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Bicyklom do práce

Sčítanie domov, bytov a obyvateľov
je výhradne elektronické

Beluša sa v rámci 7.ročníka po prvýkrát stala
súčasťou celonárodnej kampane, ktorej cieľom je
rozvoj nemotorovej, najmä cyklistickej dopravy.
V našej obci podporilo myšlienku používať
bicykel ako dopravný prostriedok pri ceste do práce
päť tímov- 15 zamestnancov z obecného úradu
vytvorilo štyri tímy: Ohnivé šípy, Tátoši na kolesách,
Mincovníčky, Kulturisky a jeden štvorčlenný tím
Cyklodračice sa vytvoril na základnej škole.
Členovia piatich tímov počas septembra
sadli na bicykel celkom 660- krát, nabicyklovali 887,14
km, čo predstavuje 46,69 km na jedného účastníka.
Beluša medzi 85 registrovanými samosprávami
s k o n č i l a n a 3 7. m i e s t e . S p o m e d z i 1 0 1 2
zamestnávateľov Slovenska Obec Beluša obsadila
113. miesto.
Najviac kilometrov prešiel tím Ohnivé šípy
na čele so starostom obce. Jeho členovia nabicyklovali
celkom 274,18 km. V počte jázd (159) boli najlepšie
Cyklodračice zo ZŠ. Víťazom jednotlivcom sa stala
A n n a K a t r í kov á s t a k m e r 1 1 5 k i l o m e t r a m i
(celoslovenský priemer bol 110,77km).
Dobrý pocit mali všetci účastníci , nakoľ ko
ušetrili životnému prostrediu 223,88 CO2(kg) a
urobili nemálo i pre svoje zdravie.
-OĽ-

Hoci spoločnosťou hýbe
najmä téma koronavírusu, rok
2020 a 2021 je spojený aj s prvým
výlučne elektronickým sčítaním
d o m ov, by t ov a o by v a t e ľ ov,
ktorého výsledky môžu výrazne
ovplyvniť vývoj a smerovanie
spoločenských zmien.
Sčítanie domov a bytov
prebehlo bez účasti obyvateľov.
Pracovníčky obecného úradu od
júna 2020 začali s vypĺňaním a
aktualizáciou elektronických
formulárov, čo si vyžadovalo
zisťovať údaje z kolaudačných
rozhodnutí, daňových evidencií, z
evidencie obyvateľstva, registra
adries, stavebných záznamov...
V Trenčianskom kraji
prebieha sčítanie v 276 obciach.
Hoci sčítavanie trvá do polovice
februára 2021, v polovici októbra
sa obec Beluša pridala k obciam,
ktoré majú adresné body sčítané
na 100%.

SLOVO STAROSTU

V ostatnom vydaní novín
Belušan som sa zaoberal predovšetkým
reguláciou potokov v obci, a to najmä
zakázanej regulácie Slatinského
potoka, smer od diaľnice do Belušských
Slatín. Čas a októbrové dažde potvrdili
oprávnenosť požiadaviek obce voči
Štátnej ochrane prírody a krajiny.
Dlhotrvajúce dažde spôsobili
v y b r eže n i e p ot o k a n a d b o b r í m i
hrádzami a boli zaplavené polia na
Farskej nive, zatopený bol podjazd
smerom do Podhoria a voda ohrozila aj
rodinné domy v Belušských Slatinách.
Obec vyhlásila tretí stupeň povodňovej
aktivity na všetkých tokoch v obci. Pri
zatopení podhorského podjazdu
hrozilo i zatopenie časti obce Hloža, ale
včas boli privolané záchranné zložkyprofesionálne hasičské zbory Púchov a
Považská Bystrica, Povodie Váhu a.s. a
veľ kú pomoc poskytli aj dobrovoľné
hasičské zbory Beluše, Hlože a
Podhoria. Výkonnými čerpadlami

odviedli vodu z podjazdu na ďalšie
polia, ale najmä spriechodnili tok
S l a t i n s ké h o p o t o k a a z a b r á n i l i
ďalšiemu vylievaniu vody z koryta
potoka. Touto cestou chcem poďakovať
záchranným zložkám pri promptnom
riešení zaplaveného podjazdu za ich
zo d p ove d n ý a o b e t a v ý p r í s t u p .
Poďakovanie patrí aj pracovníkom
technických služieb a pracovníčkam
Referátu kultúry za zabezpečenie
teplého občerstvenia pre všetkých
účastníkov záchrannej akcie.
Vzhľadom k tomu, že potok od
diaľnice smerom do Hlože, ul. J. Kollára
bol zregulovaný, nehrozilo v tejto časti
jeho preliatie. Až po týchto udalostiach
dala Štátna ochrana prírody a krajiny
povolenie na reguláciu potoka, ale len v
dĺžke 135metrov, čo aj Povodie Váhu
zrealizovalo.
M r z í m a , že vz h ľ a d o m k
pretr vávajúcim opatreniam sme
museli okrem už spomínaných akcií
zrušiť aj tradičné októbrové stretnutie s
jubilantmi, seniormi. Chýbať bude aj
návšteva Mikuláša, Vianočný koncert,
či Silvester. Zdravie je však v týchto
časoch prvoradé a zostáva nám pevne
dúfať, že budúci rok bude pre kultúru a
stretávanie sa priaznivejší. Uvítanie
detí narodených v 2.polroku 2020, či
stretnutie s aktívnymi darcami krvi by

Sčítanie obyvateľov od
15.2.-31.3.2021 už ale bez účasti
občanov nepôjde. Bude sa realizovať
výlučne elektronicky cez počítač,
tablet, mobilnú aplikáciu a občan sa
sčíta sám alebo pomocou asistenta
na kontaktnom mieste zriadenom v
obci . Tí občania, ktorí sa nemôžu do
miesta dostaviť, sú imobilní, nemajú
potrebnú techniku, budú môcť
požiadať o pomoc mobilného
asistenta, ktorý ho navštívi v
domácnosti. Sčítavajú sa všetci
občania SR s trvalým, prechodným
pobytom, za deti vykoná sčítanie
jeho rodič, zákonný zástupca.
Obec Beluša už priebežne
plní svoje úlohy a povinnosti podľa
harmonogramu prác. Prebehlo prvé
školenie, obec v ymenovala
kontaktnú osobu zodpovednú za
sčítanie a o ďalších informáciách
týkajúcich sa kontaktného miesta
budeme informovať v januárovom
čísle Belušana.
-JH-

