Príloha č. 2

Žiadosť
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016

Chránime Košecu - Zvýšenie bezpečnosti
obyvateľov a návštevníkov obce Košeca

Žiadosť
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016
A. Formulár
Názov projektu:

Číslo:
(vyplní okresný úrad v sídle kraja)

Chránime Košecu - Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov
a návštevníkov obce Košeca
Názov/meno, priezvisko žiadateľa (vrátane akademických titulov):
(pri právnickej osobe uveďte aj mená štatutárov)

IČO organizácie/dátum
narodenia a rodné číslo:

Obec Košeca, Bc. Radomír Brtáň – starosta obce

00317390

Právna forma žiadateľa:

DIČ organizácie:
2020610922

obec – jednotka územnej samosprávy

Predmet činnosti žiadateľa (nevzťahuje sa na vyšší územný celok a obec):
Adresa žiadateľa (ulica, mesto, PSČ):

Okresný úrad v sídle kraja predkladateľa: Trenčín

(pri fyzickej osobe adresa trvalého bydliska)

Miesto realizácie projektu: Košeca

Hlavná 36/100
Košeca
018 64
Telefón, fax:
042/4468023

Kraj(-e) realizácie projektu: Trenčiansky
Web stránka organizácie:
www.koseca.sk

E-mail:
starosta@koseca.sk

Bankové spojenie (názov banky, číslo účtu/kód banky predkladateľa):
VÚB a.s., 3000323372/0200
Osoba zodpovedná za projekt (meno, priezvisko, titul, funkcia, kontaktná adresa, telefón a e-mail):
Radomír Brtáň, Bc., starosta obce, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca, 0918461201, starosta@koseca.sk
Štatutárny zástupca organizácie (vyplnia len organizácie: meno, priezvisko, titul, kontaktná adresa, telefón a
mail):
Radomír Brtáň, Bc., Hlavná 36/100, 018 64 Košeca, 0918461201, starosta@koseca.sk
Zameranie predloženého projektu (podľa
okruhu adresátov a všeobecného delenia prevencie).
Vyberte len jednu možnosť podľa primárneho
zamerania projektu:

□ Primárna prevencia
□ Sekundárna prevencia
□ Terciárna prevencia
□ Sociálna prevencia
□ Situačná prevencia
□ Viktimačná prevencia

e-

Cieľová skupina, pre ktorú je projekt určený (druh
ohrozenia, vekové rozmedzie, predpokladaný počet osôb) :
-

Krádeže, vandalizmus, poškodzovanie
majetku, dopravná nehodovosť
Pre všetky vekové kategórie
Cca 2500 +

1

Dátum realizácie projektu: (od - do,
v mesiacoch) (projekt nesmie prekročiť trvanie
príslušného kalendárneho roka)
04/2016-07/2016

Počet dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnia na príprave
a realizácii projektu:
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Spolupracujete na projekte s inou organizáciou? (Názov organizácie, sídlo, meno štatutárneho zástupcu):
Konzultovanie potrieb so zástupcami Polície SR (KR PZ v TN, OO PZ v Ilave)
Anotácia o projekte (10-15 viet) vo forme vymedzenia cieľov, obsahu, foriem a metód realizácie
projektu a jeho očakávaného prínosu (v prípade podporenia projektu bude anotácia použitá ako popis projektu):
Obec Košeca je stredne veľkou obcou v okrese Ilava s počtom obyvateľov 2500. Je spádovou obcou
pre ďalšie samosprávy (Košecké Podhradie, Zliechov). Žiaci z týchto obcí navštevujú miestnu
základnú školu.
Cieľom projektu je zvýšenie pocitu ochrany a bezpečnosti obyvateľov obce, žiakov materskej školy,
základnej školy i návštevníkov obce a účastníkov cestnej premávky. Inštalácia ďalších kamier, ktoré
rozšíria už existujúci kamerový systém v obci pozostávajúci zatiaľ zo 4 kamier, bude základnou
formou prevencie pred poškodzovaním majetku, prejavmi vandalizmu a krádežami a prípadne
veľkou pomôckou pri objasňovaní dopravných nehôd.
Rozsiahle územie obce si vyžaduje priebežný monitoring viacerých dôležitých miest, nakoľko
v súčasnosti je pokrytá kamerami len malá časť centra obce a na nemonitorovanom území sa
neustále vyskytujú krádeže a prejavy vandalizmu. Radi by sme obyvateľov chránili lepšie a to
zabezpečením rozšírenia plochy, ktorá bude monitorovaná kamerovým systémom. Prínosom bude
väčší pocit bezpečnosti a primárna prevencia pred prejavmi, ktoré sú v spoločnosti neprípustné.
Žiadame o poskytnutie dotácie na projekt v oblasti prevencie kriminality
vo výške:

