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Klik k lepšej budúcnosti
Po sčítaní domov a bytov,
ktoré prebiehalo bez účasti
občanov, nasleduje druhá fáza
Sčítanie obyvateľov, ktoré je
naplánované od 15.02.2021 do
31.03.2021 a občan sa sčíta sám,
a to výlučne elektronicky (cez
počítač, tablet, mobil).
Po v i n n o s ť s č í t a ť s a
vyplnením sčítacieho formulára
majú všetci obyvatelia Slovenskej
republiky s trvalým, prechodným
alebo tolerovaným pobytom (aj
občan Európskej únie, ktorý má
na území Slovenskej republiky
obvyklý pobyt). Za neplnoletého
obyvateľa a za obyvateľa, ktorý
nie je spôsobilý na právne úkony,
vyplní formulár jeho zákonný
zástupca. Údaje vo formulári sa
vypisujú platné k 1.januáru 2021.
Ak sa obyvateľ nebude
vedieť sčítať sám, pomôže mu
stacionárny asistent, ktorého

SLOVO STAROSTU

Rok 2020 mal byť podľa
numerológie rokom prehodnotenia
našej sily a empatie, ale hlavne
r o k o m s k ú š o k , p r eve r ov a n i a
schopností a nášho zdravia. Uplynulé
mesiace sú živým potvrdením týchto
predpovedí. To, čo zažívame dnes, si
nepamätajú ani naši najstarší
spoluobčania.
Minulý rok sa mal v obci
niesť v znamení osláv 690. výročia
prvej zmienky o obci, júnový jarmok
m a l by ť v r c h o l n o u k u l t ú r n o u
udalosťou roka, ale všetko zmenil
nástup pandémie.
Máme za sebou nevšedný
rok. Bežné veci, na ktoré sme boli
zvyknutí, sa náhle zmenili a naučili
sme sa fungovať s obmedzeniami.
Inak sme oslavovali Veľkú noc, naše
jubileá, Vianoce. Nový rozmer získal

pojem dovolenky, či výletov.
Aj prvé minúty nového roku
sme zvykli sláviť spoločne, s radosťou
a očakávaniami. Tento raz bujaré
oslavy vystriedal tichý prípitok
medzi najbližšími. Nie je ale to
najviac? Že máme po boku niekoho, s
kým sa tešíme na nových, snáď
priaznivejších, 12 mesiacov ?
Po č a s u p l y n u l é h o r o k a
u t r p e l i n a š e r o d i n n é v ä z by,
medziľudské kontakty, chýbala nám
kultúra, stretávanie sa, voľnosť.
Aj život v obci sa musel
prispôsobiť neistým predpovediam a
uprednostnili sme zodpovedný
prístup a ochranu zdravia našich
občanov. Ohlasované ﬁnančné
výpadky sa, našťastie, nepotvrdili a
obec aj napriek kríze uskutočnila
niekoľko významných projektov.
Zvlášť som hrdý na
dokončenie prístavby dvoch tried
materskej školy, vďaka čomu sme
mohli prijať o 50 detí viac a
zabezpečiť im tak predškolské
kvalitné vzdelávanie (hoci pre časté
p a n d e m i c ké o p a t r e n i a s i d e t i
nemôžu život v kolektíve užiť

nájde na kontaktnom mieste
zriadenom na obecnom úrade.
Bude k dispozícii podľa stránkových
hodín OcÚ (aj v piatok do 11.hod.).
Občania, ktorí sa nemôžu
do kontaktného miesta dostaviť, sú
imobilní, nemajú potrebnú
techniku, budú môcť v termíne od
15.02.2021-28.02.2021 požiadať
telefonicky (042/4625 006) o
p o m o c j e d n é h o zo š t y r o c h
mobilných asistentov, ktorý mu
pomôže so sčítaním.
Otázky vo formulári sa
týkajú pobytu občana, rodinného
stavu, vzdelania, štúdia,
náboženského vyznania,
národnosti, zamestnania, či
dochádzky do zamestnania, školy.
Sčítací formulár bude k
dispozícii na www.scitanie.sk .
Konkrétne informácie nájdete na
www.belusa.sk, časť samospráva.
-JH-