sme mohli zorganizovať začiatkom
roka 2021, po uvoľnení opatrení.
Témou dnešných týždňov je
celoplošné testovanie Covid-19, o
ktorom sa podrobne dočítate na
nasledujúcej strane. Osobne chcem
poďakovať všetkým dobrovoľníkom,
zdravotníkom, policajtom, vojakom,
členom DHZ Beluša, Hloža, Podhorie,
p r a cov n í ko m o b e c n é h o ú r a d u a
osobitne Mgr. P. Štrbákovi, prednostovi
obecného úradu za vzornú a precíznu
organizáciu a koordináciu jednotlivých
zložiek pri tejto ojedinelej akcii, ktorá
b o l a ve ľ ko u n ez n á m o u p r e n á s
všetkých. V prvom rade ale ďakujem
Vám, drahí spoluobčania, za Vašu účasť
na testovaní a dodržiavanie všetkých
pokynov a odporúčaní.
Veľ ké ďakujem patrí sponzorom, ktorí
pomohli materiálne:
Gastro služby Kopyto Ladce
Pizzeria na starom majeri
DANTEL
Chris Street Food
PIPIGRIL Trenčan
Trojica Reštaurácia& Pizzeria
Redbull
Potraviny Koruna
RNDr. Martin Petríček a ďalší, ktorí
nechceli byť menovaní.
Ján Prekop, starosta obce
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„Spoločná zodpovednosť“- CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE COVID 19
Rôzne prívlastky dostala najväčšia
akcia v slovenských dejinách- celoplošné
testovanie Covid-19, ktoré sa konalo počas
dvoch víkendov. Ukázala sa v ňom sila
organizácie, spolupatričnosti a ľudskosti
zároveň.
Výsledky v počte zúčastnených
prekonali očakávania, ale pre púchovský okres
vyzneli veľmi nelichotivo. Po prvom kole bol
Púchov tretí najhorší v SR (2,65% infekčných),
po druhom kole sa púchovský okres zo 45
testovaných dostal na „prvé miesto“(1,65%).
Vysoký podiel pozitívnych ovplyvnil aj
belušský život. Ešte pred testovaním, po prijatí
vládnych opatrení 22.10.2020 bol obecný úrad a
zberný dvor pre verejnosť zatvorený od 26.10.9.11.2020. Bolo zrušené aj jesenné upratovanie.
Po prvom kole testovania prešli na dištančnú
výučbu aj na 1.stupni základnej školy. Po
druhom kole sa zatvorili brány materskej školy,
pracovisko Beluša, nakoľ ko nebolo možné
zabezpečiť prevádzku z personálnych dôvodov .
Samostatne prebehlo testovanie
klientov v zariadení opatrovateľskej služby s
negatívnymi výsledkami v oboch kolách. Po
každom kole testovania boli všetky odberné
priestory dezinﬁkované.
Prípravu obce Beluša na testovanie
približuje prednosta OcÚ Mgr. P. Štrbák: „Obec
Beluša postupovala pri tvorbe odberných miest v
súlade s vyhlásenými pokynmi. Týždeň pred prvým
kolom celoplošného testovania si zástupcovia obce
prešli vytypované odberné miesta spolu s
príslušníkmi Ozbrojených síl SR. Následne dané
odberné miesta schválila regionálna hygienička z
Považskej Bystrice. Priestory sme pripravili tak,
aby sa jednými dverami vchádzalo, druhými
vychádzalo.“ Odberné miesta boli: telocvičňa ZŠ
testovanie v Podhorí

testovanie imobilných občanov

(2), jedáleň v centre obce (1), Kultúrny dom v
Beluši (1), Kultúrny dom Hloža (1) a Kultúrny
dom Podhorie (1).
Nakoľ ko najmä pred prvým kolom
celoplošného testovania neboli informácie zo
strany kompetentných orgánov podávané
systematicky a ucelene, prednosta OcÚ
p o d ot ko l , že ve ľ k á č a s ť o r g a n i z á c i e a
zastrešenia testovania pripadla samosprávam.
„Beluša sa pripravovala veľmi zodpovedne –
vytypovaním a určením jednotlivých odberných
m i e s t , z a b e z p e č e n í m a d m i n i s t r a t í v n yc h
pracovníkov z radov zamestnancov OcÚ,
dobrovoľníkov, zdravotníkov. Každý odberný tím
pozostával z 1 vojaka, 1 policajta, 2
administratívni pracovníci, 3 zdravotníci a na
každom odbernom mieste minimálne 4
dobrovoľníci, ktorými boli občania obce Beluše,
resp. členovia DHZ Beluša, DHZ Hloža i DHZ
Podhorie,“ dopĺňa Štrbák.
Obec zabezpečovala materiálne
vybavenie jednotlivých odberných miest,
ochranné pracovné prostriedky, dezinfekčné
prostriedky. Riešila aj stravovanie i pitný režim
v odberných miestach.
Obci vznikli nemalé ﬁnančné náklady,
za obe kolá vo výške 11 tisíc €. S týmito
ﬁnanciami obec nepočítala vo svojom rozpočte
a preto určite bude požadovať následnú
refundáciu vzniknutých nákladov zo strany
štátu.
Odberné miesta boli rozdelené podľa
ulíc a odporúčalo sa chodiť podľa abecedného
poradia v určitú hodinu, aby sa minimalizovalo
čakanie v radoch. V prvý víkend testovania sa
prišla väčšina ľudí dať otestovať hneď v sobotu,
dá sa povedať, že od rána do večera boli odberné
miesta plné. V prvý víkend v nedeľu prišlo v celej
Beluši len niečo cez 700 ľudí, najviac v Podhorí,
nakoľ ko v Podhorí sa testovali iba v nedeľu. V
druhý víkend ľudia chodili viac priebežne. Viac
ľudí prišlo v nedeľu, niečo viac ako 1 000.
Odberné tímy počas oboch kôl
fungovali perfektne. Na odberných miestach
bola organizácia na vysokej úrovni, ľudia boli
spokojní, trpezliví a pozitívne hodnotili
o r g a n i z á c i u , o c h o t n ý p e r s o n á l . Po č a s
testovania nedošlo k žiadnym problémom, či
incidentom.
Mgr. P. Štrbák a -JH-

testovanie v telocvični

testovanie v Hloži

dezinfekcia priestorov

POĎAKOVANIE
Zástupcovia obce
vyjadrujú obrovskú vďačnosť
všetkým dobrovoľníkom, ktorí
sa zapojili do celoplošného
testovania, nakoľ ko celý
víkend absolvovali ,,maratón"
bez nároku na odmenu. Bez
dobrovoľníkov by tento
projekt nebolo možné
zvládnuť tak organizovane a
koncepčne, ako sa to v našej
obci podarilo.
Veľ ká vďaka patrí
všetkým zúčastneným,
vojakom, policajtom,
zdravotníkom, starostovi
obce, zamestnancom OcÚ
a„Technickým službám“,
dobrovoľníkom, hasičom,
sponzorom a všetkým, ktorí
sa postarali o stravu, vody,
kávy, čaje, nápoje, zákusky, o
akúkoľvek maličkosť, ktorú
bolo potrebné riešiť.

Celoplošné testovanie Covid 19 - Obec Beluša
ZŠ linka 1
ZŠ linka 2
Jedáleň Beluša
KD Beluša
KD Hloža (len v soboty)
KD Podhorie (len v nedele)

1.kolo (31.10.2020)
709 15 pozitívnych
606 20 pozitívnych
723 20 pozitívnych
733 14 pozitívnych
428 5 pozitívnych

1.kolo (1.11.2020)
100 5 pozitívnych
86
2 pozitívni
145
3 pozitívni
126
4 pozitívni

275
1 pozitívny
3 931 z toho 89 pozitívnych (2,26 %)

2.kolo (7.11.2020)
589
5 pozitívnych
505
6 pozitívnych
658 12 pozitívnych
684
6 pozitívnych
458
8 pozitívnych

2.kolo (8.11.2020)
167
2 pozitívni
159
3 pozitívni
213
6 pozitívnych
227
3 pozitívni

270
0 pozitívnych
3 930 z toho 51 pozitívnych (1,30%)
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Deň červených makov
11.11. o 11. hodine a 11. minúte sa na 11 minút rozozneli zvony kostolov v krajinách Európy, ktoré
postihla 1. svetová vojna.
Je to už 102 rokov, čo bola v počuť udatný spev škovránka, uprostred
tento deň podpísaná kapitulácia revu kanónov tu dolu," tak znie
Nemecka a skončila sa vojna, ktorá si z a č i a t o k b á s n e k a n a d s k é h o
vyžiadala z radov vojakov 10 milió- podplukovníka a chirurga, a práve
nov mŕtvych, 21 miliónov zranených kvet maku spomínaný v básni dal
a 7 miliónov nezvestných, ako aj 7 názov tomuto pamätnému dňu a od
miliónov mŕtvych civilistov. Aj z r o k u 1 9 2 0 s a c e l o s v e t o v o 1 1 .
územia terajšieho Slovenska bolo november nazýva aj Deň červených
zmobilizovaných 400 tisíc vojakov. Z makov.
Aj v našej obci máme
toho padlo hlavne na východnom a
talianskom fronte 70 tisíc vojakov a pamätník ako prejav úcty občanom
ďalších 60 tisíc bolo zranených alebo Beluše padlých vo vojnách.
Beluša sa k tomuto dňu
zmrzačených.
Tento deň, nazývaný ako pripojila už tretí rok spolu s ďalšími
Pamätný deň a Deň vojnov ých obcami na Slovensku a uctila si obete
veteránov, je pre svet aj pre Slovensko vojen položením kytice červených
spomienkou na všetkých padlých vo m a k o v k p a m ä t n í k u s p o l u s o
zástupcami Slovenského zväzu
vojnách 20. storočia.
"Na poliach Flámska vlčie maky rastú, protifašistických bojovníkov.
Ing. Ivan Kováčik, predseda ZO SZPB foto zľava: Ing. Ivan Kováčik predseda ZO SZ PB ,
tam medzi krížmi, rad za radom.
prednosta OcÚ Mgr. Patrik Štrbák,
Značia miesta, kde ležíme. Tam hore
František Krajčovič, tajomníka ZO SZ PB