11.962,56

Eur (€)

Vyhlásenie žiadateľa:
Zaväzujem sa implementovať projekt v zmysle vyššie uvedenej žiadosti a vykonať zúčtovanie
poskytnutej dotácie do 31. januára 2017 so stručným komentárom, priloženými kópiami účtovných dokladov,
peňažným denníkom (len u subjektov účtujúcich v jednoduchom účtovníctve „zákon č. 431/2002 Z. z.“),
výkazom majetku a záväzkov a účtovnou závierkou, a prípadne aj s ďalším faktografickým materiálom.
Súčasťou vyúčtovania bude aj vyhodnotenie vlastných finančných prostriedkov vo výške aspoň 20 %, použitých
na spolufinancovanie projektu a prehľady čerpania výdavkov, ktoré sú súčasťou zmluvy.
Súhlasím, že poskytovateľovi štátnej dotácie poskytnem výsledky zrealizovaného projektu, ktoré je
poskytovateľ oprávnený zverejniť, použiť v rámci svojej pôsobnosti a plnenia úloh, najmä za účelom prezentácie
prijatých opatrení na úseku prevencie kriminality. Za týmto účelom sa zaväzujem, že v prípade ak výsledkom
zrealizovaného projektu bude dielo v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich
s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, poskytovateľovi písomne udelím
bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie diela, počas celej doby trvania majetkových práv k nemu na území
Slovenskej republiky a členských štátov Európskej únie.
V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov súhlasím so spracovaním a archiváciou osobných údajov a so zverejnením nasledovných údajov: meno
a priezvisko/názov žiadateľa, adresa, IČO, názov projektu, celkový rozpočet projektu, požadovaná dotácia,
poskytnutá dotácia.
Zároveň vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, presné a úplné a finančné
prostriedky sa použijú na účel, na ktoré boli poskytnuté.
.................................................
Podpis osoby zodpovednej za
projekt

