OBEC B E L U Š A
Farská 1045/6, 018 61 Beluša
TLAČOVÁ SPRÁVA
Beluša, 08. január 2021
V januári agendu na Obecnom úrade v Beluši vybavíte elektronicky a telefonicky,
Zberný dvor bude otvorený vo vybrané dni
Obecný úrad (OcÚ) v Beluši bude pre verejnosť do 24.januára zatvorený. Zatvorená zostáva
do 24. januára i obecná knižnica. Zberný dvor bude pre verejnosť prístupný 13.01.2021
a 20.01.2021. Materská škola v Beluši bude fungovať pre kritickú infraštruktúru.
Vzhľadom na pretrvávajúcu zlú pandemickú situáciu Covid-19 v okrese Púchov
zasadal opätovne dňa 05.01.2021 krízový štáb obce Beluša, kde sa prijali opatrenia platné pre
obec Beluša, resp. pre fungovanie obecných organizácii počas januára 2021.
Obecný úrad v Beluši ostáva do 24.01.2021 pre verejnosť zatvorený
Nakoľko bol uznesením
vlády SR č. 1/2021 zo dňa
06.01.2021
predĺžený
zákaz
vychádzania od 11. januára 2021 v
čase od 05.00 hod. do 01.00 hod.
nasledujúceho
dňa,
pričom
obmedzenie končí uplynutím 24.
januára 2021, ostáva OcÚ pre
verejnosť zatvorený do 24.januára
vrátane.
Verejnosť
môže
v nevyhnutných
prípadoch
kontaktovať zamestnancov OcÚ
v Beluši telefonicky alebo emailom.
Kontakty
sú
zverejnené
na
webovom sídle obce (www.belusa.sk).

Zberný dvor bude otvorený v stredu 13.01.2021 a 20.01.2021, vyzdvihnite si košíky
s kompostovateľnými sáčkami pre BRKO
V súvislosti s vyššie uvedeným, obec Beluša informuje, že Zberný dvor v Beluši bude
verejnosti prístupný v stredu 13.01.2021 a 20.01.2021, v časovom rozmedzí 08.00h – 17.00h.
V ostatné dni do 24.januára 2021 bude Zberný dvor zatvorený.
Dávame do pozornosti všetkým obyvateľom Beluše žijúcim v bytových domoch, že
pokiaľ ešte nemajú vo svojej domácnosti košík (10 l) s kompostovateľnými sáčkami určený
pre zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO), môžu si ho vyzdvihnúť vo
vyššie uvedenom termíne na Zbernom dvore. Pre každú domácnosť je určený jeden košík.
Pre viac informácií kontaktujte:
Mgr. Patrik Štrbák, prednosta a právnik OcÚ Beluša, telefón: +421 42 2853 513, mobil: 0948
430 300, email: prednosta@belusa.sk
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Zber BRKO prebieha v Beluši od začiatku tohto roka, kuchynský odpad sa vyváža každý
pondelok, t. j. v intenzite jedenkrát týždenne. Prvý zber BRKO úspešne prebehol v pondelok
04.01.2021.
Ďalšie kompostovateľné sáčky bude obec medzi občanov bytových domov
distribuovať v priebehu kalendárneho roka, zamestnanci obce budú verejnosť priebežne
informovať.
Obecná knižnica naďalej zatvorená, uzatvára sa i obecná pálenica
Obecná knižnica ostáva naďalej zatvorená do 24. januára 2021. Taktiež dôrazne
upozorňujeme občanov, že z dôvodu prijatých opatrení vlády SR a Úradu verejného
zdravotníctva (ÚVZ SR), sú uzatvorené všetky typy prevádzok poskytujúcich služby okrem
výnimiek uvedených ÚVZ SR. Nakoľko pálenica nepatrí medzi typy služieb, ktoré môžu byť
otvorené, obecná pálenica v Beluši sa uzatvára do 24. januára 2021.
Materská škola dostupná pre kritickú infraštruktúru, Základná škola dištančne
Výučba Materskej školy v Beluši (vrátane elokovaného pracoviska v Hloži)
a Základnej školy v Beluši pre I. a II. stupeň sa riadi zverejnenými inštrukciami Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
V praxi to znamená, že
v Materskej škole v Beluši bude od
pondelka 11. januára 2021 prebiehať
výučba iba pre kritickú infraštruktúru
(pracovníci
v zdravotníctve,
v sociálnych službách, vojaci, policajti,
hasiči) či rodičov, ktorým vyplýva z
povahy práce, že ju nemôžu vykonávať
z domu. Výučba bude prebiehať v
elokovanom pracovisku Hloža od
11.01.2021 v čase od 6,00 hod. do
16,00 hod.
Upozorňujeme zákonných zástupcov (a každú osobu sprevádzajúcu dieťa pri
príchode/odchode), že sú povinní preukázať sa potvrdením o negatívnych výsledkoch RTPCR testu na ochorenie Covid-19 alebo potvrdením negatívnych výsledkov antigénového
testu certifikovaného na území Európskej únie, ktoré nie je, v oboch prípadoch, staršie ako 14
dní. Pre aktuálne informácie odporúčame sledovať webové sídlo https://www.msbelusa.sk/.

Pre viac informácií kontaktujte:
Mgr. Patrik Štrbák, prednosta a právnik OcÚ Beluša, telefón: +421 42 2853 513, mobil: 0948
430 300, email: prednosta@belusa.sk
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V Základnej škole v Beluši (I. a II.
stupeň, Školský klub detí) bude v týždni od
11.januára 2021 prebiehať vzdelávanie
dištančnou formou. V zmysle zverejnených
informácii Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR, plánuje obec ako
zriaďovateľ školy prezenčnú výučbu v týždni
od 18.januára 2021 pre žiakov I. stupňa,
v týždni od 25. januára 2021 aj pre žiakov II.
stupňa. Podmienkou prezenčnej výučby je
pretestovanie zamestnancov školy a zákonných
zástupcov žiakov, resp. samotných žiakov. Pre aktuálne informácie odporúčame sledovať
webové sídlo školy https://zsbelusa.edupage.org/.

Vyššie uvedené opatrenia sa môžu v závislosti od vývoja situácie a prijatých opatrení
meniť, preto odporúčame sledovať všetky informačné kanály obce Beluša (web, Facebook,
úradné tabule,...). Za porozumenie a rešpektovanie vyššie uvedených opatrení ďakujeme.

Pre viac informácií kontaktujte:
Mgr. Patrik Štrbák, prednosta a právnik OcÚ Beluša, telefón: +421 42 2853 513, mobil: 0948
430 300, email: prednosta@belusa.sk

