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Príjemné prežitie
veľkonočných sviatkov,
dobrú náladu,
sviatočnú pohodu,

Kedy príde už tá jar?
Čakáme ju ako dar.
Marec, apríl, máj,
slnko už má teplú tvár.
Príroda sa zobúdza,
všetko krásne kvitne,
snežienka je posol jari
čo náladu zdvihne.

bohatú šibačku
a jarné dni plné zdravia,
lásky a radosti
Vám praje
starosta MVDr. Tibor Garay,
poslanci a zamestnanci obecného úradu
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Základná škola Brzo n
Milí rodičia a budúci prváci!
Srdečne Vás pozývame na

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
na šk. rok 2022/2023
ktorý sa uskutoční od 4.4.2022 do 6.4.2022
od 7:30 do 14:00
v priestoroch našej školy.
Na zápis príďte s dieťaťom a nezabudnite rodný list dieťaťa,
občiansky preukaz rodiča a dobrú náladu.

Vypaľovanie trávy a porastov
Vážení spoluobčania!
Opäť začala jar a každý začína s údržbou svojho
okolia, najmä záhrad a dvorov po uplynulej zime,
následkom čoho sa hromadí rastlinný a drevný
odpad. Medzi vaše pracovné činnos v mnohých
prípadoch patrí aj nie veľmi žiaduce vypaľovanie
trávy a spaľovanie nahromadeného odpadu. Je to
síce najrýchlejší spôsob likvidácie, ale zároveň si
položme otázku, či je to i ten najbezpečnejší a naj
ekologickejší spôsob. Vypaľovanie trávy je nielen
pro zákonné ale aj nebezpečné a nie sú zriedkavé
prípady, že ľudia naň dopla a životom.
Podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. sa nesmie
biologicky rozložiteľný odpad (lís e, konáre, suchá
tráva, rastliny) zneškodňovať inak, ako je to dané
v tomto zákone. Takýto odpad sa NESMIE SPAĽOVAŤ,
ale ideálnym spôsobom je využívanie zásobníkov na
kompostovanie alebo zberom do zbernej nádoby,
prípadne využi e hnojísk.
Nehovoriac o tom, že pri domácom spaľovaní
odpadu sa vytvára zmes popola, dymu, plynu, pary,
rôznych pachov, ktoré môžu obťažovať našich
susedov a rodiny okolo bývajúcich. Porušením tohto
zákona môže byť občanovi udelená pokuta. Ak osoby
spôsobia požiar hrozí im okrem ﬁnančnej sankcii aj
trestné s hania (podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z.
z. o ochrane pred požiarmi).

Obecný úrad v Brzo ne preto dôrazne
upozorňuje občanov, že nakoľko je
nedostatok vlahy a veľké sucho, je
spaľovanie odpadu zo záhrad zakázané tak
na súkromnom pozemku, ako aj na
verejných priestranstvách. Zároveň hrozí
nebezpečenstvo založenia požiaru.
Zároveň Občiansky zákonník zakazuje nad prípustnú
mieru obťažovať susedov dymom, popolom, plynom,
parami, prachom či iným hlukom.
Obec Brzo n
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Terénna sociálna práca
Základy hygieny
Po uvoľnení opatrení pandémie COVID 19
a s postupným príchodom teplých jarných
dní, sme v spolupráci s kolegami z NP Zdravé
regióny dňa 22.03.2022 pripravili prednášku
pre obyvateľov MRK, zameranú na základy
hygieny v rodinách. Vieme, že v mnohých
rómskych rodinách je problém s prístupom
k vode, ktorá je základným prvkom pri
dodržiavaní hygieny ako de , tak aj dospelých
ľudí. Prednáška sa skladala z dvoch základných
čas a to z teore ckej, v ktorej si zúčastnení
vypočuli základy dodržiavania osobnej
hygieny, správneho prania a sušenia ošatenia ako aj
dodržiavanie hygieny príbytkov.