Sila vody na miestnych potokoch
Intenzívny dážď trvajúci
štyri dni počas októbra spôsobil
záplavy aj u nás. V súvislosti s
vysokými stavmi hladiny viacerých
potokov v obci bol vyhlásený aj 3.
stupeň povodňovej aktivity, zmenený na 2.stupeň 15. októbra 2020. Ten
bol odvolaný až začiatkom novembra.
Najväčšie problémy spôsobilo vyliatie Slatinského potoka
14.10.2020, keď sa vybrežil nad
bobrími hrádzami v dĺžke 100
metrov a zaplavil podjazd cesty
III/1944 z Hlože do Podhoria.
Tisícky litrov vody sa valili
cez pole a podjazd bol úplne pod
vodou. V obci Beluša sa pretrhla

hrádza. Okrem podjazdu boli v
ohrození aj prístupy k rodinným
domom. Voda ohrozovala aj diaľnicu.
Starosta obce vidí ako
problematické bobrie hrádze na
rieke. Ochranári ale nesúhlasia.
Po krízovom štábe starosta zvolal
hasičov, ktorí aj v noci odčerpávali
vodu z podjazdu, aby tak ochránili
okolité domy aj diaľnicu. Obyvatelia
časti Podhorie sa dostali domov len
obchádzkou. Autobusovú dopravu v
okolí Beluše pozastavili.
Srdečne ďakujeme všetkým
profesionálnym hasičom, dobrovoľným
hasičom z DHZ Hloža, DHZ Beluša a
DHZ Podhorie za záchranné práce,
prečerpávanie vody z podchodu za

účelom sprejazdnenia vozovky a za
výborné organizovanie celého zásahu.
Ako prevencia proti obdobným záplavovým situáciám sa začala
na začiatku novembra, po urgencii
obce Beluša, regulácia Slatinského
potoka, a to Slovenským vodohospodárskym podnikom, ktorý vykonáva
správu a čistenie potokov, zabezpečuje ju a aj za ňu zodpovedá.
-JH-

foto V.Ruček

voda z potoka sa liala poliami

regulácia Slatinského potoka
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Čarovné tekvičky materskej školy
Jeseň je, okrem iného,
obdobím zberu úrody tekvícrôznych druhov, veľkostí, farieb a
c h u t í . U ž n a š i p r e d k ov i a o d
nepamäti zdobili svoje domovy
vyrezávanými tekvicami, ktoré
volali SVETLONOS. Ich úlohou bolo
chrániť ľudí pred zlom.
I naša Materská škola sa
môže popýšiť výstavou tekvíc, ktorá
je nie len ozdobou , ale aj potešením
pre oči.
Detská hravosť a fantázia
v spolupráci s , ,dospeláckou“
zručnosťou v ytvorili nápadité
tekvicové bytosti. Či už rozprávkové

postavičky, strašidlá, zvieratká,
šašov, ale aj domčeky či dopravné
prostriedky. A vďaka tomu mohli
d e t i , r o d i č i a , a l e i ve r e j n o s ť
obdivovať najrôznejšie kreácie
týchto plodov.
Ve č e r n ý p o h ľ a d n a
vysvietené a vysmiate strašidielka v
školskom priestore vytvorili priam
čarodejnú atmosféru.
Touto cestou ďakujeme
všetkým detičkám a ich rodičom za
vynaložené úsilie pri vyrezávaní
umeleckých tekvicových originálov
a obohatenie tohtoročnej výstavy.
Ľ.Ročiaková -učiteľ ka MŠ

Sviatok zvierat v škole

Ani pandémia koronavírusu nezabránila žiakom
školy, aby oslávili Svetový deň zvierat. Svetový deň
zvierat sa oslavuje 4. októbra. Prvýkrát bol oslavovaný
v roku 1931 vo Florencii počas stretnutia ekológov.
Tento deň bol vybraný, pretože naň pripadá sviatok sv.
Františka z Assisi, ktorý bol veľ kým milovníkom
zvierat a je patrónom zvierat a ekológov.
Venovali sme im poučnú, aj trocha veselú
reláciu. Žiaci 1. stupňa sa na vyučovaní vyšantili so
svojimi plyšovými zvieratkami a do školy pricestovalo
takmer 140 krásnych obyvateľov živočíšnej ríše.
Vyrábali ich deti spolu s rodičmi a starými
rodičmi z odpadového materiálu, aby dali všetkým
najavo, že my, školáci, odpad vzorne triedime a vieme,
že zvieratkám v prírode škodia.
M.Pagáčová

Pasovanie druhákov za čitateľov školskej knižnice
Našim druhákom
sme sa pokúsili dňa 22. 10.
2020 netradičnou hravou
formou sprístupniť svet kníh
našej školskej knižnice.
Skôr ako si prevzali
svoje šerpy a diplomy
čitateľov, ponorili sa do
príbehu rozprávky O Guľkovi
Bombuľ kovi. Všetci si
pozreli dramatizáciu tejto
rozprávky v našej čitárni,
vytvorili si svojho vlastného
Guľ ka Bombuľ ka z vlny,

zhotovili obrázkový príbeh
za pomoci knižky či urobili
svoju záložku do knihy.
Nakoniec boli všetci
v k n i ž n i c i p a s ov a n í z a
čitateľov školskej knižnice.
Novopasovaní čitatelia si
prezreli školskú knižnicu a
požičali si z nej prvú knižku.
Veríme, že sa všetkým deťom
tento deň v škole páčil a
budú naň dlho spomínať s
úsmevom na tvári.
Mgr.Z. Hrenáková

