situácia V súčasnej dobe obec Slovenský Grob  pokrýva sieť 21 kusov 

monitorovacích kamier. Stále budujeme nové budovy a zariadenia (prístavba materskej 

školy, nadstavba základnej školy, detské ihriská), ktoré potrebujeme monitorovať, aby sme 

predchádzali ich poškodzovaniu. Aj na ostatné lokality, kde dochádza k páchaniu 

priestupkov na úseku verejného poriadku, porušovaniu všeobecne záväzných nariadení obce 

na úseku životného prostredia(vytváranie čiernych skládok), poškodzovaniu majetku obce 

(grafiti), poškodzovaniu dopravného značenia, k dopravným priestupkom a pod. treba 

doplniť kamerový systém.  

      Zo strany obce je potrebné vynakladať nemalé finančné prostriedky na odstraňovanie 

následkov páchania priestupkov z hľadiska zabezpečenia funkčnosti zariadení, ktoré má 

v správe a ktoré sú dôležité pre činnosť obce a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.    

      Dôvodom  realizácie predkladaného projektu je (prostredníctvom technického vybavenia 

- monitorovacích a záznamových zariadení) zabezpečenie dôkazného materiálu na 

objasňovanie spáchaných, resp. dokonaných trestných činov alebo priestupkov. Jeho 

preventívny aspekt je reprezentovaný  prevenciou, a to formou odstrašovania 

potencionálnych páchateľov trestných činov alebo priestupkov kontinuálnym monitorovaním 

lokalít obce, kde je najväčší  predpoklad páchania trestnej činnosti. 

 



 

6. Nadväznosť cieľov projektu na prioritnú oblasť  

Svojou koncepciou je projekt kamerového systému špecifický a obsiahne širokospektrálnu 

problematiku súvisiacu s prevenciou kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Na základe 

uvedenej skutočnosti sa od realizácie projektu očakáva zabezpečenie nasledovných oblastí:  

 

a) preventívne pôsobenie na príčiny a  podmienky výskytu kriminality a iných sociálnych 

patologických javov, odhaľovanie priestupkov, trestných činov a podpora pri ich 

objasňovaní, 

b) operatívne vyrozumenie príslušných orgánov, ako aj včasné zásahy, asistencie a pomoc 

obyvateľom na miestach výskytu mimoriadnych udalostí (napr. dopravné nehody, 

požiare, povodne a iné živelné udalosti), 

c) ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov, ako aj návštevníkov obce, 

d)    ochrana majetku obce, inštitúcií a podnikateľských subjektov. 

Obec v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 4 ods. 3 písm. n)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý 

spôsob života a práce obyvateľov obce, resp. zabezpečuje verejný poriadok v obci. 

Realizáciou projektu sa významne napomôže obci v zabezpečovaní plnenia samosprávnych 

funkcií a úloh v rámci preneseného výkonu štátnej správy. 

 

a) Vo vzťahu k vzniku a riešeniu dôsledkov sociálnych a patologických javov sú 

poznatky, záznamový a dokumentačný materiál získaný pri kontinuálnom prevádzkovaní 

monitorovacieho kamerového systému všestranne využiteľné najmä v cieľových 

skupinách: 

✓ obyvatelia obce s dôrazom na ochranu rizikových skupín obyvateľstva - deti, mládež, 

ženy, starí ľudia – cca  4200 osôb, 

✓ návštevníci obce v rámci rozvoja turistického ruchu – štatisticky nepodložený počet, 

najmä v rámci sezóny husacích hodov, 

✓ právnické osoby (prevádzkovatelia predajní, penziónov, prevádzok a firiem 

zriadených na podnikanie) – 74 subjektov,   

✓ inštitúcie a organizácie dislokované na území obce (pošta, farský úrad, športový areál 