naplno).
Pyšný som aj na organizáciu
plošných a regionálnych testovaní v
obci, ktoré boli veľkou neznámou a
skúškou zároveň. V obci prebehli
všetky štyri kola bez problémov, aj
vďaka dôslednej príprave a práce
vedenia obce, zamestnancov
obecného úradu, ale aj aktívnej
spolupráce s poslancami obecného
zastupiteľstva a členmi odborných
komisií. Rovnako si vážim podporu a
pomoc podnikateľskej obce.
Nemôžem nespomenúť ochotu
dobrovoľníkov z radov vás, občanov.
Za čo všetkým ĎAKUJEM !
Začínajúci rok 2021 prináša
množstvo otáznikov a neistoty.
Každý z nás má svoje plány. Nové
výzvy je pripravená riešiť aj obec.
Dúfam, že etapu testovaní vystrieda
etapa očkovania proti koronavírusu,
aby sme sa mohli čo najskôr vrátiť do
normálneho života.
Spoločne si želajme pevné
zdravie, šťastie, veľa Božích milostí a
dobré rozhodnutia, aby sa plány
zmenili na skutočnosť.
Ján Prekop, starosta obce
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NOVÝ ROK OVPLYVNENÝ PANDÉMIOU COVID 19
OPATRENIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU
Vz h ľ a d o m k n e p r i a z n i v e j
situácii v púchovskom okrese obec Beluša
na zasadnutí svojho krízového štábu 5.
januára 2021 prijala uznesenia:
- obecný úrad, zberný dvor, knižnica budú
do 24.1.2021 zatvorené pre verejnosť. Je
možné sa s referentmi dohodnúť emailom, telefonicky. Zberný dvor sa
výnimočne otvoril 13.1.2021 a 20.1.2021 s
možnosťou vyzdvihnutia si košíkov s
vreckami na zber kuchynského odpadu.
- do 24.1.2021 je zatvorená aj prevádzka
pálenice (táto služba nie je zaradená
medzi výnimkami pri lockdowne).
- zatvorené zostali aj materská a základná
škola. Materská škola po 11.1.2021
otvorila dve triedy v elokovanom
pracovisku Hloža pre deti rodičov z
kritickej infraštruktúry (záujem prejavilo
35 rodičov detí). Podmienkou vstupu detí
a ich zástupcov bol negatívny výsledok
testu .
REGIONÁLNE PLOŠNÉ TESTOVANIE
Obec Beluša, ako najväčšia obec
púchovského okresu, sa počas víkendu
9.1.-10.1. 2021 pripojila k mestu Púchov a
ôsmim obciam púchovského okresu
(Dohňany, Lysá pod Makytou, Streženice,
Lednické Rovne, Zubák, Dolná Breznica,
Nimnica) a zorganizovala regionálne
plošné testovanie Covid-19.
Plošné testovanie v púchovskom
okrese sa mohlo uskutočniť na základe
obdržania 30 tisíc kusov testov od štátu
p o v i a ce r ýc h u r g e n c i á c h ve d e n i a
púchovskej samospráv y na pôde
ministerstva vnútra a ministerstva
zdravotníctva. Po vzore Trenčína boli
pozitívne testovaní občania dodatočne
pretestovaní RT- PCR testami, ktoré
samosprávam daroval doktor Pavol

Čekan. Púchovský okres vykázal mieru
pozitivity 1,1% (12 056 ľudí- 133
pozitívnych). Krok Púchova a
pripojených obcí ocenila aj prezidentka
SR a vyhodnotila ho ako správny a
nevyhnutný krok v boji s pandémiou.

odberové miesto v bývalej školskej jedálni

Obec Beluša vytvorila tri odberové
m i e s t a ( d ve v b u d ove t e l o c v i č n e
základnej školy a jedno v budove bývalej
školskej jedálne). Odberové miesta
fungovali v časovom režime od 8.0020.00 hod. s dvomi prestávkami na obed a
večeru. Zdravotnú starostlivosť pre
zabezpečenie antigénového testovania v
obci realizoval vybraný poskytovateľ z
verejného obstarávania, a to spoločnosť
Váš Lekár s.r.o..