V druhej čas prednášajúci nechali voľný priebeh
diskusii, do ktorej sa účastníci zapojili a predostreli
svoje problémy, ako aj ich najčastejšie riešenia.
Prednáška bola ukončená mo vačným balíčkom pre
každého účastníka, ktorý pozostával z balenia
pracieho prášku a uteráku, ktoré sme zvolili ako
symboly čistoty tela a ošatenia. Veríme, že sa nám aj
naďalej bude dariť udržiavať hojnú dobrovoľnú účasť
našich občanov na našich ďalších preven vnych
prednáškach a ak vitách a že z každej jednej si
odnesú zopár užitočných prak ckých poznatkov.
TSP/TP Brzo n

Vandalizmus pokračuje
Kaš eľ Okolicsányiovcov je neustále terčom
vandalov, ktorí vylamujú mreže, rozbíjajú okná,
ničia interiér kaš eľa a najnovšie sa pus li do
ničenia strechy. Naposledy páchatelia odcudzili
š tové kryty a odkvapový žľab z medeného
plechu.
Vyčíňaním vandalov sa už zaoberá polícia
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Komunálny odpad v obci Brzotín
Je
potrebné
upozorniť
na to,
a jeho triedenie
že
zákonný
Slovensko vyprodukuje na obyvateľa menej odpadu
ako priemer EÚ. Jeho množstvo však od roku 2020
ras e, za aľ čo v EÚ klesá. Občan na území SR
vyprodukuje v priemere 435 kg odpadu za rok (údaj
za 2019). Za minulý rok z našej obce bolo vyvezených
viac ako 450 ton zmesového komunálneho odpadu.
Na jedného obyvateľa to predstavuje v priemere 335
kg.
Miera separácie sa síce v roku 2021 zvýšila z 3,44 %
na 19,26 %, avšak dôvodom bola predovšetkým
prijatá novelizácia zákona o odpadoch (č. 79/2015 Z.
z.), ktorá ukladá povinnosť ﬁrmám oznamovať Obci
Brzo n o zbere alebo výkupe odpadu, ktorý doviezli
občania s trvalým pobytom v Obci Brzo n. Ide
predovšetkým o zber kovov. Týmto sa nám zvýšila
miera separácie až o takmer 10%! Žiaľ vytriedený
odpad je stále v obci na veľmi nízkej úrovni.
V roku 2021 bolo vyvezených z obce Brzo n
(porovnanie množstva odpadov) :

poplatok
za
uloženie odpadu
na skládkach sa
od roku 2019 do
2021 rapídne
navýšil (viď tabuľka nižšie). V skutočnos by
obyvatelia mali pla ť skutočnú sumu t.j. cca. 33 € na
1 obyvateľa tento rok. Avšak napriek tomu obyvatelia
Obce Brzo n budú pla ť ročný poplatok 21,90 € na 1
osobu v roku 2022 za komunálne odpady (podľa
platného dodatku č. 1 k VZN č. 1/2020). Obec teda
stále dopláca 11,10 € na každého obyvateľa a rast
ceny v nasledujúcich rokoch môžu obyvatelia utlmiť
iba tým, že sa bude separovať viac a tým sa zníži
množstvo zmesového komunálneho odpadu a
zároveň zníži skládkovanie tohto odpadu. Ak sa zlepší
separácia už tento rok a Obec bude zaradená napr.
do 3. kategórie, čiže nad 20% úrovne vytriedenia
nasledujúci rok, zákonný poplatok za skládkovanie
zmesového komunálneho odpadu sa zníži na 27 €/
tonu. Následne Obec „ušetrí“ na poplatkoch za
skládkovanie a zníži obyvateľom miestny
poplatok za komunálne odpady zo
súčasných 21,90 € na obyvateľa.
Informácie,
harmonogram,
termíny
o zbere odpadu v obci Brzo n nájdete aj
na stránke obce www.obecbrzo n.sk
v čas :
Aktuálne → Zber odpadu 2022.

Viem, že komunálny odpad obsahuje sklo, papier,
plasty, biologicky rozložiteľný odpad, ale je tu ešte
nezhodno teľný
odpad.
Na
Slovensku
najrozšírenejším,
ale
aj
najneekologickejším
spôsobom zneškodňovania odpadov je jeho
skladovanie, ktoré prispieva k znečisťovaniu
životného prostredia. K jeho minimalizovaniu vieme
zabezpečiť správnym dlhodobým a disciplinovaným
triedením odpadov. Viac ako polovica odpadu, ktorý
vieme recyklovať končí na skládke odpadov bez
druhotného využi a. Len a len kvalitným triedením
vieme ovplyvniť množstvo nezhodno teľného
odpadu, čo sa následne prejaví aj na poplatku za
uložené množstvo, ovplyvnené úrovňou vytriedenia
komunálneho odpadu. Ak chceme pla ť menej za
odpad, musíme dbať na kvalitu triedenia.

