
Kamerový systém v obci Predajná ako nástroj prevencie kriminality 
 

 
  

Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 
www.minv.sk 

  
        Projekt kamerového systému v obci Predajná vychádza z analýzy príčin a podmienok vzniku 
priestupkov, kriminality a iných  javov na území obce. Realizácia projektu kamerového systému, ako 
nástroja prevencie kriminality vychádza z potreby skvalitniť ochranu života, zdravia a majetku 
obyvateľov, návštevníkov obce, ako aj obecného majetku a majetku  fyzických a právnických osôb na 
území obce.  

Vybudovaním kamerového systému sa znížia nežiaduce prejavy potenciálnych páchateľov. V prípade 
poškodenia majetku, krádeží, ohrozovania osôb a inej trestnej činnosti budú môcť príslušníci 
policajného zboru zo záberov kamier identifikovať páchateľov a zabezpečiť ich včasné zadržanie. Toto 
prispeje k väčšej objasnenosti priestupkov a trestných činov. Zvýši sa tým bezpečnosť obyvateľov 
a návštevníkov obce a ochrana obecného a súkromného majetku obyvateľov obce. Znížením 
kriminality a inej protispoločenskej činnosti sa zvýši kvalita sociálnych vzťahov. 

 Vzhľadom k tomu, že obce investovala nemalé finančné prostriedky do rekonštrukcie  centrálnej zóny 
je jej úlohou chrániť majetok pred poškodením a odcudzením. Úlohou obce je aj vytvárať bezpečné 
a sociálne vhodné prostredie pre všetkých užívateľov obnoveného námestia. Obec chce zabezpečiť 
bezpečné bývanie a pobyt v obci. Cieľovými skupinami sú všetci občania, návštevníci, turisti, majitelia 
nehnuteľností a podnikateľské subjekty pôsobiace v obci. Vekové rozhranie sa týka všetkých, od 
novorodencov až po starých ľudí. 

 

Výška poskytnutej dotácie:                                                       7 900 € 

Spoluúčasť obce:      2 009 € 

 

 

Projekt bol realizovaný júli 2017 
 

 

 

 

 

 

http://www.minv.sk/


Predajná – trvalé dopravné značenie 

 
Projekt bol finančne podporený Ministerstvom financií Slovenskej republiky 

www.finance.gov.sk 
 

Projekt  Predajná – trvalé dopravné značenie vychádza z potreby doplnenia dopravného značenia na 
existujúcich komunikáciách v obci Predajná na základe požiadaviek občanov.  

Trvalé dopravné značenie je umiestnené na ceste III. Triedy č. 2379, ktorá prechádza obcou a na 
miestnych komunikáciách obce Predajná. 

Dopravné značky slúžia na vizuálne usmerňovanie vozidiel a ostatných účastníkov cestnej premávky na 
pozemných komunikáciách. Správne používanie funkčných dopravných značiek má vplyv na zvýšenie 
bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách. 

Projekt bol vypracovaný autorizovaným projektantom a odsúhlasený Okresným dopravným 

inšpektorátom v Brezne a Okresným úradom Brezno, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií  Zároveň bol obstaraný verejnou obchodnou súťažou ako zákazka s nízkou hodnotou 

podľa §117 zák.č.343/2015 o verejnom obstarávaní. 

 

Výška poskytnutej dotácie:                                                       8 000 € 

Spoluúčasť obce:      5 859,22€ 

 

 

Projekt bol realizovaný novembri 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finance.gov.sk/


Modernizácia obecnej knižnice – obec Predajná 

 

www.fpu.sk 

 

Projekt je zameraný na modernizáciu obecnej knižnice, digitalizáciu evidencie a zlepšenie služieb. 

Cieľom projektu je modernizácia knižnice prostredníctvom obstarania 2 ks počítačov vrátane 
operačného systému, monitoru, klávesnice a myši, wifi routeru a multifunkčného zariadenia. 

Táto modernizácia znamená priblíženie sa súčasnej dobe, kedy množstvo informácií je dostupných 
práve na internete a taktiež veľa pôvodnej literárnej tvorby sa nachádza v audio, alebo video podobe na 
CD/DVD nosičoch. 

Uvedený projekt tak umožní širšie využitie obecnej knižnice a vzhľadom k tomu, že väčšinu čitateľov 
tvoria deti, resp. deti a ich rodičia (príp.starí rodičia) digitalizácia knižnice priláka nových používateľov 
do priestorov knižnice a umožní používateľom, ktorí nemajú prístup na internet, alebo k CD/DVD 
prehrávaču oboznámiť sa s literárnou formou aj takomto formáte. 

 

Výška poskytnutej dotácie:                                                       1 500 € 

Spoluúčasť obce:      82,50 € 

 

 

Projekt bol realizovaný apríl 2017 

 

 

http://www.fpu.sk/

