Žiadosť - Jednotná tabuľka projektového zámeru
pre Komunitný participatívny rozpočet mesta Partizánske
Rok (na ktorý sa projekt
podáva)
Názov projektu
Predkladateľ
meno/názov
IČO
adresa
Štatutárny zástupca
Telefonický kontakt:
Mailový kontakt:

2019
Kamerový systém - bezpečné ihrisko
Futbalový klub Veľké Bielice
34074902
Športovcov 810/25, 958 04 Partizánske - Veľké Bielice
Ivan Dragula - predseda klubu
908 762 689
ivo.dragula@gmail.com

Lokalita projektu

Futbalové ihrisko, Partizánske - Veľké Bielice
Cieľom projektu je ochrániť majetok - futbalové ihrisko, tribúnu,
kabíny a okolie ihriska. Kamerový systém bude slúžiť na zabezpečenie
Stručný popis projektu,
a monitorovanie budovy kabíny, tribúny a futbalového ihriska vo
očakávaný výsledok/prínos Veľkých Bieliciach. Zvýši bezpečnosť divákov, hráčov a
pre komunitu
usporiadateľov pri nešportovom správani. Kamerový systém bude
umiestnený v exteriéry a bude chrániť pred negatívnymi vplyvmi
vandalov.
Vybudovať kamerový systém na zabezpečenia bezpečnosti a ochrana
majetku mesta. Vďaka projektu zamedzíme vandalizmu a nevhodnému
správaniu sa v čase mimo športových aktivít.
Predkladateľ realizáciou tohto projektu zvýši bezpečnosť eteriéru
Popis účasti predkladateľa futbalového ihriska a bude chrániť mestský majetok, ktorý slúži na
športové aktivity registrovaným športovcom a deťom ako aj širokej
na realizácii
verejnosti.
Popis aktivít projektu a
spôsob ich realizácie

Prehľad rozpočtových položiek:
Suma €
celkom

Suma €
požadovanej
dotácie

570

570

DVR

8-Kanálové samostatné DVR pre záznam
videa z kamier, 8MPix HDTVI + 8x IP
kamera - počet 1 ks

321

321

HDD

HDD 1TB pre záznam 24/7 - počet 1 ks

69

69

Prevodník

Video prevodník, pár - počet 6 ks

60

60

Názov položky

Popis výdavku
5 Megapixelová Full HD ekonomická kamera
so širokoulhým objektívom, s kompresiou
H.264 a IR prisvietením, WDR, ultracitlivá počet 6 ks

Megapixelová kamera

Zdroj

Zdroj 12V 5A - počet 1 ks

15,8

15,8

Kábel

UTP kábel - počet 150 m

52,5

52,5

Montáž

Montáž, nastavenie zariadenia, zaškolenie,
spotrebný materiál - počet 1ks

300

300

Suma spolu
1 388,30
Poznámka: v prípade chýbajúcich riadkov, tieto vložte v požadovanom rozsahu

1 388,30

Ak požadovaná suma nepokrýva celé výdavky projektu, ako budú dofinancované?
Požadovaná suma 1 388,30 eur pokrýva v plnej výške výdavky projektu kamerového systému.

