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Rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových  priestorov  v 

bytovom dome Lena  Poprad  :

Kamerový systém  ( 1 ks DVR s funkciou videoservera a 8 ks diskrétnych kamier  ) :

04.11.2004  ,   07.08.2006 – doplnenie kamier do  výťahov 320 kg

a 500 kg ,  04.01.2007 – výmena záznamového zariadenia  zo 4 na

8 vstupov  a  doplnenie kamery do miestnosti bicyklov , chodba 

DDS  systému RYS  (  66 ks   DT  , 1 ks  vrátnik GUARD s kód. voľbou, monitor DDS):

04.11.2004

Prístupový systém DEK iButton systému RYS ( 2 vchody s magn. zámkami  , sieťová

verzia s RS485 , časová kontrola dverí ,  kontrola vstupu , 

výstupné tlačítka s núdzovou funkciou  otvárania dverí , bez

záložného zdroja elektrickej energie  pre operačné jednotky  a 

magnetické zámky) :    29.05.2005

Počítač  pre bezpečnostné systémy v bytovom dome Lena a činnosť spoločenstva :

03.01.2006    
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Kontrolná činnosť štátnych orgánov na  kamerový systém: 

15. 11. 2005 
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Kontrolná činnosť miestnej samosprávy na prístupový 

systém DEK iButton a magnetické zámky :

06.02.2007 
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Polícia a potláčanie trestnej činnosti v bytovom dome Lena  :     
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Mestská polícia Poprad a potláčanie  priestupkovej činnosti  

v okolí  bytového domu Lena Poprad:     
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