..................
Dátum

................................................
Podpis štatutárneho zástupcu

..................
Dátum
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B. PROJEKT
B.1. POPIS PROJEKTU (bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov žiadateľa)
1. Názov projektu
Chránime Košecu - Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov obce Košeca
2. Cieľ projektu (definuje sa cieľ alebo čiastkové ciele, čo sa má projektom dosiahnuť)
Cieľom projektu je zvýšenie pocitu ochrany a bezpečia obyvateľov obce, žiakov
materskej školy, základnej školy i návštevníkov obce a účastníkov cestnej
premávky.
3. Prioritná oblasť výzvy, na ktorú sa projekt zameriava
Projekt sa zameriava na druhú prioritnú oblasť, ktorou je zvyšovanie
bezpečnosti miest a obcí.
4.
Stručný popis projektu (uvedie sa stručný popis súčasného stavu a problém, ktorý
sa má projektom vyriešiť)
V súčasnosti má obec vybudovaný kamerový systém pozostávajúci zo 4 kamier,
ktoré monitorujú časť centra obce v súbehu s cestou I. triedy I/61. K tomuto
kroku pristúpila obec v roku 2014, nakoľko sa predtým v obci vyskytovali
prípady krádeží a vandalizmu, ktoré sa nepodarilo objasniť. Od tohto času sa
v sledovanom území nevyskytli prakticky žiadne prípady kriminality, no
zaznamenali sme ich v obci na iných – nemonitorovaných lokalitách, rovnako ako
sa priebežne vyskytujú dopravné nehody na ceste I. a III. triedy, ktoré obcou
prechádzajú. Preto máme záujem rozšíriť kamerový systém aj do týchto
problémových oblastí. Ide o blízke okolie základnej školy, cintorína, železničnej
stanice, materskej školy a cestná komunikácia Zliechovskej ulice. Veríme, že sa
tým obec stane ešte bezpečnejšou.
5.
Východisková situácia (stav, štruktúra a dynamika kriminality – údaje Policajného
zboru, prípadne iných inštitúcií, z vlastných informačných zdrojov, zistené príčiny a
podmienky páchania kriminality a inej protispoločenskej činnosti, opatrenia, alebo
projekty, ktoré ste doteraz realizovali, dôvod prečo ste sa projekt rozhodli
zrealizovať)
Miesta, ktoré chceme pokryť kamerovým systémom sú frekventované lokality
s výskytom prejavov vandalizmu (zastávky autobusov, vlakov, detské ihrisko,...)
a výskytom krádeží (poštový novinový stánok, iné podnikateľské prevádzky
neodmysliteľne patriace k infraštruktúre našej obce) a dopravných nehôd.
Niektoré skutky doposiaľ neboli objasnené, čo by sa v prípade existencie
kamerových záznamov z týchto lokalít pravdepodobne nestalo. Na základe
skúseností, kedy sa na miestach s permanentným monitorovaním v obci od
inštalácie 4 ks kamier nevyskytli protispoločenské činnosti a nebola páchaná
kriminalita, sa domnievame, že rozhodnutím zrealizovať projekt v predloženej
podobe predídeme týmto prejavom v budúcnosti aj na ďalších dôležitých
a frekventovaných lokalitách obce.
6. Nadväznosť cieľov projektu na prioritnú oblasť
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Zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí na Slovensku je názvom druhej prioritnej
oblasti aktuálnej výzvy, s čím úzko súvisí náš cieľ – zabezpečiť zvýšenú ochranu
obyvateľov a návštevníkov obce inštaláciou ďalších kamier.
7. Cieľová skupina (konkrétna cieľová skupina, počet osôb, pre ktorú bude projekt
realizovaný, uvedie sa spôsob zapojenia cieľovej skupiny, vzdelanie cieľovej skupiny,
vek, pohlavie, sociálny pôvod napr. bezdomovec, týraná žena, popíšte aj zapojenie
širokej verejnosti do projektu)
Projekt je zameraný širokospektrálne, t.z. že sa dotýka každého - bez ohľadu na
vek, národnosť, sociálne postavenie, pohlavie a pod. Chceme chrániť všetkých
bez rozdielu.
8. Pôsobnosť projektu (celoštátna, regionálna, miestna)
Pôsobnosť projektu je miestna.
9. Udržateľnosť projektu (stručne popíšte aktivity, ktoré budú pokračovať aj po
ukončení financovania z dotácie rady)
Ďalšie aktivity, ktoré budú nadväzovať na predmetný projekt budú súvisieť
s pravidelnou údržbou vybudovaného kamerového systému tak, aby bol plne
funkčný s dlhé roky slúžil svojmu účelu.
10. Personálne zabezpečenie projektu (projektový tím, koľko ľudí sa podieľalo na
príprave projektu a koľko sa bude podieľať na realizácii projektu, počet
dobrovoľníkov zapojených do prípravy a realizácie projektu)
Na príprave projektu sa podieľali traja ľudia.
Na realizácii projektu sa budú podieľať dvaja dobrovoľníci, ktorých úlohou
bude komunikácia s verejnosťou o výhodách monitoringu verejných
priestranstiev a označia lokality samolepkami s nápisom Priestor monitorovaný
kamerovým systémom. Ďalej bude potrebné obstarať dodávateľa tovarov
a služieb, ktoré sa v rámci projektu majú zrealizovať. O administratívne úkony
súvisiace s projektom sa bude starať jeden zamestnanec obecného úradu.
11. Aktivity a časový harmonogram realizácie projektu (uvedie sa začiatok a
ukončenie projektu a ďalšie dôležité udalosti, ak viete, uveďte aj dátum jednotlivých
aktivít)
Začiatok projektu: 04/2016
Obstaranie potrebného materiálu a vykonanie prác na inštalácii kamier.
Ukončenie projektu: 07/2016
12. Výsledky a výstupy projektu (uveďte kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele
dosahovania cieľov projektu, spôsob vyhodnotenia úspešnosti projektu. Napríklad:
počet ľudí zúčastnených na projekte, počet, množstvo realizovaných aktivít a akcií,
