
Kamerový systém v obci Diviacka Nová Ves 
 

 

 

Cieľ projektu:  

Zabezpečenie a posilnenie nepretržitého dozoru nad verejným poriadkom a dopravnou situáciou           

v obci , v širokom zábere verejného priestranstva, čo nie je možné zabezpečiť fyzickou prítomnosťou 

príslušníkov štátnej polície. 

 

 

Charakteristika projektu: 

Projekt je zameraný na prevenciu a zamedzenie nežiaducich javov v obci prejavujúcich sa 

vandalizmom a kriminalitou na verejných priestranstvách. Realizáciou kamerového systému v obci 

sa nepretržite monitorujú rizikové lokality. 

 

 

 

Umiestnenie kamier: 
 

 

1. etapa: 
 

Kamerové miesto bod ,,A“ budova obecného úradu: 
- kamera 1 monitoruje priestor pred obecným úradom, vstup, chodníky, detské ihrisko  

 

Kamerové miesto bod ,,B“ budova kultúrneho domu: 
- kamera  2 monitoruje priestor pred KD, oddychovú zónu, vstupy a okolie 

  

Kamerové miesto bod ,,C“ budova obecného úradu v zadnej časti: 
- kamera 3 monitoruje priestor za obecným úradom, vstupy, poštu, parkovisko a okolie 

 

Kamerové miesto bod ,,D“ budova kultúrneho domu v zadnej časti: 
- kamera 4 monitoruje priestor za KD a priestor skladových priestorov 

 

Kamerové miesto bod ,,E“ budova domu smútku: 
- kamera 5 monitoruje priestor vstupu do objektu, chodníky a okolie 

 

Kamerové miesto bod ,,F“ budova domu smútku: 

- kamera 6 - otočná kamera monitoruje priestor cintorína, chodníky a okolie 

 

Kamerové miesto bod ,,G“ stĺp pri kostole: 
- kamera 7 monitoruje priestor pri zbernom mieste odpadu pri cintoríne 

 

Kamerové miesto bod ,,H“ stĺp pri kúrii: 

- kamera 8 monitoruje priestor križovatky pri cintoríne v Div. Novej Vsi 

 

Kamerové miesto bod ,,I“ stĺp pri cintoríne vo Vrbanoch: 

- kamera 9 monitoruje priestor objektu cintorína 

- kamera 10 monitoruje priestor zberného miesta odpadu 

 

 



2. etapa: 
 

Kamerové miesto bod ,,A“ obecný úrad: 

- kamery 1, 2 monitorujú vstup do obecného úradu, chodníky, vestibul obecného úradu, verejnú zeleň  

 

Kamerové miesto bod ,,B“ križovatka pred obecným úradom: 

- kamery 3, 4, 5, 6 monitorujú križovatku ciest, príjazd do obce smer Nováky / Ilava a obecné  

  komunikácie 

- kamera 7 monitoruje obecnú komunikáciu a hlavnú cestu smer Nováky / Ilava, autobusové zastávky  

  a okolie  

 

Kamerové miesto bod ,,C“ futbalové ihrisko: 

- kamery 8, 9, 10, 11 monitorujú futbalové ihrisko, obecné komunikácie, vstupy do objektu, šatne  

  tribúny a okolie 

 

 

 

 

3. etapa: 

 
Kamerové miesto bod ,,A“ križovatka ZŠ: 
- kamery 1,2,3,4 monitorujú priestor križovatky hlavnej cesty 574,vedlajšie komunikácie, kontajner 

  bioodpad, autobusové zastávky a okolie pred ZŠ 

 

Kamerové miesto bod ,,B“ základná škola: 

- kamery 5,6 monitorujú priestor vstupu do ZŠ, chodníky, bočnú časť školy, terasu a okolie areálu 

 

Kamerové miesto bod ,,C“ cintorín Vrbany: 

- kamery 7,8 monitorujú kontajner na bioodpad, vstupy do objektu cintorína, obecné komunikácie  

  príjazdovú cestu, obchod a okolie 
 
 
 

 

4. etapa: 

 
Kamerové miesto bod ,,A“  smer ,,Sviniarka“: 

- kamera 1,2 monitoruje vedľajšiu komunikáciu z obce oblasť ,,Sviniarka“ 

 

Kamerové miesto bod ,,B“  multifunkčné ihrisko 

- kamery 3,4 monitorujú objekt ihriska, obecné komunikácie, chodníky a cesty 
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