Obecného športového klubu, kostol, cintorín, garáže) –  9 subjektov,  

b) Vo vzťahu k jeho využitiu dotknutými orgánmi a organizáciami štátnej správy, 

orgánmi samosprávy, právnickými osobami zabezpečujúcimi úlohy v oblasti prevencie 

kriminality, dokumentovania a riešenia následkov konaní, ktoré sú v rozpore so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými normami a zákonmi je projekt 

využiteľný pre nasledovné cieľové skupiny: 

✓ profesionálni pracovníci v oblasti prevencie kriminality, 

✓ profesionálni pracovníci jednotlivých zložiek Policajného zboru SR, 

✓ orgány činné v trestnom konaní, 

✓ obecný úrad a komisie zriadené na riešenie problematiky verejného poriadku, 

✓ profesionálni pracovníci zložiek IZS, 

✓ dobrovoľní pracovníci a koordinátori prevencie na školách, 

organizácie zaoberajúce sa výskumom a vývojom v oblasti prevencie kriminality. 

 



 

8. Pôsobnosť projektu  

Z hľadiska využitia projektu pri riešení dôsledkov sociálnych a patologických javov a jeho 

využitím dotknutými orgánmi a organizáciami štátnej správy, orgánmi samosprávy, 

právnickými osobami zabezpečujúcimi úlohy v oblasti prevencie kriminality, má projekt 

regionálnu pôsobnosť. 

9. Udržateľnosť projektu 

Preventívne aktivity na miestnej a regionálnej úrovni prinášajú nielen zníženie kriminality 

a výskytu sociálno-patologických javov, ale aj zmenu postojov občanov k svojej bezpečnosti, 

zníženie úrovne ich strachu zo zločinu, prehĺbenie ich spolupráce s orgánmi štátnej správy, 

samosprávy a s políciou. Ďalej zintenzívnenie vzájomných neformálnych vzťahov medzi 

susediacimi rodinami i jednotlivými občanmi, formovanie pocitu ich vzájomnej 

zodpovednosti, spolupatričnosti a pod..  Tieto sociálno-psychologické efekty majú tak trvanie 

nielen počas realizácie projektu, ale sú prínosom aj pre budúcnosť v rámci svojej 

udržateľnosti.  

        Snahou Obce Slovenský Grob  je prijímať účinné postupy a opatrenia na miestnej 

úrovni k eliminácií bežnej kriminality, ktoré je možno účinne aplikovať a tieto aktívne 

zamerať na problematiku prevencie. Ich ambíciou je pozitívne ovplyvňovať bezpečnostnú 

situáciu obce v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom časovom horizonte formou 

situačnej prevencie, ktorá je špecificky orientovaná na kriminalitu, na ochranu verejného 

poriadku, zdravia, života a majetku občanov prostredníctvom kamerového systému obce. 

      Technické možnosti kamerového systému umožňujú svojím využitím zabezpečenie 

právom chránených záujmov širokého okruhu adresátov v rámci preventívnych aktivít, ktoré 

budú realizované v primárnej a sekundárnej rovine prevencie. V rámci primárnej prevencie 

sa predpokladá preventívne pôsobenie na osoby (psychologický efekt), prítomnosťou kamier 

v označenom priestore a prijímanie a uskutočňovanie preventívnych opatrení vo vzťahu k 

situáciám a objektom v rámci monitorovaného priestranstva. Sekundárne je predpoklad 

zabezpečenia dohľadu nad verejným poriadkom a dopravnou situáciou, ochranu rizikových 

skupín obyvateľstva, ako potencionálnych obetí kriminality, tiež monitorovaním osôb, 

ktorých správanie sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa môžu stať páchateľmi kriminality.  

    Sledovanou aktivitou po jeho realizácii bude prevádzkovanie a propagácia kamerového 

systému s cieľom aktívne vplývať na občanov a návštevníkov obce za účelom: 

a) zvyšovania ich právneho vedomia, ako prostriedku pre elimináciu konaní, ktoré sú v 

rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normami   

b) zvyšovania povedomia občanov z hľadiska bezpečnosti a ochrany ich majetku pred 

nezákonným konaním iných subjektov a osôb, 

c) rozvoja spolupráce s odbornými orgánmi a organizáciami podieľajúcimi sa na plnení 

úloh prevencie kriminality. 

