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Dôvodová správa k materiálu č. 12 na 34. zasadnutie OZ v Trnovci nad Váhom  
 
Obec Trnovec nad Váhom reagovala na výzvu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a na 
príslušnom ministerstve sa uchádzala o dotáciu na realizáciu projektu : „Prevencia kriminality 
v obci Trnovec nad Váhom“. S podanou žiadosťou o dotáciu bola obec úspešná a bol jej 
schválený príspevok  10.000,- EUR, z pôvodnej výšky žiadosti o dotáciu 41.792,- EUR bez 
započítanej spoluúčasti. V danom projekte je požadovaná spoluúčasť 20% a z tohto dôvodu je 
minimálna výška výdavkov 12.500,- EUR vo schválenej žiadosti. Obec Trnovec nad Váhom však 
plánuje väčšie rozšírenie kamerového systému a z tohto dôvodu plánuje investíciu vo výške 
cca 24.930,- EUR. Za tieto financie by malo dôjsť k rozšíreniu kamerového systému o 6 
stacionárnych kamier a 3 otáčavé kamery. Tým by k pôvodnému množstvu 22 kamier, ktoré 
sú v súčasnosti v prevádzke pribudlo nových 9 kamier a kamerový systém by tak obsahoval 31 
kamier. Nový návrh kamerového systému v zmysle podaného projektu (mapový podklad) je 
prílohou dôvodovej správy. Nachádza sa v ňom 16 nových kamier, ktorých návrh na 
umiestnenie bol uvedený v projekte a zasielaný spolu so žiadosťou o dotáciu. V projekte bolo 
stanovené nasledovné umiestnenie kamier: 

1. kamera umiestnená na konci ul. Jatovskej - 1 otočná kamera 

2. kamera umiestnená na konci Novozámockej ul. - 1 stacionárna kamera 

3. kamera umiestnená na konci Nitrianskej ul.– 1 stacionárna kamera 

4. kamera umiestnená na križovatke Šalianskej a Nitrianskej ul.– 1 otočná kamera 



5. kamera umiestnená na Šalianskej ul. (pred agrotur. zariadením Lángov dvor) - 1 otočná 

kamera a 1 stacionárna kamera  

6. kamera umiestnená na križovatke Hlavnej a Lesníckej ul.- 2 stacionárne kamery 

7. kamera umiestnená na križovatke ul. Hlavnej, Majerskej a Dolnej- 3 stacionárne kamery 

8. kamera umiestnená na križovatke ul. Dolnej a Družstevnej- 1 stacionárna kamera 

9. kamera umiestnená na križovatke ul. Nový Rad a Mlynárska- 1 otočná kamera 

10. kamera umiestnená na križovatke ul. Školská, Šöterová a Jatovská- 1 otočná kamera 

11. kamera umiestnená na križovatke ul. Lesnícka a Železničná- 1 otočná kamera 

12. kamera umiestnená na ul. Mlynárska (smerom na Dolnú ul., pri artézskej studni) –  

1 stacionárna kamera 

Ako je vyššie uvedené, žiadosť o dotáciu bola úspešná len z časti a to so zníženou sumou. 
Z tohto dôvodu sa počet nových kamier musí zredukovať na 9 kusov a bude potrebné určiť 
výber lokalít na ich umiestnenie v zmysle žiadosti. 
 
 


