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Ondrej Gálik  rodák z Brzotína
Cestovateľ, podnikateľ a v neposlednom rade
major Andrej (András) GállfyGallik (1815 –
1885), rodák z Gemera, prežil vskutku
pozoruhodný život. Časť života strávil vo
Francúzsku, USA, ale aj v Austrálii, aby sa na
jeho sklonku vrátil do Uhorska, konkrétne k
synovi do Košíc. V dome na Alžbetinej ulici,
kde strávil posledné roky, bola inštalovaná
pamätná tabuľa, aby jeho príbeh neupadol do
zabudnutia.

neúspechom, venoval sa napríklad výučbe šermu
a jazde na koni.
V rovnakom čase vrcholila zlatá horúčka v ďalekej
Austrálii, GállfyGallik preto neváhal a našiel si
prácu v námorníctve. Vďaka tomu sa zanedlho ocitol
na Novom Zélande a neskôr aj v Austrálii. Sen
o rýchlom zbohatnutí sa však nekonal a väčšinu času
v Austrálii živoril. Zvrat v jeho živote nastal v roku
1861, kedy vypukla Americká občianska vojna.
Keďže mal vojenské skúsenosti z pôsobenia
v Uhorsku, rozhodol sa pre urýchlený návrat do
Spojených štátov.
Americká občianska vojna bola konfliktom medzi
severnými štátmi a južnými štátmi USA v otázke
oslobodzovania černochov z otroctva. GállfyGallik
narukoval do armády na strane Únie, teda Severu pod
vedením generála Ulyssesa Granta v októbri
1861. Už v januári 1862 bol povýšený do hodnosti
kapitána. V prvej polovici roka 1862 sa zúčastnil
dvoch úspešných vojenských ťažení Severu na
západnom fronte, v štáte Tennessee. Najprv bojoval
v bitke o pevnosť Fort Donelson, pričom jej
obsadenie znamenalo dôležité strategické víťazstvo
pre vojská Únie, pretože bolo súčasťou plánov
o obsadenie rieky Mississippi.

Andrej GállfyGallik sa narodil v obci Brzotín
v novembri 1815 do rodiny zemana
a bývalého vojaka napoleonských vojen
Samuela Gallika. Po štúdiách v Rožňave
a Levoči prišiel do Košíc, kde sa venoval
obchodu. Po vypuknutí uhorskej revolúcie v
roku 1848 vstúpil do košickej národnej
gardy ako dôstojník jazdectva. Bojoval vo
viacerých bitkách a bol aj ranený. Priamo sa
zúčastnil bitky pri Világosi, v ktorej uhorské
revolučné vojská kapitulovali.
Za jeho prorevolučné aktivity mu hrozili
perzekúcie, čo ho viedlo k rozhodnutiu
opustiť svoju rodinu a aj Uhorsko. Jeho
prvou zastávkou sa stalo Francúzsko,
najskôr žil v Paríži, neskôr v prístavnom
meste Le Havre. Odtiaľ v roku 1856 na
plachetnici Erickson vyrazil do „nového
sveta“. Krátko žil v New Yorku a následne
sa usadil v meste Cincinatti v štáte Ohio. Tu sa
spočiatku venoval príležitostnej práci, no potom, čo
si osvojil anglický jazyk, sa mohol pokúsiť
o plnohodnotnejšie začlenenie do spoločnosti. Jeho
podnikateľské aktivity sa nanešťastie skončili

