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Beluša, 29.06.2021
Na treťom zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva v Beluši (OZ) v roku 2021 sa
schválilo v rámci čerpania rezervného fondu viac ako 20 tisíc € na rozšírenie
multifunkčného exteriérového športového vyžitia v obci. Pestovateľská pálenica v Beluši
hospodárila v sezóne 2020/2021 so ziskom viac ako 18 tisíc €. Zberný dvor Beluša sa bude
od 01. júla 2021 riadiť novým prevádzkovým poriadkom. V Belušských Slatinách obec
plánuje vybudovať detské ihrisko s oddychovým priestranstvom.
Tretie zasadnutie OZ v Beluši v roku
2021 sa konalo v pondelok 28. júna 2021
a zúčastnilo sa ho 12 poslancov. Priamy
prenos z rokovania bolo možné sledovať
naživo cez kanál youtube a záznam je
prístupný
na
webovom
sídle
obce
https://www.belusa.sk/samosprava/obecnezastupitelstvo/videogaleria-oz/
Po
kontrole
plnenia
uznesení
z aprílového zasadnutia OZ v Beluši, bol
predložený plán kontrolnej činnosti na 2.
polrok 2021. Bude vykonaná kontrola nakladania s finančnými prostriedkami zo sociálneho
účtu za rok 2020 na Obecnom úrade Beluša (OcÚ Beluša) a kontrola vybavovania sťažností
a petícií na OcÚ Beluša za rok 2020.
Obecný rozpočet na rok 2021 bol poslancami OZ zmenený piatym rozpočtovým
opatrením. Príjmy rozpočtu ovplyvnili najmä aktuálne predpisy daní a poplatkov za
komunálny odpad, príspevky základnej a materskej školy či transfery od Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR.
Obecné investície počas leta 2021
Výdavková časť zahŕňa ďalšie investície obce do projektov, ktoré zlepšia kvalitu
života v obci a budú realizované v najbližších týždňoch, resp. mesiacoch. Jedná sa napr. o
rozšírenie wifi sietí v obecných budovách v centre obce a na Zbernom dvore Beluša, o
passportizáciu troch obecných cintorínov, o budovanie work outového ihriska v Beluši, o
umiestnenie pingpongových stolov a teqball stola v Beluši a v jej častiach. Opravovať sa bude
havarijný stav strechy MŠ Beluša- elokované pracovisko Hloža, rekonštrukciou prejdú
sociálne zariadenia v budove OcÚ Beluša.
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Výdavky vznikli aj v súvislosti s projektom budovania dvoch cykloprístreškov a troch
cyklostojanov v rámci projektu „Doplnková cyklistická infraštruktúra v obci Beluša“, kde má
obec 5% finančnú spoluúčasť. Plánuje sa aj spracovanie projektovej dokumentácie na
cyklistickú infraštruktúru a cyklostratégiu pre peších v obci Beluša.
Vyhodnotilo sa plnenie programových aktivít za rok 2020 podľa Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Beluša na roky 2015-2020. Nesplnené ciele boli
pretransformované do aktuálne platného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Beluša na roky 2021-2027.
Hospodárenie obce Beluša v roku 2020
Aj napriek koronakríze v roku 2020, kedy sa prenájom nebytových priestorov
v niektorých budovách v majetku obce Beluša prerušil, obec hospodárila v prenajatých
priestoroch v budove Hasičskej zbrojnice Beluša, v budove Kultúrneho domu Beluša,
v budove bývalej školskej jedálne a v budove zdravotného strediska so ziskom takmer 40 tisíc
€ (o 10 tisíc menej ako za rok 2019).
Koronakríza a prijaté vládne opatrenia ovplyvnili aj predĺženie doby pálenia
v Pestovateľskej pálenici Beluša. Sezóna trvala od 8. septembra 2020 do 16. apríla 2021. Vo
výrobnom období 2020/2021 pálenica vyrobila viac ako 36 tisíc la (litrov absolutu) a odviedla
spotrebnú daň takmer 200 tisíc €. Oproti minulej sezóne sa vypálilo o viac ako 20 tisíc la.