seminárov, školení, počet ľudí zúčastnených na jednotlivých aktivitách, počet
vydaných publikácií, metodických príručiek, zborníkov, v prípade kultúrnych akcií
počet dokumentačných materiálov (CD nosiče, obrazové publikácie. Za kvalitatívne
ukazovatele môžeme považovať napríklad: zefektívnenie spolupráce medzi
relevantnými inštitúciami).
Kvalitatívne ukazovatele:
Zefektívnenie spolupráce so zložkami Polície SR
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Kvantitatívne ukazovatele:
Počet ľudí zúčastnených na projekte
Počet objasnených prípadov na protispoločenskej činnosti
Počet objasnených prípadov dopravných nehôd
Miera pokrytia územia obce kamerovým systémom
Množstvo kamier inštalovaných na území obce
13. Publicita projektu (uvádzať informáciu na dostupných tlačených a elektronických
materiáloch, v mediálnych výstupoch uskutočnených v súvislosti s projektom v znení: „Projekt
bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.
Publicita projektu po schválení a pridelení prostriedkov bude realizovaná článkom
v regionálnych a obecných novinách, na webovom sídle obce.
14. Uveďte, či ste už v minulosti získali finančnú dotáciu na podobný projekt zameraný
na prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti (v ktorom roku, na aké
konkrétne aktivity, program a názov subjektu)
Nezískali sme v minulosti žiadnu finančnú dotáciu na podobný projekt zameraný na
prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti.
15. Stanovisko obce (priložte stanovisko obce k projektu, v prípade kamerového systému
stanovisko príslušného Krajského riaditeľstva Policajného zboru)
Stanovisko KR PZ v Trenčíne nájdete v prílohách.
16. V prípade inštalácie kamerového systému uveďte nasledovné informácie:
a) akým spôsobom a v akom režime bude (je) zabezpečený stály, teda nepretržitý 24 –
hodinový monitoring kvalifikovaným operátorom (príslušníkom Policajného zboru,
príslušníkom mestskej alebo obecnej polície, a pod.);
Monitoring je zabezpečený na nahrávacie zariadenie (HDD), pričom obsluha
a kontrola je priebežne vykonávaná zamestnancom školy (centrum systému je
umiestnené v budove Základnej školy s MŠ v Košeci z dôvodu optimálnej polohy
nehnuteľnosti). V prípade výskytu protispoločenskej činnosti je dohľadaný
záznam a v prípade záujmu a potreby tento poskytnutý Polícii SR.
b) akým spôsobom bude (je) zabezpečená obsluha a jej kvalita (spôsob výberu
a výcvik operátorov, absolvované školenia, certifikáty a pod.);
Nakoľko obec nemá zriadenú políciu, obsluhu zariadenia vykonáva vyškolené
osoby – zamestnanec školy, starosta obce.
c) akým spôsobom bude (je) vykonávaná práca so záznamami (tvorba a evidencia
záznamov, doba uložených záznamov, dokumentácie, využívanie informácií,
existencia vnútorných smerníc, prístupové práva k záznamom a pod.);
Záznamy sú a budú uchovávané a sprístupňované v zmysle požiadaviek platnej
legislatívy.
d) akým spôsobom bude (je) garantované právo na súkromie občanov pri fungovaní
kamerového systému (zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov);
Prevádzkovanie
kamerového
systému
je
súčasťou
vypracovaného
bezpečnostného projektu obce.
e) akým spôsobom bude (je) zabezpečené informačné alebo iné prepojenie na
Policajný zbor, prípadne na ďalšie systémy (mestský rozhlas, integrované
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bezpečnostné systémy a pod.);
Policajný zbor má informáciu o existencii kamerového systému v obci a v prípade
potreby na objasnenie protispoločenskej činnosti a dopravných nehôd sú
záznamy vyšetrovateľom poskytnuté.
f) akým spôsobom bude (je) realizované vyhodnocovanie účinnosti kamerového
systému a zber štatistických údajov o znížení kriminality v lokalite monitorovanej
kamerovým systémom (aké kritéria budú (sú) sledované, aké hodnoty vyčíslené,
napr. pokuty za priestupky odhalené kamerami, odhalenie škôd na verejnom
majetku, poškodzovanie majetku obce a pod.).
Ide najmä o prevenciu, čo sa nám od roku 2014 výrazne darí, preto považujeme
za najvhodnejší parameter na vyhodnocovanie účinnosti množstvo prípadov
kriminality v monitorovaných lokalitách. Ak sa vyskytnú prípady priestupkov za
ktoré bude možné udeliť pokuty, určite ich budeme sledovať a zabezpečíme ich
prerokovanie – s následným udelením pokuty.
g) v prípade "mobilného kamerového systému" uveďte okrem písm. b), c), d), e), f) či
je využitie takéhoto systému účelné, opodstatnené, zmysluplné a efektívne.
B.2. ROZPOČET PROJEKTU (popíšte rozpočet projektu max. 1 strana)
Požadované finančné prostriedky musia byť v priamej súvislosti s cieľmi a aktivitami
projektu. Rozpočet projektu vpíšte do tabuľky uvedenej v prílohe č. 1 žiadosti projektu,
v ktorej uveďte jednotlivé položky rozpočtu a celkovú požadovanú dotáciu.
Jednotlivé položky rozčleňte na vlastné a iné zdroje podľa ekonomickej klasifikácie
výdavkov1 na požadovanú dotáciu, pri ktorej špecifikujte ich prerozdelenie na kapitálové
a bežné výdavky. Požadovaná dotácia môže byť poskytnutá najviac do 80 %2
predpokladaných výdavkov projektu.
Rozpočet projektu (priložený ako príloha č. 4) obsahuje len kapitálové výdavky na
obstaranie kamerového systému vrátane montáže a zaškolenia.
V zmysle predbežnej cenovej ponuky sú v rámci aktivity uvedené nasledovné položky:
Por.