Tabuľka zákonných poplatkov za uloženie odpadu na
skládke
(príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.)

Vypočítané percento miery triedenia komunálnych
odpadov ovplyvní výšku poplatkov obcí za
skládkovanie odpadov na ďalších 12 mesiacov.
Najhoršie triedenie = najvyššia „odmena“ v podobe
poplatku 33 € na tonu!
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Invázne rastliny
Vážení majitelia pozemkov!
Obecný úrad Brzo n na základe žiados o súčinnosť
Mesta Rožňava upozorňuje vlastníkov a užívateľov
pozemkov na ich povinnosť predchádzať výskytu a
šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním
týchto povinnos sa dopúšťate porušenia zákona, na
základe čoho, vám môže byť udelená pokuta.
Vzhľadom na veľký počet takto zanedbaných
pozemkov, vás týmto vyzývame k odstráneniu
nežiadúceho stavu. Veľkým rizikom zaburinenia je aj
šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín
(zlatobyľ, pohánkovce, pajaseň žliazkatý), ktoré nám
všetkým spôsobujú veľké zdravotné problémy.
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.
245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov ukladá podľa § 3 ods. l
písmeno b) vlastníkom, nájomcom a správcom
poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať
výskytu a šíreniu burín na pozemkoch.
Invázne rastliny sú zaradené v nariadení vlády SR č.
449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych
nepôvodných
druhov
vzbudzujúcich
obavy
Slovenskej republiky. Boli sem zaradené druhy, ktoré
spôsobujú najväčšie problémy, resp. ktoré majú
najväčší nega vny vplyv na naše pôvodné druhy a ich
biotopy a najviac menia krajinu.
Patrí sem 6 druhov (z toho 3 dreviny a 3 byliny) a
jeden rod.

Metódy likvidácie inváznych rastlín sú uvedené na
nasledovných webových stránkach Štátnej ochrany
prírody Slovenskej republiky:
h p://www.sopsr.sk/invazne‐web/?page_id=61
h ps://invaznedruhy.sopsr.sk/informacne‐materialy/

Netreba však zabúdať aj na skutočnosť, že biomasa,
ktorá vznikne pri odstraňovaní inváznych druhov
rastlín, predstavuje u väčšiny druhov stále vysoké
riziko ich rozšírenia na nové lokality. Viaceré druhy sa
dokážu vysemeniť pri ich ponechaní na mieste, kde
boli odstraňované, alebo sa dokážu rozmnožiť
vegeta vne z odrezkov a čas koreňov. Príručka,
dostupná na portáli SOPSR.sk ponúka možnos
likvidácie tejto biomasy v súlade s legisla vou.Aby sa
zabránilo tomuto stavu, žiadame vlastníkov –
nájomcov (užívateľov) pozemkov na dodržiavanie
citovaných zákonných ustanovení a realizáciu
opatrení pro rozširovaniu burín, inváznych rastlín a
náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom
udržiavaní pozemkov ich kosením v čase pred
kvitnu m, ale aj v nasledujúcich mesiacoch, čím sa
zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Invázne bylinné druhy:
Ambrosia artemisiifolia – ambrózia palinolistá,
Fallopia sp. (syn. Reynoutria) – rod pohánkovec
(krídlatka),
Solidago canadensis – zlatobyľ kanadská,
Solidago gigantea – zlatobyľ obrovská

Invázne dreviny:
Amorpha fru cosa – beztvarec krovitý,
Lycium barbarum – kustovnica cudzia,
Negundo aceroides – javorovec jaseňolistý
Viažu sa na ne ustanovenia zákona č. 150/2019 Z. z. o
prevencii a manažmente
introdukcie a šírenia
inváznych nepôvodných druhov a zmene a doplnení
niektorých zákonov. Je zakázané ich držať,
prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať,
obchodovať s nimi. Vlastník, správca, užívateľ
pozemku je povinný sa starať o pozemok tak, aby
nedochádzalo k rozšíreniu týchto druhov na jeho
pozemku a v prípade výskytu inváznych druhov je
povinný ich odstraňovať.

