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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 
 

schvaľuje 
 
zámer na rozšírenie mestského kamerového systému, s predpokladanou hodnotou 19 934,24 
EUR bez DPH; 23 921,09 EUR s DPH.     

 
 

 
 
Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 
Spracoval: Ing. Jozef Ferjo, referent pre miestny rozvoj 
                        
                    
 
V Trebišove, dňa 27.3.2017 

                                                                 

 

                         predkladateľ 



Dôvodová správa k zámeru zákazky Rozšírenie mestského kamerového 
systému – 7. etapa 

 

 
Dňa 21.12.2016 bolo mestu Trebišov oznámené schválenie dotácie vo výške 19 000 EUR na 
daný projekt na úhradu kapitálových výdavkov. 
 
Cieľom projektu je vytvárať v meste priaznivejšie podmienky, ktoré umožňujú predchádzať, 
potláčať a zamedzovať páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, ako aj vznik 
dopravných nehôd a tým chrániť verejný poriadok, zdravie, majetok občanov a mesta. 
 
Na základe vzájomnej konzultácie s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru, Obvodným 
oddelením Policajného zboru a Mestskej polície bolo v rámci projektu navrhnuté umiestnenie 
7 kusov nových kamier na týchto miestach: 
 

1. Stĺp verejného osvetlenia pri Mariánskom námestí - monitoruje priestor od 
gréckokatolíckeho kostola po rímskokatolícky kostol, pričom v  monitorovacom 
priestore bude monitorované aj Mariánske námestie a nádvorie, kde sú umiestnené 
lavičky, taktiež bude monitorovať priestor pred Základnou umeleckou školou a 
priľahlé okolie, ako aj  časť nákupného centra Berehovo a vjazd na ul. Cintorínsku až 
po Sociálnu poisťovňu. 
 

2. Stĺp verejného osvetlenia na ul. Berehovská pri b.j. 2170/1 - situovaný medzi b.j.       
č. 2170 a trafostanicou pri chodníku, ktorý vedie na detské ihrisko. Kamera monitoruje 
priestor detského ihriska až po b.j. na ul. Komenského č. 2136/2137, taktiež 
monitoruje kontajnerové miesto pri b.j. č. 2170/1 pozdĺž ulice Berehovská až k vjazdu 
– výjazdu motorových vozidiel do podzemnej garáže,  ako aj kontajnerové miesto, 
ktoré je pri vjazde – výjazde motorových vozidiel do podzemnej garáže, taktiež 
monitoruje priestor za NS Berehovo, ako aj kontajnerové miesto, ktoré sa nachádza 
vedľa NS Berehovo pri parčíku medzi NS Berehovo a ul. Cintorínska. 
 

3. Stĺp verejného osvetlenia pri križovatke ulíc Berehovská a 1. Decembra - kamera je 
umiestnená na stĺpe verejného osvetlenia situovaného pri križovatke ul. Berehovská 
a 1. decembra. Uvedená kamera monitoruje priestor časti ulice 1. decembra po b.j. č. 
2207, ako aj časť MŠ na ul. 1. decembra, následne monitoruje ul. Berehovskú smerom 
na sever k VÚB pozdĺž b.j. č. 2171, kde je aj kontajnerové miesto, ďalej monitoruje 
priľahlé okolie okolo OC Billa a pozdĺž ulice Berehovská k výjazdu a vjazdu 
motorových vozidiel do podzemnej garáže a ku kontajnerovému miestu  pred b.j.       
č. 2271/5. 
 

4. Stĺp verejného osvetlenia na ul. Kutnohorská – kamera umiestnená na stĺpe verejného 
osvetlenia situovaná smerom na trhovisko a blízke okolie a priestor za bývalými 
potravinami CBA (starý dreveňák). 



5. Stĺp verejného osvetlenia na ul. Varichovská pred ZŠ Sever - monitoruje priestor  pred 
ZŠ Sever ako aj blízke okolie. 

 
6. Stĺp verejného osvetlenia pri križovatke ulíc J. Záborského a Komenského - 

monitoruje priestor  pred ZŠ Komenského, ulicu Jonáša Záborského, ako aj blízke 
okolie. 

 
7. Stĺp verejného osvetlenia pri školskom ihrisku na ZŠ M. R. Štefánika - monitoruje 

priestor na školskom ihrisku. 
 
Mestskému zastupiteľstvu predkladáme zámer na obstaranie mestského kamerového systému, 
s predpokladanou hodnotou 19 934,24 EUR bez DPH; 23 921,09 EUR s DPH.     
 
Zmluva o poskytnutí dotácie bola zverejnená dňa 16.3.2017. 
 
 
Spracoval: Ing. Jozef Ferjo, referent pre miestny rozvoj 
 
 


