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Beluša, 26.04.2022
Tretie
zasadnutie
Obecného
zastupiteľstva (OZ) v Beluši v roku
2022 bolo na programe 25. apríla
2022. Presne po dvoch rokoch sa
mohlo na základe vydaných vyhlášok
Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ
SR) konať bez prekrytia horných
dýchacích ciest. Poslanci OZ
schválili predloženie dvoch žiadostí
o rekultiváciu
vnútroblokov
na
bytových sídliskách.
Z rezervného fondu bolo vyčlenených
viac ako 56 tisíc € na vybudovanie urnových hájov na cintorínoch v Beluši, v Hloži
a v Podhorí. V obci pribudnú odberné miesta pre zásielky z elektronického obchodu.
Dotáciami obec podporila činnosť záujmových a spoločenských organizácií .
Tretie rokovanie OZ v Beluši sa v roku 2022 konalo 25. apríla za účasti 12 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 www.belusa.sk.
Po kontrole plnenia 30 uznesení z februárového zasadnutia OZ v Beluši informovala
hlavná kontrolórka o výsledkoch kontroly plnenia prijatých 173 uznesení na ôsmich
zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2021 a kontroly zúčtovania štyroch
poskytnutých dotáciách z rozpočtu obce v roku 2021. Pri oboch kontrolách neboli zistené
žiadne nedostatky.
Z rezervného fondu obecného rozpočtu sa vyčlenili finančné prostriedky na
budovanie urnových hájov, detského ihriska v Podhorí či „klientského“ centra na
obecnom úrade
Podľa reálneho stavu a potrieb sa menila príjmová a výdavková časť rozpočtu.
Najvýznamnejšiu zmenu predstavuje cca 56 tisíc € vyčlenených z rezervného fondu na
budovanie urnových hájov na cintorínoch v Beluši, v Hloži v a Podhorí. V Podhorí bude na
detskom ihrisku osadený nový hrací prvok „Jurošíkov hrad“. Vo vstupnej hale obecného
úradu bude nábytkom vybavené tzv. klientské centrum. Na základe požiadaviek občanov časti
Hloža budú zakúpené tri spomaľovacie dopravné pruhy.
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Projektové žiadosti obce sa zameriavajú na zmenu charakteru vnútroblokov
bytových sídlisk
Obec Beluša pripravuje dve projektové žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
podporu zelenej infrakštruktúry a regenerácie vnútroblokov sídlisk. Predmetom projektov na
sídlisku v okolí bytových domov na ul. Slatinskej a na ul. Ľ. Štúra (vedľa novovznikajúceho
bytového domu) je návrh zelene, chodníkov, mobiliáru, zelených parkových prvkov
a vodných prvkov. Spolufinancovanie obce je vo výške 5%- v prípade sídliska na ul.
Slatinskej je to 16 927,80 € a v lokalite v centre obce ide o sumu 18 500,40 €.
V roku 2021 obecní poslanci zasadali osemkrát a prijali 173 uznesení. Priemerná účasť
poslancov bola 84,62 %. Obec Beluša má 53 platných všeobecne záväzných nariadení a 19
platných normatívnych právnych aktov. V roku 2022 plánuje prehodnotiť napr. prevádzkové
poriadky obecnej knižnice (2003), pestovateľskej pálenice (2008) a viacúčelového ihriska
Základnej školy Beluša (2009).
Majetkovoprávne a zmluvné vzťahy
Poslanci odsúhlasili zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na obecné
pozemky s Považskou vodárenskou spoločnosťou a.s. pre projekt výstavby druhej etapy
kanalizácie v obci Beluša. Bol schválený zámer predaja obecného pozemku za účelom
scelenia pozemku a prístupovej cesty v rekreačnej oblasti, dva odpredaje obecných pozemkov
žiadateľom za účelom scelenia pozemkov pri rodinných domoch a zámenná zmluva na
pozemok, vďaka ktorému bude majetkovoprávne vysporiadaný celý areál Materskej školy
Beluša- elokované pracovisko Hloža. Obec Beluša odkúpi podiel na pozemky v extraviláne
s cieľom vybudovania športového areálu v Hloži.
Na základe žiadosti spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o. bol schválený nájom dvoch
obecných pozemkov- pri zdravotnom stredisku a vedľa budovy Hasičskej zbrojnice v Beluši,
kde budú umiestnené odberné miesta pre zásielky z elektronického obchodu. V budove
zdravotného strediska bude na 1. poschodí umiestnený samoobslužný automat na nápoje.
Opätovne bol uzatvorený nájomný ročný vzťah na sociálny byt na ul. Slatinskej.
Obec podporila činnosť spoločenských a záujmových organizácií
Podľa podaných žiadostí subjektov, obec podporí v roku 2022 finančnou dotáciou
činnosť Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Beluša (500 €),
Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov Beluša (200 €),
Občianskeho združenia Klub Venuša v Považskej Bystrici (300 €), Občianskeho združenia
Strážovská Stopa (4 000 €) a stolnotenisového klubu TTC Beluša (600 €). Obec podporí
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finančnou 5% spoluúčasťou (528 €) siedmu etapu reštaurátorských prác interiérových malieb
vo farskom kostole sv. Alžbety Uhorskej.
V bode Rôzne starosta obce informoval o aktuálnom vyplácaní 10 € príspevku na
podporu individuálneho bývania určeného pre každého občana, ktorý splnil podmienky podľa
Zásad podpory individuálneho bývania v obci Beluša. Príspevok sa vypláca v rovnakých
termínoch, ako je určený výber miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad.
Ďalej pozval občanov na verejné prezentovanie zaslaných projektov participatívneho
rozpočtu, na stavanie mája a oslavu 77. výročia oslobodenia obce.
Informoval aj o uzatváraní zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
v súvislosti s budovaním kanalizácie. Z cca 550 zmlúv je podpísaných momentálne cez 300
zmlúv. Pre občanov budú určené termíny s projektantom o detailoch zmluvy. Presné termíny
budú zverejnené vo všetkých komunikačných obecných kanáloch. Po uzatvorení zmlúv bude
prebiehať územné konanie a následne stavebné konanie.
V Interpelácii poslancov dominovala téma stavu potokov v obci a vyzdvihol sa
dôsledný výrez drevín a krovín vykonaný obcou v okolí vodných tokov.
Podrobnejšie informácie sú prístupné v zápisnici zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Beluši zo dňa 25.04.2022, ktorú nájdete na oficiálnom webovom sídle obce
www.belusa.sk

Pre viac informácií kontaktujte:
Mgr. Jana Huliačková, sekretariát starostu a prednostu, telefón: +421 42 2853 519, mobil: 0903 896
641 email: sekretariat@belusa.sk