Názov

Počet

číslo

zariadenia

ks

1

kamera HAC HFW 1200 RP

10

2

nadpojovacia krabica Scame 100x100x40

10

3

záznamník Dahua HCVR 5216 16 kanálový

1

4

HDD SATA III 2T 24/7 Segate

2

5

drobný inštalačný materiál

6

kabeláž cet 5e

150

7

optický kábel Sm drop 90/125 8 vláknový

1710

8

skriňa pre optické komponenty

1

3

1

ÚPLNÉ ZNENIE Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/200442 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení Dodatku
č. 1 (FS č. 9/2005), Dodatku č. 2 (FS č. 3/2006), Dodatku č. 3 (FS č. 10/2006), Dodatku č. 4 (FS č. 11/2007),
Dodatku č. 5 (FS č. 5/2008), Dodatku č. 6 (FS č. 6/2009), Dodatku č. 7 (FS 5/2010), Dodatku č. 8 (FS 12/2010),
Dodatku č. 9 (FS č. 3/2012), Dodatku č. 10 (FS č. 12/2013), Dodatku č. 11 (FS č. 11/2014) a Dodatku č. 12 (FS
č. 6/2015). http://www.mfsr.gov.sk/Default.aspx?CatID=6814
2
§ 11 ods. 1 zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

