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Názov investičnej akcie

Prevencia kriminality v obci Komjatice - 2014

Cieľ investičnej akcie

Podpora predchádzania a zamedzenia kriminality a protispoločenskej činnosti v obci Komjatice 
koordinovaným, cieľavedomým, komplexným  pôsobením  na príčiny a podmienky páchania 
kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Cieľ vychádza z analýzy  kriminality 
a protispoločenskej činnosti v obci a potreby obce preventívnymi opatreniami vytvárať 
podmienky na to, aby sa potenciálnym páchateľom ukázala správna cesta a tiež aby sa im 
sťažilo páchanie trestnej a protispoločenskej činnosti

Stručný opis realizácie investičnej akcie

Obsahom projektu je vybudovanie kamerového systému v obci Komjatice na miestach najviac 
ohrozených kriminalitou, protispoločenskou činnosťou, miestach určených na stretávanie 
občanov a návštevníkov obce, s vysokým výskytom detí, mladistvých a dôchodcov. 
V rámci tzv. Primárnej  prevencii - situačnej  prevencii obec zabezpečí: prvotné predchádzanie 
ohrozujúcim javom, podporí zvyšovanie bezpečnosti premávky v obci, zvyšovanie bezpečnosti  
obyvateľov a návštevníkov obce, ochranu verejného poriadku, ochranu majetku ,ochranu 
zdravia a života . 

Zhodnotenie prínosu realizovanej investičnej akcie

Inštaláciou kamerového systému sa podporí predchádzanie a zamedzenie kriminality 
a protispoločenskej činnosti v obci Komjatice. 
Zároveň sa zabezpečí: 

• Zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia   občanov a návštevníkov obce, ochrana 
majetku občanov a subjektov pôsobiacich v obci systematickým budovaním 
kamerového systému na exponovaných miestach.   

• Zvyšovanie kvality sociálnych vzťahov 
• Zvyšovanie dopravnej bezpečnosti a predchádzanie dopravným nehodám 
• Propagácia kamerového systému určeného na monitorovanie verejných priestranstiev 
• Rozvoj spolupráce s odbornými orgánmi a organizáciami na plnení cieľov prevencie 

kriminality. 
Prevencia kriminality v danom projekte bude realizovaná na základe situačnej prevencie.  
Situačná prevencia - budovanie kamerového systému je súčasť komplexnej starostlivosti obce 
o bezpečnosť občanov a návštevníkov

Základné informácie o investičnej akcii

Miesto realizácie investičnej akcie

Obec Komjatice, Nitriansky kraj

Časový rámec realizácie investičnej akcie (od - do)

2014

Financovanie investičnej akcie

Celkové výdavky (v EUR) 13 598,24 € 



"  Riadiaci orgán:  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Nitra                                  

Forma financovania  
„Projekt bol finančne podporený vládou SR 
pre prevenciu kriminality“

Vlastné 3 598,24 € 

NFP 10 000,00 €


