OBEC B E L U Š A
Farská 1045/6, 018 61 Beluša
KOMUNIKÉ ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA, KONANÉHO 15.12.2021
Beluša, 16.12.2021
Posledné zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OZ) v Beluši v roku 2021 sa venovalo najmä
problematike nakladania s odpadmi na území obce Beluša. Obci bola schválená žiadosť
o dodanie kompostérov do domácností.
V poradí ôsme zasadnutie OZ v Beluši v roku 2021 sa konalo 15. decembra 2021 za
účasti 11 z 13 poslancov. Priamy prenos z rokovania bolo možné sledovať naživo cez kanál
youtube obce Beluša a záznam je prístupný na oficiálnom webovom sídle obce.
Pravidelnou súčasťou rokovaní OZ je kontrola plnenia uznesení, tento raz
z novembrového zasadnutia OZ v Beluši. Schválený bol aj rámcový plán zasadnutí OZ v roku
2022 s tým, že prvé plánované zasadnutie sa uskutoční v mesiaci február 2022. Následne
budú zasadnutia v dvojmesačných intervaloch. Odborné komisie rokujú vždy pred zasadnutím
OZ.
Obecný rozpočet sa mení v decembri 12. krát. Z rezervného fondu sa zakúpi nové
vozidlo pre potreby odpadového hospodárstva
Úprava bežných príjmov a výdavkov odráža
reálny príjem a čerpanie financií podľa jednotlivých
obecných kompetencií. Vo výdavkovej časti plánuje
obec, okrem iného, vymeniť nefunkčné plynové
zariadenia v nájomnom byte a v sociálnom byte vo
vlastníctve obce. Hlavné navýšenie rozpočtu je z
dôvodu zakúpenia nákladného špeciálneho vozidla
MAN vo výške 27 600 €, nakoľko pôvodné vozidlo
sa pokazilo a jeho oprava je nerentabilná. Tento druh
vozidla obec využíva na vývoz veľkorozmerových
kontajnerov z cintorínov a verejného priestranstva, rozličného druhu odpadov či zelene na
obecnú kompostáreň.
Nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) upravuje odpadovú politiku obce pri vývoze
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Beluša
VZN č. 12/2021 nahrádza pôvodné nariadenie č. 3/2016 vrátane jeho siedmych
dodatkov. Nové nariadenie podrobne informuje o spôsobe nakladania so zmesovým odpadom
a s drobným stavebným odpadom na území obce Beluša. Určuje spôsob jeho zberu
a prepravu. Ďalej vymedzuje triedený zber odpadov (napr. plasty, papier, kovy, sklo, batérie
a akumulátory, textil, drevo, odpadové pneumatiky, objemný odpad, jedlé tuky a oleje,
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biologicky rozložiteľný kuchynský odpad). Obecné nariadenie obsahuje aj podrobnosti
o prevádzke obecného zberného dvora.
Osobitná časť je venovaná spôsobu nahlasovania nelegálnych skládok odpadu, ktoré
môžu občania nahlasovať ústne, priamo na obecnom úrade, písomne na obec Beluša alebo emailom na adrese: obec@belusa.sk. Uvedenú skutočnosť môže občan taktiež oznámiť
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva - Okresný úrad Púchov, Odbor
starostlivosti o životné prostredie.
Zámenná zmluva a žiadosti subjektov
Dôvodom zámeny pozemkov v k.ú. HložaPodhorie je skutočnosť, že obec Beluša získa
zámennou zmluvou 2 pozemky a bude mať
majetkovoprávne vysporiadané územie pre budúce
zariadenie pre seniorov, ktoré bude v budúcnosti
slúžiť širokej verejnosti (a predovšetkým starším
občanom Beluše).
Z účtovného systému boli z dôvodu nerealizácie vyradené investície- „Vodovod
Rybníky“ (odmietavé stanovisko Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. a pre nízky počet
odberateľov), „pódium pri OcÚ“ (bude sa riešiť komplexne v rámci revitalizácie celého
priestranstva), „verejná budova pre kultúrne podujatia“ (neaktuálny projekt), „Wifi pre Teba“
(z dôvodu pandémie Covid-19 nebol projekt realizovaný).
V závere starosta obce informoval o zorganizovaní výjazdového očkovania v obci
Beluša, a to 17. decembra 2021. Na 1. a 3. dávku vakcíny sa prihlásilo takmer 400 občanov.
Ďalej informoval, že obec Beluša bola úspešná v podanej žiadosti na Envirofond SR na
dodanie kompostérov v sume 69 000 €. Do domácností bude cca počas prvého polroka 2022
dodaných 500 kompostérov a 10 kompostérov bude umiestnených na verejných
priestranstvách. Starosta upozornil na možnosť mobilného monitorovania ovzdušia pomocou
monitorovacích staníc SHMÚ, nakoľko okres Púchov bol do zaradený do rizikovej zóny.
Podrobnejšie informácie sú prístupné v zápisnici zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Beluši zo dňa 15.12.2021, ktorú nájdete na oficiálnom webovom sídle obce
www.belusa.sk .
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