Školský cyklo tím

Cyklodračice zo základnej školy

Do projektu Do práce na bicykli sa k štyrom tímov z obecného úradu pridal aj tím
základnej školy. Aby sa Cyklodračiciam ľahšie a veselšie šliapalo do pedálov,
zaobstarali si aj tričká s logom podujatia. Spoločne najazdili na bicykli za mesiac
september 184,44 km, čím odľahčili našu planétu o 46,11 kg CO2. Budúci rok chcú
do kampane zaangažovať viac svojich spolupracovníkov, aby bol výsledný efekt
ešte viditeľnejší.
M. Pagáčová
Do kampane Do práce na bicykli sa zapojilo 8 392 súťažiacich v 2 553 tímoch.
Tí počas kampane odjazdili 929 601 kilometrov na bicykloch a zrealizovali
135 750 jázd a spolu s chodcami a používateľmi verejnej dopravy
usporili viac než 297 ton CO2 v porovnaní s cestou autom.
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Poslanci rokovali
Piateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva sa 26. októbra 2020
zúčastnilo 11 poslancov. Všetci prítomní
boli bezprostredne pred zasadnutím
testovaní na Covid-19 s negatívnym
výsledkom. Rokovanie OZ prebehlo bez
účasti občanov, ale prostredníctvom
live prenosu na kanáli you tube.
Rozpočtové zmeny
Dôvodom je úprava bežných príjmov (z
kultúrnej činnosti a za predaj pozemku
podľa kúpnej zmluvy). Zvýšené výdavky
smerujú na opravu strechy v Hloži,
obecnej kanalizácie, na vypracovanie
žiadosti na cyklistickú infraštruktúru,
na dotáciu pre FK Kovo Beluša, na mzdy
a odvody pre nové zamestnankyne
opatrovateľskej služby, na dátové
úložisko, na zmeny a doplnky územného plánu (doplnenie- náklady spojené s
obstaraním územnoplánovacej dokumentácie sú uhrádzané orgánom územného
plánovania, ktorý ju obstaráva, t.j. Obec
Beluša. Následne požaduje úplnú úhradu
všetkých nákladov spojených s obstarávaním od zhotoviteľa stavby, firmy SESTAV)
a na zakúpenie troch prefabrikovaných
garáží .
Projekt- Doplnková cyklistická
infraštruktúra v obci Beluša
Obec Beluša podala žiadosť k projektu o
nenávratný finančný prostriedok cez
Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka Slovenskej republiky na
zv ýšenie atraktivity a prepravnej
kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej doprav y) na
celkovom počte prepravených osôb.
Predmetom projektu s názvom je
vybudovanie dvoch kusov uzamykateľných cykloprístreškov pre 32 bicyklov a
súvisiacej drobnej architektúry. Jeden s
umiestnením v blízkosti autobusovej
zastávky "Beluša, stred" a druhý pri
bytovom dome Ľ. Štúra č.16.
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
obce je 5%, t. j. 4 808,66 €.
Starosta obce doplnil, že Obec Beluša
pracuje na vydaní stavebného povolenia
na vybudovanie Vážskej cyklotrasy, 5.
úsek Ladce – Púchov.
Projekt - Vybudovanie elektrickej
nabíjacej stanice v obci Beluša
Obec Beluša pripravuje žiadosť k
projektu o nenávratný finančný
prostriedok cez Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na predklada-

nie žiadostí o poskytnutie dotácie na
podporu budovania verejne prístupných
elektrických nabíjacích staníc so
základným cieľom podpory rozvoja
elektromobility.
Predmetom projektu je vybudovanie DC
nabíjacej stanice 24kW umiestnenej na
parkovisku pri Obecnom úrade Beluša,
ktorá bude obsahovať jeden verejne
prístupný nabíjací bod. Spolufinancovanie z vlastných zdrojov obce predstavuje sumu 1 148,00 €.
Schválenie nájomnej zmluvy
V rámci predloženej výzvy k cykloprís t r e š ko m j e p ot r e b n é p r e u k á z a ť
majetkovoprávny vzťah k pozemku, na
k t o r o m s a p l á n u j e v y b u d ov a n i e
cykloprístreškov. Z uvedeného dôvodu
obec uzatvorila nájomnú zmluvu na
nehnuteľnosť o v ýmere 433 m2.
Vlastníkom uvedeného pozemku je Ing.
Eduard Koval. Nájomná zmluva je
uzatvorená na dobu neurčitú, za
nájomné 1€/5 kalendárnych rokov
Starosta obce vyjadril veľ ké poďakovanie p. Kovalovi nielen za uvoľnenie
pozemku, ale aj za ústretovosť .
Ukončenie nájomných vzťahov
V budove zdravotného strediska bola k
31.10.2020 ukončená nájomná zmluva s
nájomcom Valéria Janíková.
Schválenie zámeru a spôsobu
predaja pozemkov
- žiadosť Ing. Ivany Majdanovej o
odkúpenie časti pozemku, o výmere cca
30 m2, ktorá sa nachádza za garážou v
ich vlastníctve, keďže o túto časť
pozemku sa dlhodobo starajú a kosia. Po
odporúčaní komisie výstavby musí byť
zachovaný prechod na pozemok v
prospech ďalších užívateľov v susedstve.
Obec Beluša odpredáva pozemky po
10,00€/m2.
- žiadosť Petra Horáka a Milana Horáka,
odkúpenie pozemku pod garáž, o
výmere 22 m2. Obec Beluša odpredáva
pozemky pre obdobné účely po 59,75
€/m2.
- žiadosť Emílie Gancarčíkovej, o
odkúpenie priamo susediaceho
pozemku, o výmere 37 m2, o daný
pozemok sa dlhodobo stará. Obec
Beluša odpredáva pozemky po 10,00
€/m2.
- žiadosť Pavla Beňa o odkúpenie priamo
susediaceho pozemku, o výmere 44 m2,
o daný pozemok sa dlhodobo stará.

Parcela KN-C 1839/11 bola zameraná a
vymedzená geometrickým plánom.
Obec Beluša odpredáva pozemky po
10,00 €/m2.
Rôzne
- výzva ,,Vodozádržné opatrenia v
urbanizovanej krajine“
Obec sa uchádza o získanie príspevku
na projekt, ktorý je zameraný na
vodozádržné opatrenia v obci. Povrchové odtoky v čase prívalových dažďov
zaťažujú stokové siete. V obci prebiehajú prípravné práce, geodetické zamerania.
- informácie k celoplošnému testovaniu
obyvateľstva
- povinnosť obcí od 1. januára 2021
zabezpečiť zber kuchynského odpadu
pre domácnosti žijúce v bytových
domoch. Na základe množstva vytriedeného komunálneho odpadu za predchádzajúci rok obec získala finančný
príspevok z Enviromentálneho fondu
na činnosť spojenú s nakladaním
komunálneho odpadu. Za príspevok
zakúpila nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) - 33 ks
240 l, 4 ks 120 l a 650 kompostovacích
košíkov do domácností, spolu s kompostovateľnými kukuričnými vreckami.
Diskusia poslancov
Dominovala téma riešenia povodňového stavu v obci, výrub stromov pri ceste
smerom na Mojtín, úspešná organizácia
futbalového zápasu FK Beluša- ŠK
Slovan a zaznela požiadavka častejšieho
r oz h l a s ové h o h l á s e n i a oz n a m ov
súvisiacich s celoplošným testovaním
Covid 19.
Podľa zasadnutia OZ

Pestovateľská
pálenica v Beluši
oznamuje,
že pre sezónu 2020/2021
prijíma objednávky na
vypálenie ovocného kvasu
osobne v pálenici
Po-Pi od 6.00-14.00
telefonicky
0911 910 790
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Daňové povinnosti občanov
S blížiacim sa koncom roka si obec ako
správca miestnych daní dovoľuje
pripomenúť občanom niekoľ ko
užitočných informácií v oblasti
daňových povinností.

Upozornenie pre občanov,
ktorí nadobudli nehnuteľnosť
v priebehu roka dedením
alebo vydražením

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

základom alebo ukotvenú pilótami.

Na vyrubenie dane z nehnuteľností
je rozhodujúci stav k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.
Ak daňovník nadobudol nehnuteľnosť v roku 2020 (kúpou,
darovaním) je povinný si do
31.01.2021 podať priznanie alebo
čiastkové priznanie na rok 2021.
Pre nadobudnutie vlastníckych práv
k nehnuteľnosti nie je podstatný
termín podpísania kúpnej alebo
darovacej zmluvy, ale termín vkladu
do katastra nehnuteľností (právoplatným rozhodnutím o povolení
vkladu).
Priznanie alebo čiastkové priznanie
podáva aj ten daňovník, ktorému
bolo vydané v roku 2020:
- právoplatné stavebné povolenie na
stavbu (napr.: dom, garáž, hospodársku budovu) mení sa druh
pozemku na stavebný pozemok)
- právoplatné kolaudačné rozhodnutie (zaniká stavebný pozemok –
vzniká stavba a pozemok – zastavané plochy a nádvoria).