Následne pokračovala armáda spolu s Gállfy

Gallikom ďalej na juh. V apríli 1862 bol svedkom
jednej z najkrvavejších bitiek Americkej občianskej
vojny – bitky o Shiloh. Aj z tejto bitky vyšli vojská
Severu víťazne, no obe bojujúce strany stratili vyše
25tisíc mužov.
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Pre GállfyGallika nasledovalo relatívne
pokojné obdobie, ktoré sa skončilo v decembri
1862, kedy sa znova ocitol tvárou tvár smrti,
tentoraz na bojisku lagúny Chickasaw Bayou (štát
Mississippi) v rámci operácie vojsk Únie o dobytie
dôležitého mesta Vicksburg. Nielenže tu po prvýkrát
Gállfy zažil prehru vojsk Únie, ale bol aj zranený
a upadol do zajatia. O jeho pobyte v zajatí nemáme
bližšie informácie, s istotu vieme, že sa po troch
mesiacoch v apríli 1863 dostal v rámci výmeny
zajatcov na slobodu.
O mesiac neskôr sa vrátil späť k svojmu pluku, ktorý
vtedy brázdil rieku Mississippi a stal sa veliteľom
parníka Mound City. Severanom sa napokon v lete
1863 podarilo dobyť kľúčové mesto Vicksburg, čím
sa vojenské operácie na západnom fronte prakticky
skončili. GállfyGallik v meste zotrval až do Vianoc
1864, kedy sa podľa rozkazu premiestnil do
mesta Columbus, kde bol oficiálne vyradený
z vojenskej služby.
V minulosti sme sa opakovane mohli stretnúť
s mylnými tvrdeniami, že sa GállfyGallikovi stal
plukovníkom či dokonca generálmajorom. Avšak na
základe publikovaných vojenských prameňov bola

Brzotín
jeho najvyššou métou hodnosť majora,
ktorú získal v októbri 1864. Po vojne žil od
roku 1869 v Kansas City (v štáte Missouri),
založil si tu veterinárnu stanicu pre kone a hovädzí
dobytok a postupne sa stal váženým občanom mesta.
Bol členom niekoľkých spolkov združujúcich
veteránov občianskej vojny a spolupracoval aj
s lokálnym periodikom.
V roku 1881 sa vrátil do Košíc a posledné roky
svojho života prežil so synom Gejzom v dome na
Alžbetinej ulici číslo 16. Krátko po jeho smrti vyšla
v jednej z košických tlačiarní stručná biografia
zachytávajúca pozoruhodný príbeh majora Gállfy
Gallika.
Zomrel v júni 1885 a pochovaný bol na starom
evanjelickom cintoríne, ktorý sa nachádzal v blízkosti
dnešnej Žriedlovej ulice. Tento cintorín – významná
historická pamiatka Košíc, na ktorom bolo
pochovaných viacero významných Košičanov,
nanešťastie zanikol na prelome 60. a 70. rokov 20.
storočia. Po roku 1989 sa objavili snahy o jeho
obnovenie či zriadenie pietneho miesta, zatiaľ však
neúspešne.
Zdroj: kosiceonline
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Kultúrny deň obce Brzotín
Srdečne Vás pozývame na Kultúrny deň obce Brzo n, ktorý sa uskutoční dňa 2.7.2022 na
parkovisku pred ZŠ s MŠ.
Čaká na Vás bohatý kultúrny program, súťaž v pečení z kysnutého cesta, nafukovací hrad pre de ,
občerstvenie, remeselníci, tombola ...
Celým programom Vás bude sprevádzať moderátorka a herečka Ivana Krajňáková
Program
10,30 – 11,00 hod Ekumenická bohoslužba
11,00 – 11,10 hod Spomienka na Ondreja Gálika a vysvätenie pamätnej tabule
11,10 – 11,20 hod Slávnostná salva SAMOV
11,20 – 11,40 hod Spevokol Dénesa Andrássyho
11,40 – 12,00 hod Ukážka klubu KŠK Rožňava (vystúpenie so psom)
12,00 – 12,30 hod ZŠ Brzo n ‐ vystúpenie žiakov
12,30 – 13,00 hod Tanečná skupina Sambed
13,00 – 13,30 hod Niki band
13,30 – 14,00 hod Peter Lalik (revival Meky Žbirka)
14,00 – 15,00 hod Maroš Rusňák a jeho skupina
15,00 – 16,00 hod Ivana Krajňáková so skupinou
16,00 – 17,00 hod Marie a Roxerová and friends
17,00 – 18,00 hod Retro music band
18,00 – 18,30 hod Vyhodnotenie súťaže v pečení z kysnutého cesta
Tombola
18,30 – 20,30 hod Hudobná skupina Norbi Fábián a Rusňák Vincze
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu
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Súťaž v pečení
z kysnutého cesta
Pri príležitos konania Kultúrneho dňa obce Brzo n