6

9

kotviaci materiál sada

20

11

napájací zdroj PA 60 12 V 6 A

4

12

optická vaňa mini vaňa komplet

4

13

sada optických prevodníkov HDCVI OTC 102

10

14

racková skriňa 19" 12 U pri záznamník

15

napájací kábel CYKY 3Cx2,5 samonosný

16

práca plošiny

24

17

montáž, oživenie, zaškolenie

1

1
1250

Celkové výdavky sú plánované vo výške: 14.953,20 EUR
Z toho
Kapitálové výdavky sú plánované vo výške: 14.953,20 EUR
Bežné výdavky vo výške: 0 EUR
Spoluúčasť obce vo výške 20 % činí: 2.990,64 EUR
Dotácia z rozpočtu MV SR je: 11.962,56
Komentár k štruktúrovanému rozpočtu:
(v tejto časti žiadateľ podá dôsledný komentár k samotnému rozpočtu, spracuje jeho
špecifikáciu, odôvodni efektívnosť jednotlivých výdavkov, kvalitatívne a cenové parametre
riešenia, a k tejto časti prípadne, ak to z účtovnej a ekonomickej povahy projektu vyplýva
priloží aj ďalšie doklady, napríklad prieskum trhu, cenové ponuky, ponuky riešenia od
dodávateľov, zdôvodnenie ekonomickej výhodnosti, dodržanie postupov verejného
obstarávania).
Rozpočet projektu je odvodený z ponuky od spoločnosti, ktorá súčasný kamerový
systém obci so 4 kamerami inštalovala (nájdete ju v prílohách). Firma navrhla technické
riešenie, ktoré je možné bez problémov zrealizovať a využiť zároveň niektoré
hardvérové prvky obstarané ešte v roku 2014 aj pre toto plánované rozšírenie
kamerového systému.
Samotné verejné obstarávanie na dodávateľa bude vyhlásené až po avíze, že projekt bol
podporený, čím zabezpečíme súlad s platnou legislatívou (napr. Zákon o verejnom
obstarávaní, Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite).
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C.