Termín na podanie daňového
priznania k dani z nehnuteľností
na rok 2021 je do 31. januára 2021

Ak daňovník v roku 2020 nehnuteľnosť daroval alebo predal,
došlo k odstráneniu stavby na
základe búracieho povolenia – je
povinný podať čiastkové priznanie
na zánik daňovej povinnosti na rok
2021.
Upozornenie: Správca dane
upozorňuje vlastníkov stavieb
realizovaných bez stavebného
povolenia (Ohlásením drobnej
stavby – napr.: kôlne, letné kuchyne,
prístrešky, sauny), že aj tieto stavby
podliehajú zdaneniu, ak sa jedná o
stavbu spojenú so zemou pevným

(Toto upozornenie už bolo publikované viackrát, ale napriek tomu sa
správca dane opakovane stretáva s
neznalosťou občanov týkajúcej sa
hlavne termínu na podanie priznania
pri takto vzniknutej daňovej povinnosti.)

DAŇ ZA UBYTOVANIE
Predmetom dane za ubytovanie je
odplatné prechodné ubytovanie v
ubytovacom zariadení, ktorým je
hotel, motel, botel, hostel, penzión,
apartmánový dom, kúpeľný dom,
liečebný dom, ubytovacie zariadenie
prírodných liečebných kúpeľov a
kúpeľných liečební, turistická
ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov,
kemping, minikemp, táborisko,
rodinný dom, byt v bytovom dome, v
rodinnom dome alebo v stavbe
slúžiacej na viaceré účely.
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá
sa v zariadení odplatne prechodne
ubytuje.
Základom dane je počet prenocovaní.
Sadzbu dane určuje obec Všeobecne
záväzným nariadením v eurách na
osobu a prenocovanie.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ
zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
Obec má ustanovené všeobecne
záväzným nariadením podrobnosti
najmä náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane,
sadzbu dane, rozsah a spôsob
vedenia preukaznej evidencie na
účely dane, spôsob vyberania dane,
náležitosti potvrdenia o zaplatení
dane, lehoty a spôsoby jej odvodu
obci, oslobodenia od tejto dane
alebo zníženia dane. Bc. J.Kukučková

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka
d a ň ov á p ov i n n o s ť d e d i čov i
vzniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po dni, v ktorom
sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného
osvedčenia o dedičstve alebo
rozhodnutia o dedičstve. (v tomto
prípade dedič nečaká na právoplatné rozhodnutie o povolení vkladu
do katastra nehnuteľností).
Príklad: občan nadobudol nehnuteľnosť osvedčením o dedičstve právoplatným dňa 04.11.2020, daňová
povinnosť mu vniká 01.12.2020
daňové priznanie je povinný podať do
30 dní – teda do 30.12.2020
V prípade nadobudnutia
nehnuteľnosti vydražením v
priebehu roka daňová povinnosť
vzniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po dni, v ktorom
sa vydražiteľ stal vlastníkom
nehnuteľnosti alebo prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po dni
schválenia príklepu súdom.
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne
nehnuteľnosť vydražením alebo
dedením, je povinný podať
priznanie k dani z nehnuteľností
do 30 dní od vzniku daňovej
povinnosti. Za oneskorene podané
priznanie správca dane vyrubí
pokutu.
Bc. J.Kukučková
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Vplyv pandémie na chod ZO Beluša
seriál Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov Beluša- V. časť
Zrejme nikto z nás si nedokázal
predstaviť, ako „pandémia Covid-19“
pozmení náš život a do akej miery ho
ovplyvní. Ani samotní chovatelia netušili,
že práve toto slovné spojenie bude úzko
späté aj s ich chovateľskou činnosťou.
Možno je netypické začínať článok o
chovateľstve niečím nechovateľským.
Avšak skúsený chovateľ vie, že choroby a s
nimi spojené opatrenia sú súčasťou
chovateľstva.
Situácia, ktorá nastala v našom
regióne, nie je iná než situácia na
Slovensku a vo svete. Vírus Covid-19
citeľne ovplyvnil celospoločenské dianie a
chovateľskú činnosť taktiež. Samotní
chovatelia majú na stretnutie sa menej
príležitostí, majú obmedzené alebo
znemožnené možnosti vycestovať do
zahraničia za nákupom zvierat, neorganizujú sa predajné akcie ako ani akcie
v ýstavné. Či vírus časom ovply vní
chovateľstvo a zvieratá po stránke
zdravotnej uvidíme až neskôr.
24. Vážska výstava
P l á n ov a n á Vá ž s k a v ý s t a v a
králikov, holubov, hydiny a exotického
vtáctva, ktorá mala v tomto roku písať svoj
24. ročník sa z dôvodu pandémie Covid-19
neuskutočnila. Udalosť roka našej ZO, ale
aj obrovského množstva chovateľov a
širokej verejnosti dostala stopku. S
odstupom času v každom z nás tlie
množstvo otázok, či sme výstavu predsa
len mohli – nemohli usporiadať. Odpoveďou nám je súčasná situácia v spoločnosti .
Áno, výstava sa za prísnych opatrení
uskutočniť mohla, avšak ZO sa nechcela
podieľať na potenciálnom šírení vírusu
tým, že vytvorí priestor na zhromažďovanie sa ľudí. Pevne veríme, že fanúšikov z
radov širokej verejnosti, ale aj chovateľov

sme týmto krokom nestratili a vnímajú
túto situáciu rovnako ako my a naše
rozhodnutie považujú za správne.
Napriek nepriaznivej situácii všetci v našej
ZO veríme v lepšie zajtrajšky a kvalitnú
výstavu v roku 2021!
Výstavy zvierat 2020
Negatívny dopad a teda presun či
neskôr úplne zrušenie akcie postihlo aj
množstvo iných výstav po celom Slovensku. Členovia našej ZO sa v tomto roku
stihli zúčastniť len dvoch výstav. Boli to
Manínska výstava králikov a hydiny v
Považskej Teplej (výsledky sme uviedli v
minulom čísle) a Výstava králikov a
hydiny v Zemianskom Kvašove. Ostatné
výstavy, ktorých sa pravidelne zúčastňujú
naši členovia sa z dôvodu pandémie
zrušili. Boli to výstavy ako Trenčianska
Turná, Žilina-Strážov, Chocholná –
Velčice či Trenčianské Stankovce. Na
niektoré z vyššie uvedených výstav si
chovatelia svoje zvieratá prihlásili, no
nakoniec sa všetky výstavy zrušili. Jedinou
iskričkou nádeje nás chovateľov tak ostáva
Celoštátna výstava zvierat 2020 v Nitre. Tá
bola presunutá na 11. - 13. 12. 2020, avšak
aktuálne usmernenie vlády zrejme
neumožní uskutočniť ani túto výstavu.
Možno si SZCH zoberie príklad od našich
západných susedov (CZ), ktorí svoju
celoštátnu výstavu pre rok 2020 predbežne preložili na prvý mesiaci 2021. Kto vie...
V rámci vystavovania zvierat v
ČR sa pravidelne zúčastňujeme na
výstavách Hutisko-Solanec a Valašské
Klobouky. Tento rok sa naši chovatelia
týchto v ýstav z dôvodu pandémie
nezúčastnili. Pevne veríme, že budúci rok
bude situácia priaznivejšia.
Výstava králikov a hydiny v Zemianskom
Kvašove