2. júla 2022
by sme touto cestou chceli vyzvať občanov, gazdinky, aby sa zapojili do súťaže v pečení
z kysnutého cesta.
Do súťaže sa môžete zapojiť vyplnením záväznej prihlášky, ktorú nájdete na stránke obce Brzo n,
alebo na Obecnom úrade.
Pravidlá súťaže:
súťažiaci prinesú už hotový, doma upečený produkt pripravený na konzumáciu, dňa 2.7.2022
najneskôr do 10:00 hod. do budovy kultúrneho domu, kde ich prevezmú organizátori. Každému
súťažiacemu bude pridelené poradové číslo, pod ktorým bude porota hodno ť kvalitu koláča.
Všetky suroviny si zabezpečuje súťažiaci na vlastné náklady a sú za ich kvalitu a hygienickú
bezchybnosť plne zodpovední. Minimálne množstvo je 15 ks.
Tešíme sa na Vaše výtvory.

Kvetinová výzdoba
Tak ako každý rok,
aj tento rok sme sa rozhodli skrášliť
obecný úrad a jeho okolie krásnymi
kvietkami.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať
zamestnancom obecného úradu,
terénnym pracovníčkam a obyvateľom, ktorí vykonávajú ak vačnú
činnosť za krásne pretvorenie skalky a kve novú výsadbu.

Zároveň by sme sa chceli poďakovať záhradníctvu HAMELLI za krásne
kvietky.
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Aktuálne zo stavebných projektov v našej obci
1. Výstavba parkoviska ukončená
V súvislos s projektom „Výstavba parkoviska pri autobusovej
zastávke v obci Brzo n“ (pri Pošte Brzo n) chcem informovať
verejnosť, že stavebné práce boli ukončené 24. mája 2022, čím
parkovisko dostalo nový vzhľad a možnosť ďalšieho bezpečného
parkovania v centre obce.
Tento projekt je spoluﬁnancovaný z fondov Európskej únie vo
výške 47 145,59 € a predmetom projektu je výstavba, rekonštrukcia
a modernizácia 1 parkoviska v obci Brzo n, čím sa vytvorili 13
nových parkovacích miest. Práce
prebiehali od marca tohto roka
najprv
výkopovými
prácami, kompletným vybudovaním
kanalizačnej siete pre odvodnenie
parkoviska od dažďových vôd
s lapačom splavenín a olejov,
betónovým podkladom a zásypom
štrku a následným pokladom
zámkovej dlažby a vyznačením
parkovacích miest bielymi čiarami.
Novovybudované parkovisko má
celkovo 487 m2 zastavanej plochy.
Týmto sa chceme poďakovať občanom obce a predovšetkým
návštevníkom pošty za trpezlivosť pri výstavbe parkoviska a s tým
spojené obmedzenia parkovania. Vchod na Poštu Brzo n je možný už
priamo z parkoviska (vchod zboku budovy bol zrušený a daný do
pôvodného stavu). Dúfame, že parkovisko sa bude využívať pre
bezpečné a pohodlné parkovanie v obci a splní cieľ projektu, čím je
zlepšenie dopravného prepojenia obce Brzo n so susednými obcami,
rozvoj verejných služieb, zvýšenie kvality života a zatrak vnenie
a posilnenie turis ckého rozvoja obce.
V najbližšej dobe bude pri parkovisku osadený Z‐Box od kuriérskej
spoločnos Packeta, ktorá tak ež zvýši možnos a služby pre
obyvateľov obce. Parkovisko a jeho okolitý terén bude upravený
a neskôr doplnený o informačné tabule pre návštevníkov obce.
Súčasne je naplánovaná aj výsadba nízkej zelene do živého plota, ktorá
bude jednostranne lemovať parkovisko a izolovať od susednej zástavby,
zlepšovať ovzdušie, znižovať hluk a celkovo spríjemní prostredie.

