Kamerový systém obce Iža
Vážení občania!
Kamerové systémy sú dnes už bežnou súčasťou prevencie kriminality nie len v mestách, ale už
aj v obciach. Preukázateľne totiž napomáhajú k zvyšovaniu bezpečnosti občanov a k ochrane
ich majetku. V neposlednom rade pomáhajú taktiež chrániť obecný majetok.
Kamerový systém je podľa skúseností ostatných miest a obcí schopný výrazným spôsobom
znížiť trestnú činnosť v monitorovaných oblastiach. V monitorovaných lokalitách sa znižuje
počet prípadov krádeží automobilov, vlámaní do objektov, vandalizmu a ďalšieho nežiaduceho
konania. Systém jeho využívania dáva predpoklad na lepšiu ochranu detí pri základnej
a materskej škole, ochranu majetku obce, ale aj majetku občanov, ochranu verejného poriadku,
napr. počas nocí a ochranu verejného poriadku pred protispoločenskou činnosťou
v monitorovanom priestore. Informácie z tohto systému môžu byť získané len pre tento účel
a smú vyť poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní.
Kamery sa zameriavajú predovšetkým na:
§ pouličnú trestnú činnosť
§ výtržníctvo, fyzické napadanie osôb
§ ochranu obecného majetku a majetku ďalších inštitúcií
§ ochranu majetku súkromných osôb
§ ochranu zaparkovaných vozidiel
§ prejavy vandalizmu, poškodzovanie verejne prospešných zariadení
Počiatočná fáza vybudovania kamerového systému obce Iža siaha do roku 2012, kedy bol
inštalovaný kamerový systém na budovu obecného domu, monitorujúci pred ním nachádzajúce
sa námestie a okolie budovy.
Následne bol tento systém v roku 2013 rozšírený o kamerový systém sledujúci okolie budovy
Rímskeho a národopisného múzea v Iži, kde sa okrem 4 vonkajších kamier nachádza aj 11
interných kamier.
Našej obci sa v roku 2015 podarilo získať na realizáciu kamerového systému príspevok
z úspešného projektu, podaného na výzvu Pôdohospodárskej platobnej agentúry. V rámci tohto
projektu bolo v obci nasadených deväť kamier monitorujúcich vytipované rizikové miesta
a jednu kameru monitorujúcu výskyt prípadných požiarov na území obce.
Z dôvodu množiacich sa prípadov nedovoleného uloženia odpadu a vytvárania čiernych
skládok na konci Ďatelinovej ulice bola umiestnená fotopasca monitorujúca vjazd do obecnej
kompostárne mimo pracovnej doby.
V ďalšom období budeme kamerový systém rozširovať tak, aby sme pomocou neho pomohli
predchádzať a objasniť čo najviac prípadných trestných činov alebo priestupkov na celom
území obce.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne kamerového systému a jeho prevádzky
môžete kontaktovať Obecný úrad v Iži.

Ochrana súkromia a predchádzanie zneužitia záznamov
Kamerový systém smie byť používaný len v súlade zo zákonmi SR a Listinou základných práv
a slobôd. Systém je bezobslužný, vytvára a uchováva záznamy z kamier po dobu maximálne 7
dní.
Podmienky sú pripravené tak, aby bolo čo najviac chránené súkromie občanov:
§ všetko, čo vidí osoba oprávnená manipulovať s kamerovým systémom, je považované za
prísne dôverné
§ nežiaduce časti scény môžu byť automaticky vyčiernené už pri snímaní
§ zákaz prístupu k záznamom nepovolanými osobami
§ zákaz tlače, uloženie záznamu na akékoľvek externé médium bez povolenia starostu obce
§ záznamy sú archivované v uzamknutej miestnosti
§ občania aj návštevníci sú upozorňovaní, že sa nachádzajú v monitorovanom priestore
pomocou tabuliek a nálepiek na celom území obce
Monitorované lokality
Kamery monitorujú nasledovné priestranstvá:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vstup do obce zo smeru Komárno – 2 stacionárne kamery súbežne s cestou I/63 – obidva smery
Futbalové ihrisko – otočná kamera – areál futbalového štadióna
Verejné priestranstvá v okolí reformovaného kostola, križovatka, detský park – otočná kamera
Cintorín, škola, škôlka, dom smútku – otočná kamera
Námestie a verejné priestranstvá – otočná kamera - križovatka ulíc Ďatelinovej a Podzáhradnej
Okolie a budova Obecného úradu – 4 stacionárne kamery – vstupy do budovy a dvor
Park pri katolíckom kostole, parkovisko pri Supermarkete COOP Jednota – otočná kamera
Malé námestie, Artézska studňa, cesta I/63, Čárda Artéz – otočná kamera
Vstup do obce zo smeru Patince - 2 stacionárne kamery súbežne s cestou I/63 – obidva smery
Budova Obecného úradu – 3 stacionárne dymové kamery smerované zo strechy Obecného domu
na západ, sever a východ.
Breh Dunaja – otočná kamera – areál prístavného pontóna a mobilných buniek.
Vjazd ku kompostovisku – 1 fotopasca smerujúca na prístupovú cestu

