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Beluša, 25.3.2021
Priechody pre chodcov budú v Beluši bezpečnejšie
Obsahom takmer každého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beluši je schválenie
rozpočtových zmien. Na prvom rokovaní poslancov v roku 2021 sa schválilo čerpanie
rezervného fondu obce vo výške viac ako 100 tisíc € na investičné akcie, ktoré zefektívnia
odpadovú politiku obce, ale najmä zvýšia bezpečnosť občanov.
Čo všetko obec plánuje z vlastných finančných prostriedkov
zabezpečiť? Rozprávali sme sa Mgr. Patrikom Štrbákom,
prednostom Obecného úradu (OcÚ) v Beluši.

-

Aké investičné akcie sú predmetom zmeny v čerpaní
rezervného fondu z marca 2021?
Počas marcového obecného zastupiteľstva poslanci
odsúhlasili finančné prostriedky vo výške viac ako 100 tisíc € na
zabezpečenie, resp. nákup:
- obytného kontajnera pre Zberný dvor slúžiaci pre
administratívne úkony, evidenciu klientov, sklad komodít;
hydraulického paketového lisu na papier, lepenku, plastové fľaše a fólie;
nákladného viacúčelového vozidla pre obecné služby z dôvodu zastaraného vozového
parku a nerentabilnosti do opráv;
nasvietenia priechodov pre chodcov na najrizikovejších úsekoch svetelnou
signalizáciou a zvýšenia bezpečnosti na nich.

Najvýznamnejšiu časť, viac ako 60 tisíc €, tvorí investícia pre nasvietenie
priechodov pre chodcov. Je táto suma konečná?
Všetky návrhy pri čerpaní rezervného fondu boli aj s predloženými sumami
prerokované na všetkých komisiách aj na samotnom zastupiteľstve. Ešte neboli ale
predmetom verejného obstarávania. Sumy sú odhadované a predpokladáme, že po výberovom
konaní budú ceny nižšie a obec tým ušetrí. Momentálne prebieha verejné obstarávanie na
výber zhotoviteľa pre zvýšenie bezpečnosti a osvetlenie na vybraných 8 priechodov pre
chodcov v našej obci. V najbližších dňoch bude spustené verejné obstarávanie pre nákup
nákladného viacúčelového vozidla pre technické služby a hydraulického paketového lisu na
papier, lepenku, plastové fľaše a fólie.
Občanov bude určite najviac zaujímať otázka zvýšenia bezpečnosti
prostredníctvom nasvietenia priechodov pre chodcov. Ktoré priechody budú
predmetom modernizácie?
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Ešte v novembri 2020 bol na ceste III. triedy osvetlený priechod pre chodcov smerom
z cesty I. triedy I/61 na Belušské Slatiny. Cesta III. triedy je v správe Trenčianskeho
samosprávneho kraja, z ktorého rozpočtu bolo hradené i zvýšenie bezpečnosti na vybranom
priechode pre chodcov. Nakoľko cez Belušu prechádza cesta I. triedy I/61 a bohužiaľ, práve
v blízkosti resp. na samotných priechodoch pre chodcov sa vyskytli vážne, až smrteľné
nehody, obec sa rozhodla investovať do bezpečnosti občanov a pre rok 2021 je to jedna
z nosných investícií a najväčších priorít.
Osvetlenie 8 priechodov pre chodcov bude zvýraznené vo forme 2 výstražných LED
svetiel a detektoru pohybu. Počítame aj s novým dopravným značením. Akonáhle sa dostane
chodec do detekčnej zóny, detektory pohybu umiestnené na jednej, resp. oboch stranách
priechodu pre chodcov zachytia chodca a okamžite aktivujú výstražné LED svetlá, ktoré
začnú blikať po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú a potom zhasnú. Systém bude
napájaný z verejného osvetlenia, ale vďaka akumulátoru bude funkčný 24 hodín.
Na ktorých konkrétnych priechodov pre chodcov plánuje obec zvýšiť
bezpečnosť?
V prvej fáze bude osvetlených všetkých 7 priechodov pre chodcov na hlavnej ceste
(cesta I. triedy I/61) smerom od
Základnej školy Beluša na ul.
Slatinskej, popri sídlisku Ľ. Štúra až
po okolie autobusového nástupišťa
v strede obce. K týmto 7 priechodom
pre chodcov bude označený, resp.
nasvietený aj 1 miestny priechod pre
chodcov pri bytovom dome ul. Ľ.
Štúra súp. č.12 pri autobusovej
zastávke ,,Bytovky“, mimo hlavnej
cesty.
Realizácia
projektu
je
odhadovaná počas jarných a letných
mesiacov tohto roku.
V druhej fáze, ktorú plánujeme realizovať v druhej polovici tohto roka, v závislosti od
finančnej kondície obce, máme vytypované ďalšie 4 priechody pre chodcov smerom od
križovatky medzi ulicami Žilinská, A. Sládkoviča, M. R. Štefánika (smerom na Púchov
a smerom na Považskú Bystricu).