2. Rozšírenie verejného osvetlenia a rozhlasu
na Gemerskej ulici
Vzhľadom k predošlej rekonštrukcii verejného osvetlenia, výmenu
stĺpov, elektrického vedenia a rozhlasu spoločnosťou VSD, a.s.
(subdodávateľom Energo‐Group s.r.o., Košice) bolo potrebné rozšíriť
osvetlenie aj na konci ulice Gemerskej k bytovým domom (adresy č.
118/100 a 117/102).
Z tohto dôvodu boli osadené vlastnou inves čnou akciou Obce Brzo n
nové stĺpy, káble a osvetlenie práve v tejto čas obce.
Verejný rozhlas bude v blízkej dobe osadený a spustený aj k bytovým
domom a zároveň dostupný aj pre ulicu Brakošova.
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3. Osadenie ďalších spomaľovacích prahov v obci
Dňa 25. mája 2022 boli osadené ďalšie spomaľovacie retardéry na ulici
Rudnianska a Brezová. Uloženie týchto prahov bolo dodatočne naplánované ešte
v minulom roku z dôvodu rýchlej jazdy áut po miestnych komunikáciách a z toho
vyplývajúcich sťažnos od občanov.
Tieto čierno‐žlté prahy boli namontované po celej
šírke
obecnej
komunikácie
predovšetkým
v jednotlivých úsekoch Rudnianskej ulice.
Odporúčaná rýchlosť prejazdu cez retardér je 20 km/
h, keďže výška prahu je približne 5 cm nad vozovkou.
Po zimnej údržbe tak retardéry opäť umožnia zvýšiť
bezpečnosť občanov v obytných čas ach obce
a zabránia rýchlej jazde na uliciach, kde je to príliš
nebezpečné.

Vypracoval: T. Petrenka

Packeta a Z-Box
už aj v našej obci
Informujeme občanov našej obce, že
spoločnosť Packeta (donedávna pod názvom ako
Zásielkovňa) nám 8. júna na základe našej žiados
nainštalovala svoj Z‐BOX na doručovanie a čoskoro aj
odosielanie zásielok. Nájdete ju pri Obecnom úrade
a novovybudovanom parkovisku v blízkos Pošty
Brzo n.
Tieto Z‐BOXy sú obľúbené vďaka svojmu
jednoduchému ovládaniu cez aplikáciu Packeta a ež
kvôli tomu, že si ľudia svoju zásielku môžu vyzdvihnúť
kedykoľvek. Pre zákazníkov funguje prak cky 24
hodín denne a 7 dní v týždni a je možné si vyzdvihnúť
zásielku aj v noci! Akonáhle vodič doručí zásielku do Z‐
BOXu, zákazník obdrží informačný e‐mail, SMS správu
a no ﬁkáciu do aplikácie Packeta. A od tejto chvíle si
zákazník môže svoj tovar vyzdvihnúť. Na obsluhu
stačí mať v smar óne nainštalovanú aplikáciu
Packeta a zapnutý Bluetooth a lokalizačné služby. Pri
príchode k Z‐BOXu sa aplikácia pomocou Bluetooth
sama automa cky spáruje a otvorí schránku s danou
zásielkou. Za doručenie zásielky sa pla online
(vrátane platby na dobierku) a cena za doručenie do
Z‐BOXu je rovnaká ako na výdajné miesto.
Prevádzka
Z‐BOXov
je
ekologická
s minimálnymi požiadavkami na energiu. Na svoju
prevádzku potrebujú iba slnečné miesto, pretože sú
napájané solárnym panelom. Spoločnosť Packeta
začala s inštaláciou Z‐BOXov v prvom štvrťroku 2020
a do dnešného dňa má vyše 600 Z‐BOXov po celom
Slovensku.

Naša Obec sa
rozhodla
umiestniť
tento Z‐BOX práve
v centre obce, pretože
občania sú zvyknu
chodiť na toto miesto
z dôvodu, že sa tu
nachádza autobusová
zastávka, Obecný úrad,
Pošta
či
obchod
s potravinami. Je to
akýsi prirodzený stred
obce. Súčasne je toto
miesto
snímané
kamerami, čo je účinná
prevencia
pred
vandalizmom.

Zároveň
chceme
požiadať
občanov
o trpezlivosť, pretože možnosť doručenia zásielky do
Z‐BOXu Brzo n ešte nie je pripravená v systéme.
Je potrebné sledovať stránku obce Brzo n, kde bude
upresnený dátum. Ďakujeme
S ahnuť aplikáciu je možné na stránke: h ps://
www.packeta.sk/ , alebo naskenovaním tohto QR
kódu (nižšie):
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Porušovanie zákona o odpadoch
a čierne skládky
Vážení spoluobčania!
Vzhľadom na skutočnosť, že v poslednej dobe
sme zaznamenali množstvo podnetov od
občanov a štátnych orgánov na porušovanie
zákona o odpadoch, týmto si dovoľujeme
upozorniť Vás na porušovanie ustanovení zákona
o odpadoch (č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších
predpisov) za ktoré sa udeľuje aj pokuta.
V zmysle zákona o odpadoch je zakázané :
uložiť odpad na iné miesto než na to určené,
a tým vytvárať nelegálne skládky odpadu,

Každá osoba, ktorej
odpad vznikne je
povinná tento odpad
odovzdať v rámci zberu
v obci alebo oprávnenej
osobe.

