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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava–Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava–Petržalka
schváliť
výpožičku kamerového systému vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka v celkovej
nadobúdacej hodnote 24 787,12 €, ktorý je umiestnený na strechách a fasádach obytných
domov na Vavilovovej 1, súpisné číslo 1143, Fedinovej 8, súpisné číslo 1111, Romanovej 1,
súpisné číslo 1654 a Budatínskej 3, súpisné číslo 3139 Hlavnému mestu Slovenskej
republiky pre potreby Okrskovej stanice Mestskej polície v Petržalke v rámci plnenia
prioritného cieľa mestskej časti „Podporiť rozšírenie kamerového systému a jeho priame
napojenie na mestskú políciu“.

Dôvodová správa

V rámci plnenia prioritného cieľa mestskej časti Bratislava – Petržalka „Podporiť rozšírenie
kamerového systému a jeho priame napojenie na mestskú políciu“ zhotovila spoločnosť
Insomnium, s.r.o. pre mestskú časť na základe Zmluvy o dielo č. 260/2015 zo dňa 21.07.2015
mestský kamerový systém s kontinuálnym monitorovaním – prepojenie kamier na záznamové
zariadenie v sídle MsP v celkovej nadobúdacej hodnote 24 787,12 €. Z celkovej hodnoty bola
suma 5 011,12 € financovaná z vlastných zdrojov mestskej časti a suma 19 776,00 € z
poskytnutých finančných prostriedkov (dotácie) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky –
Okresný úrad Bratislava v rámci projektu prevencie kriminality „Viac kamier, menej
kriminality = bezpečná Petržalka“. Kamerový systém bude vypožičaný Hlavnému mestu SR
Bratislava, ktoré je zriaďovateľom Okrskovej stanice Mestskej polície v Petržalke, na základe
Zmluvy o výpožičke.
Kamery sú umiestnené na bytových domoch, s ktorými ma mestská časť uzatvorené nájomné
zmluvy na časť strechy a fasády za účelom umiestnenia a prevádzkovania kamerového
systému, ktorý bude sledovať verejné priestranstvo v okolí bytových domov na uliciach:
1. Vavilovova 1, súpisné číslo 1143, LV č.
2. Fedinova 8, súpisné číslo 1111, LV č. 2305
3. Romanova 1, súpisné číslo 1654, LV č. 2709
4. Budatínska 3, súpisné číslo 3139, LV č. 1654
Kamery sú priamo napojené do systému sledovacieho a záznamového zariadenia - server DIVA
systém na monitorovacom stredisku v sídle MsP.
Kamerové systémy, ktoré vybudovala mestská časť v minulosti boli tiež vypožičané na základe
Zmluvy o výpožičke Hlavnému mestu SR Bratislava ako zriaďovateľovi Mestskej polície
hlavného mesta SR Bratislavy.
Materiál bol predmetom rokovania operatívnej porady
a odborných komisiách. Stanoviská budú súčasťou materiálu.
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Otočná kamera Grundig GCI-K2795P

Kamerový systém č. 4 – Bytový dom Vavilovova 1

Kamerový systém č. 3 – Bytový dom Fedinova 8

Kamerový systém č. 2 – Bytový dom Romanova 1

Kamerový systém č. 1 - Bytový dom Budatínska 3

