OBEC B E L U Š A
Farská 1045/6, 018 61 Beluša
TLAČOVÁ SPRÁVA
Beluša, 11.03.2021
Obec Beluša mení systém zberu odpadu pri jarnom a jesennom upratovaní
Belušania si za posledné roky zvykli na tzv. jarné a jesenné upratovanie, ktoré obec
zabezpečovala rozmiestnením veľkorozmerových kontajnerov po uliciach a častiach obce.
Často však v nich končil nielen objemový odpad, ale aj stavebná sutina či zelený odpad zo
záhrad. Keďže tieto kontajnery boli bez dozoru a k dispozícii počas dňa i noci, nezriedka ich
využívali aj občania iných obcí, miest z okolia. Aby obec zamedzila týmto nedostatkom, od
roku 2021 pristupuje k zmene systému tohto zberu.
Ako bude fungovať nový systém zberu pri upratovaní?
Upratovanie bude prebiehať v zmysle zákona dvakrát ročne, v jarnom a jesennom
období. Po novom budú na jednotlivých stanovištiach rozmiestnené až tri druhy kontajnerov –
veľkoobjemový, na drevný odpad a na zelený odpad zo záhrad. Veľmi častým druhom
odpadu býva nábytok. Je potrebné ho priviezť rozobraný, inak nebude prevzatý. Dohľad nad
miestom a kontrolu občanov budú vykonávať vždy dvaja pracovníci obce. Upozorňujeme, že
do kontajnerov môžu odpad priniesť len občania Beluše. Je potrebné sa preukázať
občianskym preukazom.
Novinky v tomto zbere si Beluša otestuje v týždni od 22.3.2021 – 26.03.2021, kedy
budú počas piatich dní na určených miestach rozmiestnené v čase od 8.00 – 16.30 tri, vyššie
uvedené, druhy kontajnerov.
Kedy a kde môžete priviesť odpad?
Jarné upratovanie bude prebiehať v nasledovných termínoch v lokalitách:
Pondelok 22.3.2021 – 2 lokality:
 Rajšula, ul. Kpt. Nálepku
 drogéria M. Matušová, ul. Kpt. Nálepku
Utorok 23.3.2021 – 2 lokality:
 Koval systems s.r.o., ul. Krížna
 ul. Slatinská – pri ZŠ
Streda 24.3.2021 – 1 lokalita:
 Hloža – oproti KD
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Štvrtok 25.3.2021 – 1 lokalita:
 Podhorie, pri kaplnke
Piatok 26.3.2021 – 1 lokalita:
 ul. Slatinská, smer Motel Slatina

S cieľom pomôcť Belušanom
Obec verí, že zavedením nového systému jarného a jesenného upratovania dosiahne
väčšiu efektivitu a poriadok pri zbere a separácii odpadu. Táto služba je pre občanov Beluše
zdarma. Obec Beluša dáva do pozornosti občanov možnosť bezplatne odovzdať odpad na
Zbernom dvore, ktorý je celoročne otvorený pre všetkých občanov Beluše. Obec sa novým
systémom zberu odpadu pri jarnom a jesennom upratovaní snaží zamedziť aj vzniku čiernych
skládok v extraviláne obce, ktoré sa práve v jarnom a jesennom období vyskytujú najčastejšie.
Disciplinovanosť a zodpovedný prístup každého jedného občana je však základom pre dobrú
mieru separácie v obci.
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