Porušovanie sa trestá
pokutou, ktorú môže
udeliť obec do výšky
1500 eur a okresný
úrad do výšky 2500
eur.

Nakoľko v poslednej dobe boli zaznamenané na
viacerých miestach v katastri Obce Brzo n nové
ohniská vznikajúcich čiernych skládok, Obecný
úrad Brzo n dôrazne upozorňuje občanov na
spaľovať komunálny odpad na voľnom
priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach, nelegálne vynášanie odpadu na verejné
priestranstvá a mimo obce. Čierne skládky
spaľovať biologicky rozložiteľný odpad zo
vznikajúce na území obce sú monitorované
záhrad akým je tráva, lís e, konáre, zvyšky
a vďaka kamerovému systému je možné vypátrať
rastlín, burina a iné,
páchateľa a pôvodcu odpadu.
rozoberať staré vozidlá,
Zároveň pripomíname, že s prichádzajúcim
letným obdobím je stále zvýšené riziko
nakladať s elektroodpadom, batériami a
akumulátormi , odpadovými pneuma kami, nebezpečenstva založenia požiaru z vypaľovanej
stavebným odpadom v rozpore so zákonom o trávy, lís a, konárov a rastlín. Ak osoby spôsobia
požiar hrozí im okrem ﬁnančnej sankcii aj trestné
odpadoch,
s hania (podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi).
vykonávať terénne úpravy pozemku
odpadom bez potrebného súhlasu
Obecný úrad opakovanie upozorňuje občanov,
okresného úradu,
že spaľovanie odpadu zo záhrad JE ZAKÁZANÉ
tak na súkromnom pozemku, ako aj na
vypúšťať kal zo sep kov a žúmp na voľné
verejných priestranstvách. Občiansky zákonník
priestranstvo a do vodného toku.
zakazuje nad prípustnú mieru obťažovať susedov
dymom, popolom, plynom, parami, prachom či
iným hlukom.
uložiť odpad do zbernej nádoby, ktorá na to
nie je určená,

Ing. Tomáš Petrenka
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Okienko stavebného úradu
Dodatočné stavebné povolenie
a "čierne stavby"
Pokiaľ sa občan – stavebník rozhodne realizovať
stavbu bez vydaného oznámenia k ohlásenej
drobnej stavbe, alebo samotného stavebného
povolenia, prípadne zrealizuje stavbu v rozpore
s predošlými vydaným oznámením alebo povolením,
tak následne „zlegalizovanie“ tejto uskutočnenej
stavby spadá už pod „dodatočné povolenie stavby“
§ 88a zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon).
Šancu na zlegalizovanie „čiernych stavieb“ majú aj
objekty, ktoré už nadobudli v minulos štatút čiernej
stavby, a to buď kvôli výstavbe bez stavebného
povolenia alebo kvôli realizácii stavby v rozpore
s jeho obsahom. Stavebný úrad ponúka majiteľom,
resp. vlastníkom možnosť dodatočnej legalizácie. Pri
ohlásení „čiernej stavby“ je povinný stavebný úrad aj
sám vyzvať majiteľa stavby na nápravu.

prípadne neskôr doplnených príloh začne konanie
a zašle Vám „Oznámenie o zača správneho
konania“.
S konaním o dodatočnom povolení stavby je možné
podľa § 88a ods. 9 stavebného zákona spojiť aj
kolaudačné konanie, čo poväčšine prípadov sú práve
takéto konania. Vtedy je potrebné pripojiť k žiados
(rovnaká žiadosť ako vyššie spomenutá) aj potrebné
doklady ku kolaudácii. Správny poplatok sa pri
dodatočnom povolení stavby počíta ako trojnásobok
bežnej sadzby ako napr. pri správnom poplatku za
vydanie stavebného povolenia. Toto už posúdi
stavebný úrad sám a oznámi žiadateľovi výšku
správneho poplatku.