Prílohy žiadosti

1. Projekt, ktorý obsahuje najmä opis aktuálneho stavu riešeného projektom, subjekt
a miesto realizácie projektu, časový harmonogram aktivity v oblasti prevencie
kriminality, spôsob jej priebežného sledovania a spôsob vyhodnotenia projektu.
2. Originál štruktúrovaného rozpočtu projektu a komentár k štruktúrovanému rozpočtu
projektu.
3. Originál alebo úradne overenú kópiu dokladu o preukázaní, že žiadateľ má na
financovanie projektu zabezpečených aspoň 20 % finančných prostriedkov z iného
zdroja ako zo štátneho rozpočtu vo forme bankového výpisu verifikovaného podpisom
štatutárneho zástupcu.
4. Originál alebo úradne overenú kópiu dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu
žiadateľa, nie staršieho ako tri mesiace, ak žiadateľom je právnická osoba a predmet
činnosti žiadateľa, ak žiadateľom je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba.
Táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorým je vyšší územný celok a obec.
5. Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z registra trestov, ktorý nie je starší ako tri
mesiace, ak žiadateľom je fyzická osoba. Ak žiadateľom je právnická osoba, tak výpis
z registra trestov všetkých štatutárnych zástupcov. Táto povinnosť sa nevzťahuje na
štatutárov vyšších územných celkov a obcí.
6. Originál alebo úradne overenú kópiu potvrdenia správcu dane, ktoré nie je staršie ako tri
mesiace, že voči žiadateľovi neeviduje daňový nedoplatok vo vzťahu k štátnemu rozpočtu.
7. Originál alebo úradne overenú kópiu potvrdenia colného úradu, ktoré nie je staršie ako
tri mesiace, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatok na cle.
8. Originál alebo úradne overenú kópiu potvrdenia Sociálnej poisťovne, ktoré nie je staršie
ako tri mesiace, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatok na poistnom na sociálne
poistenie alebo nedoplatok na príspevku na starobné dôchodkové sporenie.
9. Originál alebo úradne overenú kópiu potvrdenia (každej) zdravotnej poisťovne, ktoré
nie je staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatok na poistnom na
zdravotné poistenie.
10. Originál alebo úradne overenú kópiu potvrdenia konkurzného súdu, ktoré nie je staršie
ako tri mesiace, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku. Táto povinnosť sa nevzťahuje na vyšší územný celok a obec.
11. Originál čestného vyhlásenia žiadateľa s osvedčením pravosti podpisu, že neporušil
zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania; ak ide o žiadateľa oprávneného
podnikať, originál alebo úradne overenú kópiu potvrdenia príslušného inšpektorátu
práce, ktoré nie je staršie ako tri mesiace,
12. Originál čestného vyhlásenia žiadateľa s osvedčením pravosti podpisu, že má
vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.
13. Originál čestného vyhlásenia žiadateľa s osvedčením pravosti podpisu, že nie je
v likvidácii alebo exekučnom konaní. Táto povinnosť sa nevzťahuje na vyšší územný
celok a obec.
14. Účtovná závierka za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom
bola podaná žiadosť sa pri podpisovaní zmluvy o poskytnutí dotácie medzi
poskytovateľom a žiadateľom pripája k zmluve, avšak nie je jej neoddeliteľnou
súčasťou. Táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorý má povinnosť zverejniť
účtovnú závierku vo verejnej časti registra účtovných závierok podľa § 23 ods. 6 zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade, že žiadateľom je
subjekt, ktorý vznikol v roku, v ktorom mu bola poskytnutá dotácia a teda za predošlé
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účtovné obdobie nevykazoval činnosť, doloží takýto subjekt účtovnú závierku za obdobie
od svojho vzniku.
15. Originál stanoviska príslušného Krajského riaditeľstva PZ k opodstatnenosti a potrebe
budovania kamerového systému v danej lokalite s vyznačeným umiestneným kamerového
systému na priloženom pláne mesta alebo obce (fotokópia katastrálnej mapy), vrátane
fotodokumentácie objektu. , v prípade "mobilného kamerového systému" originál
stanoviska Krajského riaditeľstva PZ, v ktorom sa bude prihliadať predovšetkým na
oprávnenosť žiadateľa, účel, opodstatnenosť, zmysluplnosť a efektivitu takéhoto
kamerového systému;
16. Originál čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že mu na rovnaký projekt nebola
v minulosti poskytnutá dotácia z rady. Táto povinnosť sa nevzťahuje na projekty, ktoré sa
realizujú vo viacerých na seba nadväzujúcich obdobiach.
17. Originál čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že dotáciu na tento projekt nežiada aj od
iného subjektu alebo mu na tento projekt nebola od iného subjektu dotácia poskytnutá. Ak
žiadateľ žiada na tento projekt dotáciu aj od iného subjektu alebo mu bola na tento projekt
dotácia poskytnutá od iného subjektu, uvedie názov a sídlo tohto subjektu a výšku
poskytnutej dotácie.
18. Neoverená kópia dokladu o pridelení IČO. Táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa,
fyzickú osobu, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky a dovŕšila vek 18 rokov.
19. Neoverená kópia dokladu, ktorá identifikuje štatutárneho zástupcu žiadateľa, ak ide
o právnickú osobu.
UPOZORNENIE







Vystavenie potvrdení orgánmi štátnej a verejnej správy, konkurzným súdom, sociálnou poisťovňou
a zdravotnými poisťovňami môže trvať až 30 dní od doručenia žiadosti o vydanie potvrdenia.
Všetky strany projektu (žiadosť, samotný projekt a prílohy) musia byť očíslované a verifikované
podpisom žiadateľa (štatutárneho zástupcu organizácie).
Úplnosť formálnych príloh dokladuje žiadateľ Kontrolným listom priloženým k originálnemu výtlačku
žiadosti a v textovom súbore na elektronickom nosiči.
Predložený projekt (bez príloh) môže obsahovať max. 10 strán.
Prílohy žiadosti nesmú byť ku dňu podania žiadosti staršie ako 3 mesiace.
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