Obec Beluša prevádzkuje od 01. júla 2016 Zberný dvor Beluša. Na základe
legislatívnych, administratívnych a prevádzkových zmien vypracovala obec nový
Prevádzkový poriadok Zberného dvora Beluša s účinnosťou od 01. júla 2021. Poriadok
vymedzuje funkciu zberného dvora, základné pojmy, údaje
o prevádzke, zoznam druhov odpadov, s ktorými sa na
zbernom dvore nakladá, technické a organizačné
zabezpečenie prevádzky, prevádzkový čas, ktorý je
stanovený na utorok v čase od 8.00-15.00, na stredu v čase
od 8.00-18.00 a na sobotu v čase od 8.00-15.00.
Starosta obce Ján Prekop si podľa zákona 357/2004
Z.z. splnil svoju zákonnú povinnosť a podal oznámenie
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
k 30.04.2021.
Z pohľadu obecného majetku poslanci OZ
odsúhlasili predaj 3 obecných pozemkov za účelom
scelenia pozemkov pri rodinných domoch žiadateľov či
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v blízkosti garáže žiadateľov. Poslanci neodsúhlasili 2 zámery odpredaja pozemkov jeden pre
účel stavby garáže a jedného obecného pozemku pre zabezpečenie prístupu ku chate.
Opätovne bol predĺžený nájom 1 sociálneho bytu pre žiadateľku na 1 rok, ktorá spĺňala
podmienky v zmysle platného VZN o prideľovaní bytov vo vlastníctve obce do nájmu.
Základná umelecká škola (ZUŠ) Púchov prevádzkovala externé pracovisko
a umelecké triedy (hudobné, výtvarné) v Základnej škole Beluša. Priestory však už kapacitne
nepostačujú pre ďalšiu prevádzku. Novými priestormi pôsobenia ZUŠ budú od 1. augusta
2021 tri miestnosti v Kultúrnom dome Beluša.
V Beluši bude ALZA box, v Belušských Slatinách vyrastie nový verejný priestor
Bol schválený nájom so spol. COOP Jednota Trenčín na pozemok vedľa obchodu
v Beluši, kde bude na susediacom pozemku vo vlastníctve obce umiestnené odberné miesto
pre zásielky zo známeho elektronického obchodu (ALZA box).
Obec Beluša má záujem vybudovať v Belušských Slatinách obecný park s detským
ihriskom, športovým zázemím a verejným priestorom pre oddych miestnych občanov,
Belušanov i návštevníkov.
Schválenie žiadostí subjektov
Materská škola Beluša v rámci 2 000 eurovej dotácie z projektu Trenčianskeho
samosprávneho kraja „Vonku hravo a zdravo“ vybuduje cez leto v areáli elekovaného
pracoviska MŠ Hloža pocitový chodník a vyvýšené záhony.
Obdobie pandémie COVID-19 ovplyvnilo aj chod reštauračných a kaviarenských
služieb v obci, ktoré boli na niekoľko mesiacov v roku 2021 zatvorené. Niektorí
prevádzkovatelia daných služieb preto požiadali obec Beluša o zníženie/odpustenie poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, nakoľko nevykazovali žiadnu činnosť. Na
základe rozhodnutí Komisie finančnej a správy obecného majetku poslanci schválili 50%
zníženie poplatku za komunálny odpad pre gastro služby za obdobie 1/2021-4/2021 a 100%
odpustenie poplatku pre kaviarne za rovnaké obdobie.
V Diskusii boli prítomní informovaní o novom organizačnom a pracovnom poriadku
obce Beluša, o nasvietení 8 priechodov pre chodcov, o úspešnej dotácii na výstavbu dvoch
cykloprístreškov, o príprave projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia
budovania kanalizácie v obci a o stave nedoplatkov na nájme za hrobové miesta (z 800
zaslaných výziev už viac ako 600 nájomcov uhradilo nedoplatky).
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V Interpelácii poslancov zaznala požiadavka
úpravy preliačenej dlažby pred cintorínom v Hloži
a rekonštrukcia autobusovej zastávky v miestnej časti
Hloža. V súvislosti s nájmom pozemkov pod výstavbu
detského ihriska v Belušských Slatinách navrhli poslanci
uvažovať o riešení okolitých schátraných objektov, či
priestranstiev v súkromných vlastníctvach.
Podrobnejšie informácie sú prístupné v zápisnici zo
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beluši zo dňa
28.06.2021, ktorú nájdete na webovom sídle obce:
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