10. Personálne zabezpečenie projektu Technická realizácia projektu – montáž kamerového 

systému bude realizovaná firmou, ktorá bude vybraná verejným obstarávaním. Na projekte sa 

podieľajú pracovníci OÚ, ktorí vypracujú žiadosť, zabezpečia verejné obstarávanie, 

zúčtovanie a vyhodnotenie projektu, poslanec OZ Ing. Štefan Gašparovič zabezpečí dozor 

a pomoc pri samotnej montáži systému, technickí pracovníci obce budú nápomocní pri 

samotnej realizácii. 

11. Aktivity a časový harmonogram realizácie projektu Projekt bol začatý v mesiaci 

február 2019, kedy bola vypracovaná žiadosť o dotáciu, po podpísaní zmluvy o poskytnutí 

dotácie bude následne zrealizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa a samotná realizácia 

kamerového systému, najneskôr do 31.12.2019, vyúčtovanie v zmysle zmluvy o poskytnutí 

dotácie. 



 

12. Výsledky a výstupy projektu (uveďte kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele 

dosahovania cieľov projektu, spôsob vyhodnotenia úspešnosti projektu. Indikátory na 

úrovni výsledkov projektu: 

✓ zrealizovanie prenosovej siete a kamerového monitorovacieho a bezpečnostného systém 

vo vytypovaných lokalitách podľa projektovej dokumentácie, 

✓ vybudovanie obslužného pracoviska a jeho vybavenie potreným hardvérom, softvérom, 

záznamovou a monitorovacou technikou, 

✓ zaškolenie obslužného personálu v počte troch osôb. 

 

Indikátory na úrovni výstupov projektu: 

✓ počet zistených krádeží  a  priestupkov na úseku verejného poriadku, 

✓ počet zistených dopravných priestupkov, 

✓ počet zistených priestupkov proti majetku a zdraviu občanov, 

✓ počet zistených porušení všeobecne záväzných nariadení obce. 

     Subjekty spolupracujúce na realizácii projektu v pravidelných intervaloch zhodnotia jeho 

účinnosť a výsledky kvalitatívnym a kvantitatívnym ukazovateľom. Hodnotenie úspešnosti 

projektu sa bude vykonávať priebežne v Informáciách o činnosti Obecného úradu v 

Slovenskom Grobe  predkladaných na rokovanie obecného zastupiteľstva. 

13. Publicita projektu  

Informácie o projekte kamerového systému vo fáze jeho prípravy a realizácie budú 

zverejňované na úradnej tabuli obce, WEB stránke obce a miestnych printových médiách 

vydávaných obcou. V rámci spolupráce budú výstupné indikátory a informácie poskytované  

koordinačným orgánom a dotknutým subjektom štátnej správy a samosprávy pre ich ďalšie 

využitie a propagáciu v rámci aktivít v oblasti prevencie kriminality.  

14. Uveďte, či ste už v minulosti získali finančnú dotáciu na podobný projekt zameraný 

na prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti  

V roku 2014 vo výške 9000,- €, Kamerový systém Obce Slovenský Grob I. etapa 

V roku 2017 vo výške 10000,- € Kamerový systém Obce Slovenský Grob II. etapa 

V roku 2017 vo výške 10000,- € Kamerový systém Obce Slovenský Grob III. etapa 

15. Stanovisko obce viď stanovisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru – príloha č.2 

16. V prípade inštalácie kamerového systému uveďte nasledovné informácie: 

a) akým spôsobom a v akom režime bude (je) zabezpečený stály, teda nepretržitý 24 

