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369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
 
 

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 
 

 
 

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 
 

 
V prípade úspechu 20% spolufinancovanie 
projektu 

 
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

 
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

 
Oznámenie osobného záujmu podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.: 

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na 
rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný 
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný 
záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi. 

 



 

 

Dôvodová správa 

Zámer zapojenia sa do výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti 
prevencie kriminality pre rok 2019 
 
Základným cieľom  je cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré 
umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania 
a zamedzovania.  
 
Priority:  
1. Znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti 
Najmä: závažná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami; obchodovanie s prekurzormi a 
pre-prekurzormi; odhaľovanie obchodovania s drogami a psychoaktívnymi látkami cez internet; 
obchodovanie s ľuďmi; sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia; počítačová kriminalita; trestné 
činy extrémizmu; eliminácia propagácie kriminality prostredníctvom všetkých druhov médií (film, TV, 
rozhlas, internet, tlačoviny); hospodárska a majetková trestná činnosť; korupcia; obchodovanie so zbraňami 
a cezhraničná trestná činnosť; trestné činy proti životnému prostrediu. 
2. Zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí 
Najmä: začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; vytvorenie komplexného 
prístupu k bezpečnosti v sociálne vylúčených a iných rizikových lokalitách; zvyšovanie pocitu bezpečia 
obyvateľov a návštevníkov. 
3. Prevencia kriminality v rizikových skupinách 
Najmä: deti a mládež; ženy; seniori; rodina; sociálne vylúčené komunity, t.j. nezamestnaní, bezdomovci, 
zdravotne a telesne postihnutí; osoby prepustené z výkonu trestu – účinnejšia resocializácia páchateľov 
trestných činov; prvopáchatelia trestných činov; recidivisti – boj proti recidíve; prevencia páchania trestnej 
činnosti z rodovo, rasovo a nábožensky motivovanej nenávisti; prevencia páchania trestnej činnosti na 
LGBT – lesbických, gay, bisexuálnych a transrodových osobách; prevencia drogových závislostí vo 
všeobecnosti, ale aj s dôrazom na prevenciu užívania drog u vodičov motorových vozidiel; detekcia nových 
psychoaktívnych látok pokročilými laboratórnymi analýzami; prevencia užívania drog a obchodovania s 
drogami vo väzniciach; cielená prevencia, zameraná na mladistvých a prvo-páchateľov drogových trestných 
činov (t.j. intervenčné programy, smerujúce k odradeniu od ich páchania). 
4. Pomoc obetiam trestných činov 
Najmä: poradenstvo a pomoc obetiam; zvlášť zraniteľné skupiny – deti a mládež, ženy, seniori, národnostné 
menšiny, obete domáceho násilia, obete obchodovania s ľuďmi. 
5. Reakcia na nové trendy a hrozby v oblasti bezpečnosti a verejného poriadku 
Najmä: kriminalita vo virtuálnom prostredí, materiálové i nemateriálové druhy závislosti napr. netolizmus 
(závislosť na nových informačných technológiách), urbárna  bezpečnosť, vysoká zadlženosť obyvateľstva 
ako aj problém finančnej gramotnosti. 
 
Termín uzávierky 5. marec 2019 
Spolufinancovanie musí byť zachované vo výške minimálne 20% z celkového rozpočtu projektu, 
maximálna výška dotácie je 66 000 Eur.  
 
 

ZÁMER MESTA MOLDAVA NAD BODVOU 
 
Mesto Moldava nad Bodvou má zámer uchádzať sa o dotáciu v priorite 2. Zvyšovanie bezpečnosti 
miest a obcí – rozšírením kamerového systému v rizikových lokalitách.  
Kamerový systém bude monitorovaný nepretržite 24 hodinový monitoring operátorom chránenej dielne, 
prístupové práva k záznamom sú spracované v bezpečnostnom projekte mesta.  
Právo na súkromie občanov je garantované pri fungovaní kamerového systému /zák. č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov / kamerové záznamy nebudú poskytnuté tretím osobám, na požiadanie bude 



 

 

záznam poskytnutý príslušnému Policajnému zboru a orgánom činným v trestnom konaní pri objasňovaní 
priestupkov a trestných činov. 
Pri osadení samotných kamier v meste je treba prihliadať v prvom rade na bezpečnostnú a dopravnú situáciu 
v meste a z uvedených dôvodov by mali byt umiestnené kamery na všetkých výjazdov z mesta, kde je 
možné monitorovať tak príchod vozidiel a osôb do mesta ako aj jeho opustenie. Táto požiadavka bola 
nastolená po spoločnej porade s príslušným Policajným zborom ako aj pracovníkmi kriminálnej polície.   
V súčasnej dobe  ma  MsP k dispozícii 19 digitálnych kamier. Pri rozšírení sa uvažuje s nákupom ďalších 
13 kamier. 
 

Rozšírenie kamerového  systém v počte 13 kamier bude inštalovaný v nasledovných lokalitách: 
Lokalita č. 1 Technické služby  
- umiestnenie kamery vjazd a výjazd do mesta v smere od obce Jasov  /PK/ 
Lokalita č. 2  Dom smútku parkovisko 
- umiestnenie kamery dom smútku a priľahlé parkovisko /PK/ 
Lokalita č. 3 – parkovisko pred ul. Záhradnou v smere od obce Jasov  
- umiestnenie kamery, ktorá zachytí odstavné parkovisko /PK/ 
Lokalita č. 4 – ul. Debraďská  
- umiestnenie kamery pri bývalom Jekhetane, monitorovanie ul. Debraďská a ul. Janka Kráľa, kde v letných 
mesiacoch dochádza k častému rušeniu nočného kľudu /PK/ 
Lokalita č. 5 – parkovisko katolícky kostol 
- umiestnenie kamery, ktorá zachytáva parkovisko, priľahlý park a poštu /OK/ 
Lokalita č. 6 – parkovisko OC Billa 
- umiestnenie kamery pred OC Billa  
Lokalita č. 7 – ul. Hviezdoslavova  
- výjazd a vjazd do mesta, smer obec Budulov a Mokrance  /PK/ 
Lokalita č. 8 – ul. Rožňavská  
- umiestnenie kamery v krížovke ciest Rožňavská a Nova  /PK/ 
Lokalita č. 9 – čerpacia stanica Slovnaft   
- umiestnenie kamery vjazd a výjazd z mesta, krížovka ciest ul. Rožňavská, cesta I/16   /PK/  
Lokalita č. 10 – ul. ČSA  
- Úrad práce, križovatka ciest ul. ČSA – Školská 2x /PK/       
Lokalita č. 11 – Námestie Mieru  
- umiestnenie kamery za OC Jednota parkovisko, ul. Severná /OK/    
Lokalita č. 12 – ZŠ Severná  
- umiestnenie kamery pred základnou školou Severná a priľahlé parkovisko /OK/ 
 

 
Návrh na uznesenie 

 
Uznesenie č. ..../2019 z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa ................... Mestské 
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 schvaľuje 
 
zámer podania žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre 
prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na 
financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019 
 
Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7.zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 