Postup na zača e konania o dodatočnom povolení
stavby je taký, že je potrebné v prvom rade podať na
podateľni OcÚ Brzo n „žiadosť o dodatočné
povolenie stavby (zmeny stavby) začatej alebo
ukončenej bez povolenia stavebného úradu alebo
v rozpore s ním“ spolu s prílohami. Predpripravené
tlačivo nájdete aj na stránke obce v čas
„Samospráva→Stavebný úrad→Tlačivá.

Podklady, resp. prílohy pre vydanie dodatočného
stavebného povolenia sú predovšetkým nasledovné:
vyplnená žiadosť o dodatočné povolenie stavby, 2
kópie projektovej dokumentácie konkrétnej stavby,
geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby, 2x
situačná snímka so zakreslením stavby, rozhodnu a,
stanoviská, vyjadrenia, súhlasy (podľa požiadaviek
stavebného úradu), doklad o úhrade správneho
poplatku. Mená a adresy vlastníkov susedných
nehnuteľnos sú neoddeliteľnou súčasťou žiados .

Následne stavebný úrad na základe podanej žiados ,

Doba vybavenia: do 30‐60 dní od podania žiados .

Stavebný úrad priamo v Brzotíne
 informácia
Pripomíname občanom obce,
ktorí majú záujem o poradenstvo a informácie ohľadom svojich plánovaných
stavebných činnos ,
že majú možnosť navš viť stavebný úrad, ktorý je priamo zriadený na Obecnom úrade
v Brzo ne.
Pracovníčka stavebného úradu je k dispozícii osobne

každý utorok v čase od 14.00 hod. do 16.30 hod.
Termín osobného stretnu a je však vhodné si vopred telefonicky
dohodnúť na čísle 0903 996 084.
Ďakujeme
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Info

Brzotín

JDS ZO Brzotín
Okresná
organizácia
jednoty
dôchodcov Rožňava organizovala
turis ku na „Fabiánku“ ktorá sa
nachádza na Silickej planine v NP
Slovenský kras.
Zúčastnilo sa asi 150 dôchodcov
z okresu Rožňava a pripojili sa aj
dôchodcovia zo Spišskej Novej Vsi.
Aj z našej obce sa zúčastnilo osem
dôchodcov: Štefan Lešták, Gabriela
Sokolyová, Margita Csefová, Tibor
Šimko, Mária Pengerová, Mária
Bagácsová, Mária Szabová a Eva
Zvolenská.
Turis ka nebola namáhavá a príroda bola
naozaj nádherná, keďže bolo veľmi pekné
počasie. Účastníci turis ky mali možnosť si
zakúpiť guláš, ktorý pripravila Základná
organizácia dôchodcov v Silici a dostali sme
aj sladkú odmenu vo forme koláčika.
Turis ka sa naozaj vydarila, bolo krásne
počasie a dobrá nálada.
M.Csefová
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Kamerový systém v našej obci
má svoje uplatnenie!
Napriek všetkým prekážkam, ktoré ešte bránili
bezproblémovej prevádzke kamerového systému
v našej obci sa podarilo v priebehu mesiacov marec,
apríl a máj doladiť posledné nedostatky a tak
aktuálne kamerový systém obce spĺňa naplno svoj
účel, t.j. zvyšuje bezpečnosť, poriadok na verejných
priestranstvách. Zároveň napomáha pri odhaľovaní
vandalizmu a iných trestných činov. V priebehu
týchto mesiacov už žiaľ bolo potrebné využiť tento
kamerový systém na odhalenie rôznych priestupkov
priamo v obci.
Záznamy z kamerového systému sú prístupné
len oprávneným osobám a zložkám policajného
zboru, ktoré na základe podnetu môžu nahliadnuť
a v prípade potreby manipulovať so záznamom v
súlade so zákonmi SR, EÚ (nariadením GDPR). Doba
uchovávania vyhotoveného záznamu v informačnom
systéme je 7 dní, čiže ak záznam nie je v tejto lehote
využitý na účely trestného konania alebo konania
o priestupkoch, automa cky sa likviduje po 7‐mych
dňoch.
Všetky
právne
predpisy
ohľadom
spracovávania
osobných
údajov
zabezpečuje
a poskytuje pre Obec Brzo n zodpovedná organizácia
osobnyudaj.sk, s.r.o. Každé monitorované verejné
miesta sú označené nálepkou s upozornením, že
tento priestor je monitorovaný so záznamom, čiže
osoba vstupujúca do monitorovacieho priestoru je
upozornená na túto skutočnosť. Pripomíname, že
kamerový systém slúži na monitorovanie verejných
priestrans ev obce, nie na monitorovanie
súkromného vlastníctva občanov obce! V prípade
snímania záberu kamier na súkromné pozemky,
dvory a nehnuteľnos sú eto čas zamapované.
Hlavným cieľom zavedenia „Kamerového
systému obce Brzo n“ bolo prija e účinných opatrení na
miestnej úrovni k eliminácii bežnej kriminality, t.j. hlavne
ochrana zdravia a majetku občanov obce nachádzajúcich
sa na verejných priestranstvách, ochrana verejného
poriadku a majetku obce.
Kamery sú osadené v obci na vopred určených
čas ach v celkovom plánovanom počte 22 ks. Vo väčšine
prípadoch na stĺpoch spoločnos UPC a VSD a na budove
obecného úradu a dome smútku. Vychádzajúc z projektu
skutočného vyhotovenia obecného kamerového systému
je umiestnenie kamier v nasledovných lokalitách:
Kamera 1: cesta k vodnej nádrži Brzo n 1 –
monitorovanie prístupovej cesty pri družstve
Kamera 2: cesta k vodnej nádrži Brzo n 2 –
obojstranné snímanie cesty pri družstve
Kamera 3: vstup do obce „od Slavca“ –
monitorovaná Gemerská ulica a Brakošova
Kamera 4: hlavný vchod do OcÚ 1 –
monitorovanie vstupu „z pravej strany“ do