Upozorňujeme teda vlastníkov týchto pozemkov, že
podľa zákona č. 220/2004 Z. Z. môže byť Okresným
úradom za takýto priestupok uložená pokuta fyzickej
osobe až do výšky 330 EUR, právnickej osobe alebo
fyzickej osobe – podnikateľovi od 166 EUR do 33 200
EUR. Na základe uvedeného vyzývame všetkých
vlastníkov a užívateľov, aby udržiavali svoje pozemky
v nezaburinenom stave pravidelným a včasným
odstraňovaním burín.
Zdroj: Mesto Rožňava, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK.
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Aktuálne zo stavebných
projektov v našej obci
1. Kamerový systém obce Brzo n – aktuálne
Informujeme obyvateľov obce, že dňa 22. marca
2022 bol zhotoviteľom ‐ VEGAnet s.r.o.
odovzdaný „Kamerový systém obce Brzo n“
prevádzkovateľovi, t.j. Obci Brzo n do užívania.
Momentálne prebiehajú záverečné úpravy
kamier, revízie ako aj dokumentácia skutkového
stavu. Upozornenie, že Obec Brzo n je
monitorovaná kamerovým systémom je aktuálne
oznámené informačnou tabuľou pred vstupom
do obce po každej cestnej komunikácie. Zároveň
budú
monitorované
miesta
verejných
priestrans ev
označené
nálepkou
s upozornením, že tento priestor je
monitorovaný s uchovávaním záznamu. Záznam
z kamerového systému bude prístupný len
oprávneným osobám a zložkám policajného
zboru. Manipulácia so záznamami je v súlade so
zákonmi SR a EÚ a súlade s GDPR.

Brzotín
a modernizácia parkoviska v obci Brzo n,
čím sa vytvorí 13 nových parkovacích miest.
Cieľom projektu 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.
Týmto
upozorňujeme
občanov, že vchod na poštu
je
dočasne
prístupný
a vyznačený z ľavého boku
budovy, dočasné parkovanie
je možné na Máriássyho
námes pri pomníku.

Konkrétne názvy lokalít, ktoré snímajú kamery
budú v blízkej dobe upresnené, špeciﬁkované
a zverejnené aj na webovom portáli obce
v samostatnej záložke v sekcii „Aktuálne“ :
h ps://www.obecbrzo n.sk/aktualne/kamerovy‐
system/
Hlavný cieľom tohto projektu bolo prija e
účinných opatrení na miestnej úrovni k eliminácii
bežnej kriminality, t.j. hlavne ochrana zdravia a
majetku občanov obce. Zároveň obec očakáva od
kamerového systému zvýšenie bezpečnos a
zlepšenie prevencie kriminality a tak ež bude
napomáhať pri odhaľovaní trestných činov a
zabezpečí účinnú prevenciu pred vandalizmom
na verejných priestranstvách obce ako napr.
nelegálne vynášanie sme do prírody, narúšanie
verejného poriadku na cintoríne, ničenie
obecného majetku a pod.
2. Výstavba
zastávke.

parkoviska

pri

autobusovej

Informujeme obyvateľov obce, návštevníkov
pošty a centra obce, že dňa 18. marca 2022,
v piatok boli zahájené stavebné práce na
parkovisku
pri
Pošte
Brzo n
(opro
Okolicsányiovského kaš eľa). Zhotoviteľom je na
základe verejného obstarávania spoločnosť USD
Lučenec s.r.o., ktorá 18. októbra 2021 prevzala
stavenisko na základe zmluvy o dielo v celkovej
hodnote 49 626,94 € s DPH. Projekt je
spoluﬁnancovaný z EŠIF vo výške 47 145,59 €
a predmetom projektu je výstavba, rekonštrukcia

3. Verejné osvetlenie – Bak
Po dlhých rokoch sa v brzo nskej čas BAK opäť
rozsvie lo verejné osvetlenie. Udialo sa to na
základe úpravy káblového verejného osvetlenia
t.j. rekonštrukciou jestvujúcej nevyhovujúcej
siete verejného osvetlenia – výmenou svie diel,
stožiarov verejného osvetlenia a kabeláže pozdĺž
Gemerskej ulice. Doplnením a inštalovaním 3 ks
stožiarov a montáž LED svie diel sú zárukou
nielen vyššej svie vos , ale aj bezpečnos pre
chodcov, ale aj motoristov a cyklistov vo
večerných a nočných hodinách.
Na rade je ešte
povrchová úprava
chodníka
asfaltovou
vrstvou, ktorá sa
uskutoční
v priebehu
jarných mesiacov.
Ing. Petrenka
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Blahoželáme jubilantom
V 2. polroku 2021 oslávii narodeniny
Csefová Margita
Lešták Štefan
Sokolyová Gabriela
Grecmajerová Alžbeta