občanov.
„Testovanie v obci prebehlo bez problémov,
počas oboch dní sa netvorili dlhé rady,
čakacie doby boli minimálne. Záujem o
testovanie prejavili nielen občania Beluše,
ale aj okolitých obcí, kde možnosť testovať
nemali, napr. Visolaje, Ladce, Mojtín..“
zhodnotil Ján Prekop, starosta obce.
Za oba dni sa v Beluši otestovalo
2 032 občanov, z toho bolo 35 pozitívnych
vzo r i e k . O t e s t ov a ť s a d a l o 1 6 2 0
Belušanov (14 pozitívnych). Mimo obce
Beluša pochádzalo 412 vzoriek, z ktorých
21 bolo pozitívnych. Vedenie samosprávy
teší, že sa regionálneho testovania
zúčastnilo viac občanov ako v 3.kole
(pozn. 1 699 občanov). „Ďakujem všetkým
členom odberných tímov , dobrovoľníkom za
obetavú prácu a rovnako ďakujem všetkým
ľuďom, ktorí sa zúčastnili testovania a
prejavili svoju zodpovednosť.“ doplnil Mgr.
Patrik Štrbák, prednosta a právnik OcÚ.

odberové tímy majú za sebou kus obetavej práce

odberové miesto v telocvični- dve linky

Obec zabezpečila administratívnych
pracovníkov a dobrovoľníkov z radov
zamestnancov OcÚ, dobrovoľných
hasičských zborov, ale aj ochotných

Regionálne testovanie Covid 19 - Obec Beluša
ZŠ linka 1
ZŠ linka 2
Jedáleň Beluša

336
273
536

4.kolo (09.01.2021)
spolu
z toho Beluša
8 pozitívnych
290
1 pozitívny
6 pozitívnych
223
2 pozitívni
8 pozitívnych
466
6 pozitívnych

243
208
436

4.kolo (10.01.2021)
spolu
z toho Beluša
3 pozitívni
181
0 pozitívnych
3 pozitívni
143
1 pozitívny
7 pozitívnych
317
4 pozitívni

4.kolo (09.01.2021)
testovaní
z Obce Beluša
testovaní
mimo Obce
Beluša
SPOLU

4.kolo (10.01.2021)

979

9 pozitívnych

641

5 pozitívnych

166

13 pozitívnych

246

8 pozitívnych

1145 z toho 22 pozitívnych (1,92%)
887 z toho 13 pozitívnych (1.47%)
2 032 otestovaných z toho 35 pozitívnych (1,72%)
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Anonymný dar
Vianoce sa nám neodmysliteľne
s p á j a j ú s d a r če k m i a r a d o s ť o u z
obdarovania druhých. Žiariace detské oči
pri vianočnom stromčeku asi nič
nepremôže, ale úprimná a tichá radosť z
daru nečakaného, anonymného vie dojať
aj dospelého. Zvlášť, ak je v čase sviatkov
sám, prípadne ďaleko od blízkych.

Vanesa urobila radosť viac ako 200 seniorom

Potešiť starkých a priniesť im kúsok
šťastia do všedných dní- to je cieľom
zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice
od topánok“, ktorej iniciátorkou je Janka
Galatová. Tá v roku 2018 oslovila svojich
známych, aby sa zapojili do zbierky
darčekov pre seniorov v domovoch
dôchodcov. Pridali sa ďalšie dámy a
šírením tejto myšlienky po sociálnej sieti
sa stal z lokálnej akcie celoslovenský
fenomén. Počas dvoch rokov potešili
darčeky viac ako 22 tisíc seniorov.

Koncom roka 2020 sa do tejto
akcie zapojili aj Belušania, vďaka aktivite
Vanesy Onhajzerovej, jednej zo 150
kontaktných osôb v rámci Slovenska,
ktorá si zbierku v obci zobrala pod svoje
krídla. Mladú Belušanku táto zbierka
oslovila minulý rok, kedy prispela dvoma
krabičkami. „Začala som sledovať skupinu
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
na sociálnej sieti a príspevky v nej ma
motivovali urobiť zbierku aj v našom okolí a
potešiť starkých či postihnutých ľudí a dať
im pocit, že nie sú sami, a predsa len na nich
niekto myslí. Taktiež sa takmer každý deň v
rámci môjho štúdia Fyzioterapie počas
klinickej praxi stretávam so smutným a
opustenými seniormi po celom Slovensku .
Preto viem, že takých ľudí poteší aj len malý
úsmev či úprimné pohladenie, nie tak také
štedré dary, akými prispeli ľudia,“
vysvetľuje svoje zanietenie Vanesa.