Druhá a zrejme aj posledná výstava, na
ktorej sa členovia našej ZO Beluša
zúčastnili, bola Výstava králikov, holubov,
hydiny a exotického vtáctva v Zemianskom Kvašove, ktorú organizoval ZO SZCH
Považská Bystrica. Konala sa v dňoch 12. –
13. 9 .2020 a zúčastnilo sa jej 46 vystavovateľov, ktorí vystavovali 190 ks králikov,
275 ks hydiny, 65 ks holubov a približne 35
ks exotického vtáctva. Našu ZO reprezentovalo spolu 9 členov, ktorí spolu dodali
101 ks zvierat. Výstavy v Zemianskom
Kvašove sa zúčastnili páni Bednár, Egly,
Kapuš, Tomanica, Zbín, Želiar Ján, Želiar
Michal a mladí chovatelia Martiš Tomáš a
Zbín Branislav.
Do Beluše sa tak po úspešnom reprezentovaní prinieslo spolu 11 cien, z
ktorých bolo 9 čestných cien a 2 víťazné
kolekcie, ktorých majiteľom bol pán
Tomanica (VSS – Veľký svetlý strieborný).
Výbor ZO k dosiahnutým výsledkom
našich členov gratuluje a ďakuje im za
vynikajúcu reprezentáciu našej ZO, ako aj
ich vlastného chovu.
Publikácia ZO v roku 2020
V roku 2020 sa naša ZO snažila
priblížiť širokej verejnosti problematiku
liahnutia hydiny hrabavej a vodnej. Pevne
veríme, že články naplnili svoj význam a
zaujali čitateľov. V nasledujúcom roku by
sme radi v publikovaní článkov pokračovali a priblížili tak ľudom ďalšiu tému
chovateľskej problematiky.
Veríme, že pandémiu, ktorá
zasiahla našu spoločnosť dostaneme pod
kontrolu a v nasledujúcom roku budeme
môcť realizovať chovateľskú činnosť v
plnom rozsahu ako po iné roky, a teda
zorganizovať Vážsku výstavu a zúčastňovať sa na okolitých výstavách. Držme si v
tom palce!
ZO SZCH

Pružinka(belušský potok) je v
písomnosti zaznamenaná ako "aqua
Belos", čo znamená vodu alebo potok.
V tom čase tu už stál jeden z
najstarších kostolíkov na Považí.

ďalších hradov so všetkými
náležitosťami kráľovskému
taverníkovi Jurajovi Bebekovi z
Plešivca s výnimkou troch miest, a to
Trenčína, Beluše a Ilavy.

JUBILEJNÝ ROK 2020
V tomto roku si obec Beluša
pripomína významné dátumy :
1330- 690. výročie prvej písomnej
zmienky o obci Beluša- je to doklad
o určení chotárnej hranice medzi
Belušou a Tŕstím. Beluša ﬁguruje ako
„terra Belos“. Ako hranica medzi
Belušou a Mojtínom je uvedená
Malenica ostrá, na rozdiel od
Malenice tupej, ktorá smeruje k
Trstiu a vytvárala lesnú hranicu
medzi Belušou a Trstím. Dnešná

Podľa historických údajov obce

1375- 645. v ýročie písomnej
z m i e n k y, v kt o r e j j e B e l u š a
prvýkrát uvedená ako „civitas“
mesto, a to v listine kráľa Ľudovíta I.
(Veľkého) z 5.apríla 1375 sa hovorí o
darovaní Trenčianskeho hradu a

www.belusa.sk
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Lipová alej v ZAVAŽSKEJ
Asfaltku od Beluše smerom k
Váhu, či pozdĺž kanálu smerom na Púchov
netreba miestnym obyvateľom bližšie
predstavovať. V každom ročnom období i
počasí ju mnoho ľudí využíva na športové
a relaxačné aktivity. Prichádzajú nielen
domáci, i ľudia z blízkeho okolia. Od roku
2015 priestor od Závažskej smerom na
Belušu postupne dotvára lipová aleja. Aká
história jej predchádza a ako vznikala tá
terajšia, aj o tom sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.
Stromy sú súčasťou nášho
života. Ovocné, okrasné, listnaté,
ihličnaté, každý má svoj význam v
krajinotvorbe, v užitočnosti v prírode.
Vedeli o tom ľudia odpradávna. Určite už v
časoch kráľovnej Barbory (1424 – 1439), v
ktorej období podľa dostupných písomných prameňov prekvitala aj Osada
Dvorec – Regina Hof (dnes pomenovaná
ako tzv. Závažská). Osada Dvorec sa
spomína taktiež v spore (vrátenie Beluše a
D vo r c a J á n ov i O s t r o š i čov i ) m e d z i
Tr e n č a n s ko u s t o l i co u a R a f a e l o m
Podmanickým z 5.10.1545. Písomné
pramene z 18. storočia svedčia o sporoch s
Lednickým panstvom o ostrovček vo Váhu
v blízkosti Zavažskej, čiže Regina Hofu, na
ktorom sa v hojnej miere vyskytoval
vŕbový porast. Neskôr za Königseggovcov
sa pre túto osadu používali názov Regina
Hof. V roku 1919 niekoľko rodín z obce
Zubák kúpilo pôvodnú osadu od veľkostatkára Schreibera (zdroj č. 1)

Z historického hľadiska už na treťom
vojenskom mapovaní z rokov 1869 je
vidieť že územie okolo osady Zavažská
(Regina hof) bolo urbanisticko - krajinársky členené alejami (viď. príloha č. 2).
Naši predkovia vedeli, že každé
územie ktoré slúži ako poľnohospodárska
plocha musí byť krajinársky dotvorené a
obohatené o vzrastlú zeleň, ktorá vytvorí
prirodzené prostredie pre vtáctvo a
zmierni vysúšanie pôdy severojužnými
vetrami.
Územie bolo pôvodne členené na
menšie poľnohospodárske plochy, ktoré

boli vzhľadom na pôvodnú parceláciu
využívané pre rôzne poľnohospodárske
plodiny, čo zabezpečovalo potrebnú
biodiverzitu (viď. príloha č. 3) – ortofotomapa územia z roku 1950.

Kolektivizácia v druhej polovici
20. storočia spôsobila, že územie je
využívané vo veľ kých plochách. S tým
súvisí i strata biodiverzity (viď. príloha č.
4) – ortofotomapa územia z roku 2015.

V roku 2015 pri jednom z
rozhovorov s p. Bohušom Kvasničkom a
Ing. Alojzom Šlesárom sme prišli k
myšlienke v ytvorenia lipovej aleje.
Cieľom bolo vytvoriť kultúrne a prívetivé
prostredie nielen na našich záhradách a v
blízkosti stavieb, ale aj v okolitej prírode,
na miestach, cez ktoré každodenne
chodíme a ktoré sú súčasťou celkového
ž i vot n é h o p r o s t r e d i a . M y š l i e n k u
vytvorenia aleje podporil aj starosta Ján
Prekop. Poukázal tiež na skutočnosť, že v
územnom pláne obce sa uvažuje s
vytvorením interakčného líniového prvku
zelene - biokoridoru v tejto polohe, ktorý
má plniť aj úlohu vetrolamu.
V počiatočných fázach bolo
potrebné vyčistenie plôch pre lipovú aleju
od odpadu. Na zberný dvor sme vyviezli
niekoľ ko vozíkov plastov ých ﬂiaš,
igelitov a iného odpadu. Rovnako bolo
potrebné priestor vyčistiť aj od nekoncepčnej inváznej zelene a pôdu pripraviť
na výsadbu.
Lipová aleja má za cieľ vytvoriť
pre obyvateľov Beluše nový krajinný
prvok - priestor pre aktívny oddych, ktorý

zlepší možnosti pre pobyt vtáctva,
včelstva a vytvorí tieň v letných mesiacoch
pre športovcov. Rovnako má za cieľ
vytvorenie prírodného prepojenia Beluše
s regionálnym biokoridorom rieky Váh.
Od roku 2015 bolo postupne
vysadených cca 120 ks líp, každý rok 30.
Lipa bola zvolená z dôvodu, že je to z
dendrologického a estetického hľadiska
najvhodnejší strom. Lipa dlhoveká pri
správnej starostlivosti môže dorásť do
krásnych rozmerov. Na vytváranie alejí sa
používala aj v minulosti, v dávnej histórii.
Zároveň sa podarilo vytvoriť
malé oddychové miesto pri kríži s
lavičkou, ktoré slúži pre oddych pocestných. Väčšina ľudí si uvedomuje, že tvorba
zelene tvorí naše spoločné vlastníctvo,
preto len v malej miere sa vyskytli prvky
vandalizmu alebo krádeže.
Poďakovanie za spoluprácu patrí príslušníkom rodín Kvasničkovej, Šlesárovej,
Matuščinovej, Dzurkovej, Livinkovej,
Kanderkovej, Dírerovej, Zbínovej, Horvátovej, Pňačkovej a Ďurkovej, ktorých členovia
aktívne prispeli k čisteniu plôch pre lipovú
alej, výsadbe, polievaniu alebo ﬁnančne
prispeli na nákup líp.
Vďaka patrí tiež starostovi Beluše Jánovi
Prekopovi, spoločnosti Tvorsad z Trnavy –
Ing. A. Pivolúsková (dodávateľ sadeníc líp) a
členom DHZ Beluša (polievanie).