Gášpárová Mária
Do Vašich spomienok
už sa veľa zmestí.
Šťastie i slzy, chvíle bez bolestí... .
Prajeme telu zdravie,
ruke pevný stisk,
pokoj do srdca i nejaký ten zisk.
Každý deň začínať s chuťou narodiť
sa znova.
Dnes k Vášmu sviatku, ťažko hľadať
slová...
Sme s Vami všetci, čo Vás máme radi,
na zdravie pripime,
nech ste večne mladí!!!

JDS ZO Brzotín
Dňa 30.3.2022 sa v kultúrnom dome uskutočnila
hodno aca členská schôdza JDS ZO Brzo n.
Hodno acej členskej schôdze sa zúčastnilo 68
dôchodcov. Bol zvolený 3 členný výbor.
Predsedníčkou JDS ZO Brzo n sa stala pani Margita
Csefová, podpredsedníčkou JDS ZO Brzo n bola
zvolená pani Darina Polyáková a členkou výboru sa
stala pani Jana Gášpárová.
Nakoľko nový výbor bude 7 členný, ostatní členovia
výboru budú doplnení kooptovaním.
Do revíznej komisie boli zvolení: pani Eva Bačová
a pani Gabriela Sokolyová. Tre člen revíznej
komisie bude doplnený kooptovaním.

Vedenie Obce Brzo n ďakuje odchádzajúcemu
vedeniu za dlhoročnú prácu a novému výboru praje
všetko dobré a veľa síl do nastávajúcej činnos .

7

Info

Brzotín

Aktualizácia údajov
Žiadame obyvateľov obce, ktorí si neprišli aktualizovať
údaje, aby tak urobili do
30. apríla 2022!
Tieto údaje sú dôležité k správmemu vyrubeniu
poplatkov za komunálny odpad.
A.Vecková

Okienko stavebného úradu
Drobné stavby

Stavebný úrad je zriadený priamo na obci a
samostatne rieši drobné stavby. Pri drobných
stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k
hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne
ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie
stavebnému úradu. Inak je potrebné stavebné
povolenie, resp. územné konanie.
Drobné stavby sú:
prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha
nepresahuje 25 m2 a výška 5 m a nie sú
navzájom prevádzkove spojené s doterajšou
stavbou (napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne,
prístrešky, sklady náradia, záhradné domčeky,
zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na
chov drobného zvieratstva, čakárne a pod.),
podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha
nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m (napr. žumpa,
pivnice, bazén), oplotenie, prípojky stavieb a
pozemkov na verejné rozvodné siete a
kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a
pripojenie drobných stavieb a pozemkov na
rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej
dopravy, prechody cez chodníky a na susedné
pozemky, priepusty a pod.

Stavebník
je
povinný
uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne
ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať
drobnú stavbu môže len na základe písomného
oznámenia stavebného úradu, že pro jej
uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch
rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad
neurčí inak.
Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú
stavbu možno uskutočniť len na základe
stavebného povolenia. Potrebné je pre
posúdenie doložiť eto doklady: doklad, ktorým
sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k
pozemku, súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú
všetci aj stavebníkmi, jednoduchý situačný
výkres a stavebné riešenie stavby v dvoch
vyhotoveniach, jednoduchý technický opis
stavby. Pre prípojky stavieb a pozemkov
vyjadrenie príslušného správcu siete k
pripojeniu.
Pri
uskutočňovaní
na
poľnohospodárskej pôde stanovisko Okresného
úradu Rožňava. Pri uskutočňovaní drobnej stavby
svojpomocne vyhlásenie kvaliﬁkovanej osoby. Pri
použi
susedných nehnuteľnos
vyjadrenie
vlastníka tejto nehnuteľnos .
Doba vybavenia žiados je do 30 dní od podania
ohlásenia, príp. jeho doplnenia.
Súvisiace predpisy: § 57 zákona č. 50/1976 Zb.
(stavebný zákon) v znení noviel

Ohlásenie stavebnému úradu postačí aj pri
špeciﬁkovaných
stavbách
elektronických
komunikačných sie a pri ich výmene alebo
doplnení, keď nedôjde k zmene stavby.

Stavebný úrad
Ing. Petrenka
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