Z darčeka sa potešili aj klienti ZOS Beluša

Počas dvoch týždňov získala od
anonymných darcov 235 darčekových
krabíc, ktoré putovali do domovov

dôchodcov a opusteným seniorom v
Beluši, v Púchove a okolí (Mojtín, Dolné
Kočkovce, Dohňany, Mestečko, Lúky pod
Makytou, Lysá pod Makytou, Lazy pod
Makytou....)

Ozdobené škatule od topánok
obsahovali vhodné veci pre starších ľudí,
v mnohých sa nachádzali aj drobné
upomienkové predmety. Pozdravy pridali
aj deti z Materskej školy Beluša a elokov.
pracoviska Hloža. S rozvozom darčekov
pomohol starosta obce a pracovníci
obecného úradu.
Veľká vďaka putuje od Vanesy
všetkým dobrým ľuďom, ktorí pomohli a
dúfa, že budúce Vianoce bude môcť aj
vďaka ochote ďalších opäť potešiť tých
najzraniteľnejších.
-JH-

Pasovanie prvákov
Už tradične na prelome
jesene a zimy bývajú naši prváci
p a s ov a n í z a r i a d n yc h ž i a kov
belušskej základnej školy.
Hoci sa pre zlý vírus
nedalo uskutočniť slávnostné
pasovanie spoločne za prítomnosti
rodičov detí, ba dokonca ani v
jednom termíne, napokon sa to
podarilo. Najskôr 26. novembra si
výnimočné chvíle užili medvedíky z
1.A a žabky z 1.B, o dva týždne sa k
nim po úspešnom zvládnutí
karantény pridali sovičky z 1.C.
Po krátkom programe, v
ktorom školáci predviedli svoje
vedomosti a znalosti z čítania a
matematiky, zložili slávnostný sľub
a po ňom boli všetci prváci Pánom

Kráľom veľkou ceruzkou úspešne
pasovaní, a teda prijatí do cechu
žiackeho. Tento krásny okamih im
bude navždy pripomínať pamätný
list a odznak ozdobený logom
triedy.
Na výkony žiačikov
prihliadali osoby nanajv ýš
zodpovedné – pani riaditeľka a pani
zástupkyňa školy. A keďže prváci sú
kopa veselá a neposedná, predviedli
na záver svojho športového ducha a
tanečné nadanie. Súťažili, spievali a
tancovali až do vyčerpania.
Aj keď v obmedzenej a
upravenej podobe, všetci si tieto
neopakovateľné chvíle užili.
PaedDr. M. Pagáčová

foto V.Ruček
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Vitaj v našej škôlke, milý Mikuláš !
Adventné obdobie prináša
atmosféru plnú očakávania, čara a
radosti. Pre deti začína vítaním
Mikuláša a vrcholí vianočnými
sviatkami a Silvestrom.
Ako každý rok, v Materskej škole
Beluša a elokovanom pracovisku
Hloža sa malí škôlkari usilovne
pripravovali na príchod Mikuláša a
jeho pomocníkov. Nacvičovali
rôzne tematické básničky,riekanky
a pesničky, aby nimi 4. decembra
2020 na školských dvoroch potešili
dlho očakávaných hostí – Mikuláša
a anjelika. Prišiel aj čertík, ale bol to
dobrák, mladším deťom sa
neukazoval a starším beťárom
pohrozil chvostíkom.
Aktuálny stav pandémie materská
škola rešpektovala, hostia do
interiérov nevstupovali a s deťmi sa
odfotografovali na školských
d v o r o c h . Po d o t ý k a m e , ž e p .
Mičunek, ktor ý sa pre deti z

materskej školy dlhé roky prezlieka
za Mikuláša, bol deň vopred
negatívne testovaný na COVID – 19.
Anjela a čerta predstavovali p.
učiteľky materskej školy. Následne
v triedach p. učiteľky rozdali
všetkým deťom bohaté mikulášske
balíčky. Ďalšími darčekmi boli
džúsiky od p. Ing. Miloša Adamičku
a adventné kalendáre od Obecného
úradu Beluša. Všetkým uvedeným
sa chceme v mene materskej školy a
najmä jej detí aj touto cestou veľmi
pekne poďakovať.
A čo dodať na záver? Hoci oslava
Mikuláša nebola ako obvykle a po
snehu ani stopy, určite bola skvelá.
S ve d č i l o o t o m ve ľ ké d e t s ké
nadšenie, pričom sa prirodzená
radosť detí preniesla aj na nás
dospelých. Takže o rok opäť: „Vitaj v
našej škôlke, milý Mikuláš!“.
Mgr. Ivana Filková, zástupkyňa
riaditeľky MŠ v el. pracovisku Hloža