Sadenie stromov- 17.4.2017

zdroj č.1:
PhDr. Jozef Kočiš, CSc., Beluša 1330 - 2002,
Vydavateľstvo Jozef Blaha 2002
príloha č. 2
https://mapire.eu/en/map/thirdsurvey25000/?bbox=2037295.9446612166%2C6286093.20749254
1%2C2042646.536641179%2C6288004.13319967
&map-list=1&layers=here-aerial%2C129
príloha č. 3
https://mapy.tuzvo.sk/HOFM/
príloha č. 4
h t t p s : / / s k . m a p y . c z / z i mni?x=18.3189598&y=49.0702468&z=17&base=ophoto&source=osm&id=1015718284

Spracoval: Ing. arch. Pavel Ďurko a
PhDr. Katarína Ďurková, PhD. 11/2020
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Problematika bio odpadu z domácností
Obec Beluša sa pripravuje na zavedenie zberu biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu (BRKO), a to od
1.1.2021.
Na základe množstva vytriedeného komunálneho odpadu za predchádzajúci rok obec získala ﬁnančný
príspevok z Enviromentálneho fondu na
činnosť spojenú s nakladaním komunálneho odpadu. Za príspevok zakúpila
nádoby na biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad (BRKO) - 33 ks 240 l, 4 ks
120 l a 650 kompostovacích košíkov do
domácností, spolu s kompostovateľnými
kukuričnými vreckami.
Ako bude prebiehať zber kuchynského
odpadu ?
Obec zabezpečila bezplatne do
každej domácnosti v bytových domoch 10
litrový kompostovací košík s
prevzdušňovaním a 10 litrové
kompostovateľné vrecká zo 100 %
kompostovateľného škrobu.
Kompostovateľné košíky a
kompostovateľné vrecká robia zo zberu
kuchynského odpadu jednoduchú a
hygienickú činnosť. Odpadá nepríjemné
v ymý vanie odpadkov ých košov od

zaschnutého bioodpadu a významne sa
znižujú nepríjemné pachy spôsobené
anaeróbnymi bakteriálnymi aktivitami.
Postupne budú na jednotlivé
stojiská pri bytových domoch umiestnené
hnedé nádoby 120 l a 240 l na zber BRKO.
Odpad z kompostovacieho košíka spolu s
kompostovateľným vreckom sa vysype do
120 litrovej (240l) nádoby.
Ako často sa budú zberné nádoby na
kuchynský odpad vyvážať?
Minimálny interval na zber BRKO je
stanovený jedenkrát za 14 dní. Vzhľadom
na špeciﬁtu odpadu bude obec
zabezpečovať zber jedenkrát za 7 dní.
Kde získam ďalšie informácie?
V decembri tohto roka obdržíte
do Vašej poštovej schránky leták s
podrobnými informáciami ku zberu
kuchynských odpadov, kde sa dozviete čo
do tohto odpadu patrí a čo nie, aké výhody
má použitie prevetrávaných košíkov a
kompostovateľných vreciek a mnoho
ďalších informácií. Okrem letáku bude
obec o zbere kuchynského odpadu
informovať na svojej webovej stránke,
sociálnych sieťach, v novinách a v
miestnom rozhlase.
Mgr.A. Petríček

OZNAM PRE OBYVATEĽOV
BYTOVÝCH DOMOV
na ul. Ľ. ŠTÚRA, ul. SLATINSKÁ,
M, Kukučína, bytoviek v Hloži a
bytového domu
súpisné číslo 992 a 916 !
Vážení obyvatelia bytoviek, keďže od
1. januára 2021 má každá domácnosť
v bytovom dome povinnosť zbierať
kuchynský odpad z domácností,
obec Beluša zakúpila kompostovacie
košíky a kompostovateľné vrecká.
Obyvatelia zmienených bytových
domov, ktorý kompostovateľný
košík spolu s kompostovateľným
vreckom ešte neobdržali si ich môžu
vyzdvihnúť v dňoch 23.11.2020 až
26.11.2020 na technických službách
u pani Jani Cihovej. (0910 940 527) v
rámci otváracích hodín zberného
dvora.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Smútočné spomienky a poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s
našou drahou mamou, babkou, prababkou Annou
Vačkovou, ktorá nás opustila vo veku 95 rokov.
Ďakujeme za slová útechy a kvetinové dary. Veľ ké
poďakovanie patrí aj pohrebnej službe Advent a pánovi
farárovi Vladimírovi Štefánikovi za dôstojnú rozlúčku.
Smútiaca rodina

"Čas plynie a nevráti ,čo vzal, zostali len spomienky a v srdci žiaľ."
Lyžovačky
a pobyty uplynulo
Zima 2017/2018
v predaji
Dňa 7.10.2020
5 rokovuž
odvtedy,
čo
nás opustila drahá mama, babka a prababka Eva
Janovčíková. Dňa 19.10.2020 sme si pripomenuli 4
roky od úmrtia nášho brata Vladimíra Janovčíka.
Spomínajú s láskou dcéry Elena Hrevušova a
Emilia Klobučníková s rodinami.

„Čas nelieči bolesť ani rany, iba nás učí žiť bez tých, ktorí ho
milovali.“
Dňa 3.11.2020 sme si pripomenuli 1.výročie
úmrtia Košíka Pavla z Podhoria.
S láskou a úctou spomína manželka,
synovia s rodinami.
„Prestalo srdiečko tĺcť, prestali sa ústa smiať, budeme
otecko na Teba stále spomínať.“
Dňa 24.10.2020 uplynulo 5 rokov od
úmrtia manžela, otca a starého otca Petra Vávru.
Spomína manželka a deti s rodinami
„Odišiel potichučky, bez slova, bez rozlúčky.“
Dňa 19.10.2020 sme si pripomenuli 15.
výročie , čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a
dedko Ladislav Mušák.
S láskou a smútkom v srdciach spomínajú
manželka a deti s rodinami
"Dotĺklo srdce, stíchol hlas, mal rád ľudí, prácu, život i nás".
Dňa 6. 11.2020 sme si pripomenuli 1. výročie,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Milan Belobrad. Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou spomínajú manželka, synovia Milan a Daniel
a dcéry Renáta, Anna a Erika s rodinami.

„Otec, to slovo je cennejšie ako hocijaké iné na svete. Keď Ťa už niet, rúti
sa nám celý svet. Spi sladko, snívaj svoj večný sen. V
spomienkach pri Tebe sme každý deň.“
Dňa 22.11.2020 uplynie 19 smutných rokov
od smrti nášho drahého otca, manžela a dedka Viliama
Juríka. Kto ste ho poznali, venujte tichú spomienku.
S láskou spomína manželka,syn a dcéry s rodinami.

„Ťažko je nespomenúť, keď slza v očiach stojí. Ťažko je zabudnúť, keď
srdce stále bolí. Dala si nám život a lásku, mala si odpoveď
na každú otázku. Bola si pri nás, keď sme sa trápili. Bolesť
na duši sa nikdy nestratí. Aj keď zotrieme slzy z tváre, pre
nás budeš žiť stále.“
Dňa 26.10.2020 uplynul 1 rok, čo nás navždy opustila
drahá mama, babka Pavlína Kvasnicová, rod. Kalmová.
S láskou a úctou spomínajú deti, vnúčatá a celá rodina.

