
Obec Sačurov
Osloboditeľov 385/40, 094 13 Sačurov 

ŠPECIFIKÁCIA ZÁKAZKY

„Rekonštrukcia kamerového systému a dohľadového centra v obci
Sačurov“

Etapy – informácie a špecifkácie zákazky

 umiestnenie nového záznamového zariadenia s prístupom iba povolaných osôb
 vybudovanie video-steny v služobni OÚ
 montáž rozvádzačov, elektroinštalácie a kabeláže
 inštalácia 2 ks nových statckých bezpečnostných kamier
 inštalácia 5 ks nových otočných bezpečnostných kamier
 dátové prepojenie záznamového zariadenia na novovybudované kamery

* východiskové podklady - požiadavky investora, situačný nákres

Umiestnenie nového záznamového zariadenia 

 existujúce záznamové zariadenia nemajú dostatočnú kapacitu pre prenos a spracovanie 
ďalších plánovaných kamier a preto projekt počíta s výmenou za nové záznamové zariadenie 
v existujúcej rackovej skrini umiestnenej v budove Obecného úradu

 nové záznamové zariadenie bude o kapacite najmenej pre 64 kamier
 možnosť zapojenia diskového poľa o kapacite 128 TB ( navrhované diskové pole – 6x 6 TB pre

14 dňovú archiváciu záznamu s automatckým premazávaním)

Osadenie nových kamier 

„Kamerový systém v obci Sačurov – rozšírenie“ je navrhnutý pre monitorovanie nasledovných 
nových inkriminovaných priestorov: 

 okolie pri Dome smútku – Kamera 1 otočná, osadená na novovybudovanom stĺpe
 okolie pri Dome smútku – Kamera 2 statcká, osadená na existujúcom stĺpe
 okolie pri Dome smútku – Kamera 3 otočná, osadená na novovybudovanom stĺpe
 okolie pri Rómskej osade – Kamera 4 otočná, osadená na novovybudovanom stĺpe
 okolie pri Rómskej osade – Kamera 5 statcká, osadená na existujúcom stĺpe
 križovatka ulíc Osloboditeľov a Školská – Kamera 6 otočná, osadená na existujúcom stĺpe
 ulica Osloboditeľov pred Farským kostolom– Kamera 7 otočná, osadená na existujúcom stĺpe

Prenos obrazu z nových IP kamier do existujúceho monitorovacieho pracoviska na Obecnom
úrade bude zabezpečený optckou infraštruktúrou:
- s využitm existujúcich optckých trás
- s využitm novovybudovaných a zrekonštruovaných optckých trás

Rekonštrukcia dohľadového centra na Obecnom úrade

- existujúce dohľadové centrum Obecného úradu nevyhovuje požiadavkám pre zobrazenie väčšieho 
počtu kamier s veľkým rozlíšením a preto je potrebná výkonnejšia konfiurácia
- ako výkonnejšia konfiurácia bola navrhnutá video-stena so štyrmi monitormi  napojenými na 
dekodér
- obsluha bude ovládať kamerový systém prostredníctvom ovládacieho panelu s priamym 
prístupom k funkciám systému cez tlačidlá a joystck, ktorý je súčasťou dodávky k projektu
- je potrebné vykonať školenie pre obsluhu dohľadového systému
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Osadenie stĺpov

Stĺpy pre osadenie kamier a optckého závesného kábla:
- jedná sa o dodávku a osadenie certfkovaných pozinkovaných stĺpov stanovenej výšky s uložením v 
zmysle príslušných noriem a doporučení výrobcu
- osadenie pozostáva z výkopových prác, betonáže a úpravy terénu

Záver

Pri montáži vedení kamerového systému je nutné dodržať bezpečné vzdialenost pre súbeh 
a križovanie medzi rozvodmi slaboprúdových vedení a vedeniami silnoprúdu v zmysle platných STN.

Správna funkcia kamerového systému musí byť pred uvedením do prevádzky overená 
komplexnou skúškou a to v závislost od rozsahu vykonaných montáží a od druhu zariadenia. Pri 
komplexných skúškach musí byť preverená správnosť pripojenia všetkých káblov a správna funkcia 
jednotlivých zariadení, zvlášť ústrední slaboprúdových zariadení, slaboprúdových rozvádzačov ako aj 
súvisiacich zariadení. 

Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o 
odpadoch a všeobecné záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva,.

Situačné nákresy
Kamera 1,2,3

Kamera 4,5
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Kamera 6,7

Výmena optikého kábla
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