Brzotín
budovy
Kamera 5: hlavný vchod do OcÚ 2 –
monitorovanie vstupu „z ľavej strany“ do budovy
+ brána
Kamera 6: SV roh budovy OcÚ – monitorovanie
Máriássyho námes a, kaš ela, parkoviska
a autobusových zastávok v centre obce
Kamera 7: JZ roh budovy OcÚ – monitorovanie
parkoviska pri OcÚ + ulica Berzehorská
Kamera 8: ulica Berzehorská – monitorovanie
parkoviska pri ZŠ s MŠ, ihriska a ulice
Kamera 9: vjazd na cintorín – monitorovanie
prístupovej cesty a brány cintorína + parkovisko
Kamera 10: budova Domu smútku –
monitorovanie exteriéru pred vstupom do domu
smútku
Kamera 11: Dom smútku – monitorovanie
interiéru v dome smútku
Kamera 12: Vodojem Brzo n – monitorovanie
južnej strany, priestoru za cintorínom
Kamera 13: vstup do obce „od Kružnej“ –
monitorovanie ulice Bazová a Kružnianska
Kamera 14: ulica Brezová 1 – monitorovanie
ulice z JZ strany
Kamera 15: ulica Brezová 2 – monitorovanie
ulice zo SV strany
Kamera 16: ulica Topoľová – monitorovanie ulice
z JZ strany
Kamera 17: ulica Rudnianska – monitorovanie
ulice zo severnej strany
Kamera 18: ulica Hámosiho – monitorovanie
zadnej a vedľajšej čas OcÚ a ulice Hámosiho
Kamera 19: rázces e Kružná – monitorovanie
autobusovej zastávky, mostu a križovatky
Gemerská a Kružnianska
Kamera 20: vstup do obce „od Rožňavy“ –
monitorovanie ulice Gemerská, mostu Slaná a
križovatky Zvonárska a Tichá
Kamera 21: ulica Zvonárska – monitorovanie
ulice a vstupu do obce z cesty I. triedy
Kamera 22: ulica Smreková – monitorovanie
križovatky smerom na ulicu Jasná
Lokality, snímané kamerami sú zároveň uverejnené,
špeciﬁkované a zverejnené aj na webovom portáli
obce www.obecbrzo n.sk v samostatnej záložke v
sekcii „Aktuálne“, kde je možné si na mapke prezrieť
umiestnenie kamier a pomocou GPS súradníc aj ich
presné umiestnenie.

9

Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí Obec Brzotín. Vytlačené 400 ks, email: infobrzotin@gmail.com