„Čas nelieči bolesť ani rany. Iba nás učí žiť bez tých, ktorých sme radi
mali. Sviečka na hrobe tíško zhasína, kto ich
mal rád, na nich si spomína.“
Dňa 21.10.2020 uplynulo od smrti
našej mamy Bertinky Slávikovej 40 rokov a
21.6.2020 uplynulo 36 rokov od úmrtia nášho
otca Jána Slávika.
S láskou spomínajú dve dcéry s rodinami, vnúčatá,
pravnúčatá a ostatná rodina z Beluše
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Vítame medzi nami

Eliška Strapková
( 3 980 g, 52 cm) sa
narodila 22. 9. o 23:47
rodičom Vanesse
Jurkechovej a Jakubovi
Strapkovi.

Sára Sláviková
(3 120 g, 48 cm)
robí od 9.10. radosť
rodičom Lenke a Matejovi.
Teší sa aj brat Teodorko.

Juraj Drošťák
(2 730 g, 48 cm)
sa narodil 14.10.
Lenke a Jánovi.
Tešia sa súrodenci
Adam a Soﬁa.

Šimon Šedík
(4 100 g, 53 cm)
je od 21.10. prvým
dieťaťom
Barbory a Martina.

Oliver Škorvaga
(2 920 g, 50 cm)
sa narodil 23.10.
Daniele a Jozefovi.
Teší sa brat Leo.

Sára Barošová
(2 950 g, 47 cm)
sa narodila 26.10.
Martine a Andrejovi.
Tešia sa bratia
Alexander a Martin.

Soﬁa Prekopová
(4 030 g, 52 cm)
sa narodila 25.10. ako
najkrajší darček k
narodeninám mamy Jany.
Z prvej dcéry sa teší
otec Pavel.

Vanesa Šedíková
(3 610 g, 53 cm)
sa narodila 18.10
šťastným rodičom
Erikovi a Majke.

Šimon Orgoník
(3 260 g, 51 cm)
prišiel 18.10.
do rodiny
Petry a Lukáša
Teší sa aj brat Daniel.

OPRAVA
V čísle Belušan 5/2020 bol nesprávne
uvedený otec dieťaťaJuraj Torda sa narodil 24.8.2020 rodičom
Zuzane a Miroslavovi (bol uvedený
Michal). Za chybu sa ospravedlňujeme.

V spoločenskej rubrike zverejňujeme len tie údaje,
na ktoré bol poskytnutý jednoznačný súhlas.
Údaje zasielajte na sekretariat@belusa.sk
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Odpadové hospodárstvo- zmeny a novinky
Veľ korozmerné kontajnery
Obec Beluša musela v rámci
odpadového hospodárstva pristúpiť k
nevyhnutným zmenám. Tieto zmeny sa
dotýkajú najmä chatových oblastí, kde
došlo k zmene systému zberu odpadu.
Veľ korozmerné kontajnery, do ktorých
mali občania umiestňovať zmesov ý
komunálny odpad, bol vo veľ kej miere
napĺňaný stavebným odpadom,
objemným odpadom nielen užívateľmi
chát, ale aj občanmi z našej i susedných
obcí. Namiesto nich boli umiestnené 1100
l kontajnery. Upozorňujeme občanov, že
kontajnery sú určené len na zber
zmesového komunálneho odpadu pre
chatárov! Triedený odpad je potrebné
uložiť do farebných nádob nato určených,
ktoré sú rozmiestnené po obci prípadne na
zberný dvor. Objemný odpad chatári, ale aj
občania umiestňujú s výnimkou jarného a
jesenného zberu výlučne na zberný dvor.
Fotopasce
Obec zakúpila niekoľko fotopascí, ktoré sú
umiestnené nielen pri nových 1100 l
nádobách v chatových oblastiach, ale aj v
lokalitách s častým výskytom vzniku
čiernych skládok, vrátane lokality pri Váhu
a ďalších. Obec aj v budúcom roku bude
pokračovať v postupnom umiestňovaní
fotopascí v rámci katastra obce Beluša.

Zber použitého kuchynského oleja
a tukov z domácnosti
Lyžovačky a pobyty Zima 2017/2018 už v predaji
Naša obec Beluša v rámci
systému triedeného zberu zabezpečuje zber kuchynských olejov a
tukov z domácnosti. Pripravili sme
pre Vás krátky prehľad o tom, ako a
kam tento druh odpadu môžete
odovzdať.
Kam doniesť použitý olej ?
Použitý kuchynský olej je potrebné
doniesť v PET fľaši na zberný
dvor v rámci otváracích hodín
zberného dvoru.
Prečo zbierať olej ?
Použitý kuchynsky olej ako odpad
znečisťuje a zanáša kanalizačné
potrubia. Keď sa dostane do vody
tak dokáže znečistiť niekoľ ko tisíc
litrov vody. Olej je biologicky ťažko
odbúrateľný a vo vodnom prostredí
redukuje kyslík potrebný pre faunu
a ﬂóru. Použitý olej obsahuje
karcinogény, ktoré môžu spôsobiť
rakovinu, recykláciou použitého
oleja sa zamedzí znečisteniu
povrchových a podzemných vôd.
Čo zbierať ?
Na odovzdanie sú vhodné všetky
typy rastlinných olejov (slnečnico-

vý, repkový, ľanový, a pod.) a tukov,
ktoré zostanú v domácnostiach po
príprave jedál.
Čo nezbierať ?
Olejové zvyšky znehodnotené
vodou, vínom, kečupom a pod.
Ako a do čoho zbierať ?
Po v y p r á ž a n í s a o l e j n e c h á
vychladnúť na panvici, alebo vo
fritéze pod teplotu 50 stupňov potom opatrne zlejeme olej do
fľaše za pomoci lievika a sitka, aby
bol olej bez zbytkov potravín a
vody, a aby sme ho nerozliali
(ideálna je prázdna PET fľaša od
kúpeného oleja, aby sa neznehodnocovali čisté nádoby)

Zber objemného odpadu po novom
Obec Beluša, uzatvorila zmluvu so spoločnosťou
Kronospan, s.r.o., (bývalá Bučina Zvolen) na zber
recyklovateľného drevného odpadu. Ten bude v rámci
zberného dvora zbieraný oddelene od zvyšného objemného odpadu a následne bude odvážaný na ďalšie
ekologické spracovanie.
Firma Kronospan, s.r.o., drevný odpad nespaľuje, ale
ďalej vytvára z neho plnohodnotný produkt.
Čo je recyklovateľný drevný odpad ?
Palety, drevené krabice, obalové drevo, drevotrieskové
dosky a drevo z demontáži, stavebné drevo, OSB dosky,
šalovacie dosky, odrezky zo stolárskych dielní, pilina,
starý nábytok, staré okná, dvere, iné, podobné materiály
klasiﬁkované ako ostatný odpad.
Ako zbierať drevný odpad ?
Starý nábytok rozoberte na menšie časti, aby zaberal
čo najmenší objem, obec nebude na zbernom dvore
prijímať nábytok, ktorý bude dovezený v celku.
Nábytok taktiež nesmie obsahovať čalúnenie alebo
iné textílie. Toto je potrebné v čo najväčšej miere z

povrchu nábytku odstrániť. Nábytok môže obsahovať
kovanie.
Prečo je dôležitý zber drevného odpadu a jeho následná
recyklácia ?
-Výrazné zníženie ročnej spotreby vlákniny,
1 tona ušetrí 1,5 stromu
-O 1/3 menej nákladných aut potrebných na dovoz
materiálu v recykláte oproti dovozu vlákniny
- Menej skládok a spaľovania odpadov
-Jeho recykláciou namiesto skládkovania alebo spaľovania dochádza k zvýšeniu recyklácie odpadu na Slovensku
a priblíženie sa k EÚ priemeru
-Vytvorenie väčšieho počtu
pracovných miest pri recyklácii
ako pri skládkovaní alebo
spaľovaní odpadov.
-Úspora nákladov oproti
skládkovaniu vzhľadom na
narastajúcu cenu za uloženie
1 tony odpadu na skládku.