– hodinový monitoring kvalifikovaným operátorom – bude vyhotovovaný 

záznam s lehotovou uchovávania záznamu  v súlade s právnymi predpismi 

b) akým spôsobom bude (je) zabezpečená obsluha a jej kvalita  - bude zaškolený 

poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Štefan Gašparovič + ďalší dvaja 

vybraní pracovníci  

c) akým spôsobom bude (je) vykonávaná práca so záznamami  - v zmysle zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, je aktualizovaný bezpečnostný projekt 

d) akým spôsobom bude (je) garantované právo na súkromie občanov pri fungovaní 

kamerového systému – v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, existujúce objekty sú 

označené tabuľkami ,, Priestor je monitorovaný kamerovým systémom" 

e) akým spôsobom bude (je) zabezpečené informačné alebo iné prepojenie na 

Policajný zbor, prípadne na ďalšie systémy – v tejto fáze kamerového systému 



 

zatiaľ žiadne, v budúcnosti plánujeme napojenie na centrálny pult ochrany, 

podľa finančných možností obce, vieme zabezpečiť prezretie záznamu pre 

potreby PZ, odovzdanie na záznamovom médiu, o ktorom vedieme evidenciu 

f) akým spôsobom bude (je) realizované vyhodnocovanie účinnosti kamerového 

systému a zber štatistických údajov o znížení kriminality v lokalite monitorovanej 

kamerovým systémom  - na základe prevádzky kamerového systému 

v spolupráci minimálne s obvodným oddelením PZ SR v Pezinku nastavíme 

kritériá vyhodnocovania, v počiatočnom období porovnaním 

s predchádzajúcim polrokom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 4

sumy v €

z toho: z toho:

prevádzka investície prevádzka investície prevádzka investície celkových výdavkov

600+700 600 700 600+700 600 700 600+700 600 700

I
Spolu za aktivity 1 až...  (súčet riadkov 9 a 41 a. a... )

2 Názov aktivity Spolu za aktivitu  (súčet riadkov 10 a 32) Vecný popis

3 Bežné výdavky* (kategória 600) z toho:  (riadok 10)

4 Tovary a služby (kategória 630) z toho:  (súčet riadkov 11 až 31)

5 631-cestovné výdavky

6 632-elektrická energia,voda a komunikácie 

7 633- materiál  

8 634-dopravné 

9 635-rutinná a štandardná údržba

10 636-nájomné  za nájom

11 637-služby

12 Kapitálové výdavky* (kategória 700) z toho:  (riadok 32) 16994,58 16994,58 8000 8000 8994,58 8994,58 52,9

13   Obstarávanie kapitálových aktív (kategória 710) z toho:(súčet riadkov 33 až 40) 16994,58 16994,58 8000 8000 8994,58 8994,58 52,9

14 713-nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Kamerový systém, prípojka 16994,58 16994,58 8000 8000 8994,58 8994,58 52,9

15 714-nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

16 718-rekonštrukcia a modernizácia 

II Názov aktivity Spolu za aktivitu

UPOZORNENIE:

Ziadateľ je povinný zostaviť rozpočet projektu  podľa podpoložiek rozpočtovej klasifikacie

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé, presné a úplne.

V Slovenskom Grobe, dňa 01.10.2019

*/ ÚPLNÉ ZNENIE Metodického usmernenia Ministerstva financií 

Slovenskej republiky  http://www.mfsr.gov.sk/Default.aspx?CatID==11449 

Žiadateľ je povinný zozstaviť rozpočet projektu podľa podpoložiek klasifikácie výdavkov rozpočtovej klasifikácie pre 

daný rok.

Meno a priezvisko, odtlačok pečiatky a podpis štat. orgánu 

JUDr. Štefan Gašparovič, starosta obce

Celkové výdavky Prostriedky z vlastných alebo iných zdrojov 

 ROZPOČET PROJEKTU

P.č. Rozpočet výdavkov  

Podiel vlastných 

alebo iných zdrojov 

v % z 

Dotácia z rozpočtu MV SR 

z toho:

Príloha č. 4 k žiadosti o poskytnutie dotácie


