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Beluša, 08. júl 2021
Odpadová politika v obci mení spôsob rozmiestnenia niektorých smetných nádob na separovaný
zber
Na jednej strane zvýšená obecná propagácia separovania, vytváranie nových možností
triedenia zložiek odpadu či benefity pre občanov, na strane druhej nedisciplinovanosť, ľahostajnosť pri
tvorbe nelegálnych skládok či využívanie smetných nádob pre Belušanov cudzími občanmi na ľahko
dostupných miestach. Každodenný a častý problém mnohých samospráv.
Obec Beluša od začiatku roka 2021 vykonala viacero zmien pre výrazné zvýšenie podielu
separácie v obci. V ostatnom období si mohli občania všimnúť zmeny v rozmiestnení 1 100 litrových
smetných nádob na separovaný zber v Beluši a jej obecných častiach. Zmeny majú reálne
opodstatnenie.
Separovanie sa vo väčšej miere umožnilo občanom Podhoria, kde boli dodané nádoby
k miestnemu cintorínu. Pri rozrastajúcej sa výstavbe
rodinných domov v časti Malinová bolo vytvorené
nové stojisko s umožnením separácie.
Pre všetkých Belušanov, ale aj pre pohľad
cestujúcich cez autobusovú zastávku Hloža bolo
veľmi neestetické stojisko smetných nádob hneď
vedľa autobusovej zastávky. Nádoby boli preplnené
a odpad často ležal vedľa nich. Tri nádoby boli preto
presunuté na parkovisko vedľa miestneho kostola v
Hloži.
V obecnej časti Zavažská sa presunuli
smetné nádoby z cesty na vytvorený panelový
podklad. Veľmi neesteticky pôsobilo stojisko
smetných nádob pri bývalom pohostinstve
Espresso, ktoré často využívali cudzí občania
a nádoby prekypovali odpadom. Občania sa
sťažovali na smrad, neporiadok a budilo to zlý
dojem pri vstupe do obce zo smeru Považská
Bystrica. Nádoby na sklo a papier boli presunuté na
novovytvorené odpadové stojisko v strede ulice M.
Kukučína, aby slúžilo predovšetkým občanom danej
lokality.

Stojisko v Hloži pred

Stojisko v Hloži po

Taktiež boli dodané nové nádoby na sklo v lokalite A. Sládkoviča na začiatku obce Beluša
smerom z Púchova a pri lome (smerom na Mojtín). Na veľmi úzkej ceste smerom od nájomných
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bytových domoch do centra Beluše boli lokalizované 4 nádoby na separovaný odpad, ktoré si našli
svoje nové miesto na vytvorenom stojisku v blízkosti bytového domu ulici Ľ. Štúra č. 2452.
Z niektorých existujúcich stojísk boli odstránené nádoby (na plasty). Dôvod je ale logický –
v okolí rodinných domov nemajú 1 100 litrové nádoby svoje opodstatnenie. „Každá domácnosť
v rodinnom dome má totiž vykonávať separovaný zber do plastových vriec, ktoré im pohodlne vyváža
zberná spoločnosť, každé dva týždne, priamo spred ich domu. Väčšie plasty či polystyrénový odpad je
možné kedykoľvek odovzdať na zbernom dvore. Odobraté nádoby na plast budú doplnené na stojiská
medzi bytovými domami na ul. Ľ. Štúra v najbližších dňoch, kde plastový odpad tvorí majoritnú
väčšinu, pričom očakávame dodanie ďalších nádob na separovaný zber od vývoznej spoločnosti,“
vysvetľuje zmeny Mgr. Andrej Petríček, zodpovedný referent za odpadové hospodárstvo v obci.
V blízkej dobe sa doplnia aj nádoby na triedenie skla a papiera v lokalite Rybníky.
Vo vytypovaných lokalitách obec
umiestnila 5 veľkých informačných tabúľ
s podrobným
rozpisom
o možnostiach
triedenia skla, papiera, plastov, biologického
kuchynského odpadu v obci. Tie sa
nachádzajú na ul. M. Kukučína (bytové
domy), ul. Ľ. Štúra č. 16 - stojisko pri hlavnej
ceste, stojisko na ul. Ľ. Štúra vo vnútrobloku
medzi bytovými domami, ul. Ľ. Štúra č. 9 a
na ul. Slatinskej – stojisko pri plote Základnej
školy Beluša.

Staré plechové nádoby sa po dodaní zbernou spoločnosťou postupne po obci vymieňajú za plastové,
farebné s informačnými nálepkami. Obec Beluša touto cestou ďakuje aj jej občanom za vhodné
pripomienky a návrhy k úprave odpadových stojísk.

Viac fotografií na www.belusa.sk
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