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

OBEC B E L U Š A
Farská 1045/6, 018 61 Beluša
TLAČOVÁ SPRÁVA
Obec plánuje investovať aj do detí a mládeže. Akou formou?
Reakciou na požiadavky občanov je vyčlenenie sumy 25 000 € na budovanie detských
ihrísk v Hloži a Belušských Slatinách, čím by sa doplnili miesta pre dostatočné športové
vyžitie, resp. pre rodiny s deťmi.
Ak bude obec počas roka v priaznivej finančnej situácií, chceli by sme v Beluši
vybudovať work-out ihrisko, predovšetkým pre mladých ľudí. Je dôležité, aby mladí ľudia
mali v našej obci možnosti aktívneho trávenia voľného času, resp. športu.
Prečo sa obec rozhodla pre nákup hydraulického paketového lisu a nákladného
viacúčelového vozidla pre obecné služby?
Pevne verím, že občania reflektujú pozitívne zmeny a novinky, ktoré v posledných
mesiacoch zavádzame v oblasti odpadového hospodárstva. Ide o nákup fotopascí, výborne
bolo zvládnuté zavedenie zberu kuchynského odpadu v bytových domoch, aplikovali sme
nový systém jarného a jesenného upratovania, je upravený a lepšie zorganizovaný Zberný
dvor v Beluši s novými službami a možnosťami pre občanov (výmena použitého
kuichynského oleja za ocot a olej, drevný odpad a ďalšie). Chceme ísť v odpadovom
hospodárstve ešte ďalej, a preto sme sa po vzájomnej dohode rozhodli zakúpiť hydraulický
paketový lis na papier, lepenku, plastové fľaše a fólie, čo opäť prispeje k ešte väčšej separácií
odpadov a ochrane životného prostredia. Potrebné je aj zveľaďovať vozový park Oddelenia
obecných služieb, aby úroveň týchto služieb bola ešte vyššia a v prospech občanov. V prvom
kroku je viac ako nutná kúpa nákladného viacúčelového vozidla pre obecné služby.
Do akej oblasti chce obec ešte investovať vlastné zdroje v roku 2021?
Dlhodobým cieľom a akýmsi dlhom voči občanom je rekonštrukcia toaliet v budove
Kultúrneho domu Beluša a v budove bývalej školskej jedálne. Oba objekty sú za normálnych
okolností veľmi často využívané na kultúrne, spoločenské podujatia, oslavy, plesy, svadby,
keďže kapacita každej hlavnej sály je takmer 300 ľudí. Obec chce zlepšiť komfort týchto
sociálnych zariadení, aby ešte viac prispela k atraktivite objektov. Podali sme aj žiadosť na
Envirofond SR. Ak bude obec vo výzve úspešná, v budove bývalej školskej jedálne sa
zateplí a vybuduje nová strecha, vymenia sa okná a dvere.
Máme naplánovaných viacero menších investičných akcií, ktoré závisia od finančnej
kondície obce a určite budeme o nich verejnosť včas informovať. Touto cestou ďakujem
všetkým zamestnancom Obecného úradu a Obecných služieb, ktorí sa podieľajú na príprave
vyššie uvedených akcií.
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