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TLAČOVÁ SPRÁVA
Beluša, 25. jún 2021
Budovanie kanalizácie v obci Beluša je vo fáze prípravy dokumentácie pre územné
rozhodnutie.
Dobudovanie kanalizácie v obci Beluša je dlhodobo jednou z hlavných priorít nielen
súčasného vedenia obce, ale aj veľkej väčšiny občanov obce. Odkanalizovaná obec by mala
byť celoslovenským štandardom a obec Beluša svojím počtom obyvateľom patrí k tým
samosprávam, ktoré by mali byť z veľkej časti úplne odkanalizované.
V súčasnosti je odkanalizovaných necelých 30 % domácností. Vybudovanú
kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd prevádzkuje Považská vodárenská spoločnosť (PVS).
Na jej pôde sa 15. júna 2021 konalo rokovanie spolu so zástupcami obce Beluša, Slovenského
vodohospodárskeho podniku, Slovenskej správy ciest a firmy Aqua Procon s.r.o., ktorá
zastrešuje projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie v obci Beluša. „Cieľom
stretnutia bolo začať prípravu dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby „Belušakanalizácia a ČOV II. etapa,“ ktorá by mala byť dokončená v roku 2021. Časový
harmonogram predpokladá vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia v roku
2022, samotná realizácia by mohla prebiehať od r. 2023 a trvať by mala 2-3 roky,“ uviedol
Mgr. Patrik Štrbák, prednosta obecného úradu Beluša.
Dobudovanie kanalizácie rieši lokality v obci
Beluša: centrálna časť obce,
ul. Slatinská, ul.
Trenčianska, ul. Staničná, ul. P. O. Hviezdoslava, ul. J.
Kollára, ul. J. Kráľa, ul. Dr. Adámyho, ul. Krížna, ul.
Farská, ul. J. A. Komenského, ul. Ľ. Štúra, ul. Kpt.
Nálepku, ul. Mlynská, ul. A. Sládkoviča, Belušské
Slatiny, miestna časť Hloža, miestna časť Podhorie.
Celkovo by v Beluši bolo odkanalizovaných 87,4%
domácností.
Stavba kanalizácie bude významným zásahom
do bežného života občanov Beluše aj z dôvodu, že
výstavbou bude dotknutá cesta I/49 v blízkosti
rodinných domov. Samotné riešenie rozkopávok bude
ešte predmetom osobitných rokovaní viacerých organizácií, aj vzhľadom k blízkosti vodných
tokov Pružinka, Konopný potok, Rašov potok, Slatinský potok, Kucharov potok, Čerenov
potok, Slaná voda, Nosický kanál.
V najbližších mesiacoch bude v obci vo vybraných domácnostiach (takmer 400)
urobený prieskum septikov a žúmp. Občania budú o týchto prácach včas informovaní.
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