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Rozšírenie kamerového systému v obci Herľany
Začiatok realizácie aktivít projektu
Ukončenie realizácie aktivít projektu
Výška poskytnutej dotácie
Celkový rozpočet podľa žiadosti projektu
Celkový rozpočet po verejnom obstarávaní
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5868,79.- €

Obsah projektu:
Dobudovaním a rozšírením monitorovacieho kamerového systému bol naplnený hlavný cieľ
uskutočneného projektu, t. j. predchádzať prípadne eliminovať kriminalitu, vandalizmus a iné
protiprávne a protispoločenské činnosti v obci, zároveň zabezpečiť komplexnú ochranu
života, zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov obce.
Rozšírená kamerový systém umožní monitorovať exponované objekty a lokality, v ktorých
pravidelne dochádza k poškodzovaniu verejného, súkromného majetku a k inému
protispoločenskému a protiprávnemu konaniu. K výtržnostiam v daných lokalitách dochádza
predovšetkým v nočných hodinách, kedy sú navštevované mládežou, ktorá je častokrát pod
vplyvom alkoholických nápojov. Dôsledkom protispoločenského a protiprávneho správania
určitých osôb v obci je práve zdevastovaný verejný majetok obce. V našom záujme
je ho udržiavať v takom stave, aby čo najlepšie slúžil obyvateľom obce. Ďalším dôležitým
faktom je, že obec je pravidelne navštevovaná nielen domácimi turistami, ale aj turistami
z Čiech, Maďarska, Poľska dokonca z Nemecka či Talianska. Kamery sú strategicky
rozmiestené na viacerých dôležitých miestach v obci Herľany - Žírovce. Rozmiestnenie
kamier bolo zostavené tak, aby pokrylo čo najširšiu oblasť obce a taktiež sledovalo
exponované lokality.
V rámci projektu sa zakúpilo a doinštalovalo 5 kamier, ktoré monitorujú objekty zvonice,
zastávky autobusu, detského ihriska, studne, miestnej komunikácie vedúcej k cintorínu
a vjazdy do obce Herľany a Žirovce. Účelom rozšírenia kamerového systému je na jednej
strane monitorovať situáciu v spomínaných oblastiach a zároveň slúži aj ako psychologický
preventívny prostriedok na odrádzanie potencionálnych páchateľov od krádeží, vandalizmu,
poškodzovania obecného a súkromného majetku ako aj od priestupkov či trestných činov.
Výsledkom budú záznamy uchované digitálnymi záznamovými zariadeniami, umiestnenými
v priestoroch jednotlivých monitorovaných objektov, čím sa stanú nástrojom na odhaľovanie
a identifikáciu páchateľov už uskutočnených protiprávnych konaní. Realizácia tohto projektu
má dlhodobý prínos pre obec Herľany a Žírovce, jej obyvateľov, domácich aj zahraničných
turistov.
Ciele projektu:
Hlavným cieľom projektu je prevencia voči kriminalite v obciach a dosiahnutie celkového
zlepšenia bezpečnostnej situácie miest a obcí s dôrazom na preventívnu funkciu kamerového
monitorovacieho systému. Uskutočnený projekt je zameraný na túto prioritnú oblasť. Zámer
a ciele projektu sú plne v súlade s uvedenou prioritnou oblasťou. V projekte sú zahrnuté
konkrétne aktivity, ktoré majú pôsobiť na situácie alebo javy v spoločnosti, ktoré sú
v rozpore so zákonom a morálkou. Kamerový monitorovací systém slúži ako preventívny

nástroj v súvislosti s kriminalitou a inou protispoločenskou činnosťou v obci Herľany,
Žírovce a v ich okolí.
Lokality:
Pôvodné kamery (8 statických kamier) v obci Herľany v nasledovných 8 lokalitách:
Kamera č. 1 : monitorovanie lokality obecného úradu a miestnej prístupovej komunikácie
k obecnému úradu,
Kamera č. 2 : monitorovanie lokality autobusovej zastávky a hlavnej cesty v smere od obce
Rankovce, vjazd do obce,
Kamera č. 3 : monitorovanie lokality autobusovej zastávky a cesty v smere do obce Žírovce,
Kamera č. 4 : monitorovanie lokality obecného parkoviska pri Herlianskom gejzíre,
Kamera č. 5 : monitorovanie lokality objektu kostola a miestnej prístupovej komunikácie ku
kostolu a areálu okolo národnej prírodnej pamiatky „Herliansky gejzír“,
Kamera č. 6 : monitorovanie lokality požiarnej zbrojnice, detského ihriska a miestnej
Komunikácie,
Kamera č. 7 : monitorovanie lokality hlavnej cesty od križovatky v smere od Rankoviec
a Žíroviec, objektu pohostinstva a predajne potravín,
Kamera č. 8 : monitorovanie lokality zberného dvora a prístupovej cesty k zbernému dvoru.
Nové inštalované kamery (5 statických kamier) v nasledovných 5 lokalitách:
Obec Herľany
Kamera č. 9 : monitorovanie hlavnej cesty a vstupu do obce v smere od obce Vyšná
Kamenica a obce Banské.
Obec Žírovce
Kamera č. 10 : monitorovanie hlavnej cesty vjazdu a výjazdu do obce,
Kamera č. 11 : monitorovanie zvonice, zastávky autobusu a príjazdovej komunikácie,
Kamera č. 12 : monitorovanie detského ihriska, studne a miestnej komunikácie,
Kamera č. 13 : monitorovanie miestnej komunikácie a prístupu k cintorínu.

Projekt „Rozšírenie kamerového systému v obci Herľany - Žírovce“ spolufinancovaného
z dotácie poskytnutej z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky – Okresného úradu Košice, z podprogramu 0D60103.39385 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. 09. 2019, na financovanie výdavkov prevencie kriminality.
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