Mikulášska družina v elekovanom pracovisku Hloža

Mikulášska družina v eMŠ Beluša

Mikuláš zavítal k deťom základnej školy
Kde sa vzal, tu sa vzal,
v našej triede zrazu stál.
Bradu sivú, čiapku krivú,
bakuľu vám v rukách mal.
Mikuláš pred nami stál,
chcel vedieť, či poslúcham.
Anjel s čertom prišli s ním,
určite sa polepším.
Po d o b n ý m i v e r š í k m i č i
pesničkami privítali 4. decembra
žiaci základnej školy Mikuláša s jeho
pomocníkmi – čertom a anjelom.

Cyklodračice zo základnej školy

Najmä tí najmladší si usilovne
spytovali svedomie a sľubovali
nápravu vo svojom správaní a učení.
Ale Mikuláš bol veľmi zhovievavý.
Krotil nedočkavého čerta, ktorý si
chcel pre seba uchmatnúť korisť a
odvliecť ju do pekla. Spolu s anjelom
rozdali deťom ovocie a maškrty a
napokon si aj čert dal povedať.
Namiesto chrlenia ohňa a síry si s
deťmi zaspieval a zahral na píšťalke.
PaedDr. M. Pagáčová

Mikulášska družina navštívila deti základnej školy
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Poslanci rokovali
Šiesteho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva sa 23. 11.2020 zúčastnilo 10 poslancov obecného zastupiteľstva, nahrávanie videozáznamu bolo v
priamom prenose cez youtube .
Hlavná kontrolórka vykonala kontrolu zameranú na dohody o prácach
vykonávaných mimo pracovného
pomeru v Obci Beluša za rok 2019.
Schválenie rozpočtu na rok 2021
Po prerokovaní 9. rozpočtových zmien
poslanci schválili Návrh rozpočtu na
rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 a
2023 ako vyrovnaný, t.j. príjmy a
výdavky sú vo výške 5 327 423 € .
VZN. č. 4/2020 Obce Beluša o
miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Beluša
Zmeny sú len v článku 8 – Zníženie
poplatku. V dobe zvyšovania mnoh ýc h p o p l a t kov o b e c p o p l a t o k
nezvýšila.
Dodatok č. 7 VZN Obce Beluša č.
3/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Beluša
Od 1. januára 2021 je obec pripravená
na zber kuchynského odpadu a
väčšina domácností v bytov ých
domoch už tzv. kompostovateľný
košík obdržala. V chatových a záhradkárskych oblastiach boli veľkorozmerové kontajnery vymenené za 1 100
litrové nádoby, boli umiestnené aj
fotopasce.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Beluša na roky
2021-2027
Obec Beluša sa venuje tvorbe nového
strategického dokumentu pre
investičné plánovanie a hospodársky
a sociálny rozvoj obce Beluša na roky
2021-2027, na ktorého tvorbe sa
podieľa aj verejnosť. (pozn. od 07.01.22.01.2021 boli dotazníky zaslané
podnikateľom pôsobiacim v obci,
poslancom OZ, členom odborných
komisií OZ, zamestnancom OcÚ,
riaditeľkám základnej, materskej školy,
cirkevného centra voľného času,

občanom boli k dispozícii online na
webovej stránke, či profile na sociálnej
sieti). V priebehu januára 2021 sa
predpokladá diskusia obecných
poslancov k Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Beluša (2021 – 2027).
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej
škole Beluša
Obec Beluša predložila štyroch
zástupcov obce z 11 členov :Jarmila
Jancová, Mária Matušová, Ing. Peter
Virga, Mária Vlasatá
Schválenie predaja pozemkov
Ing. Ivana Majdanová požiadala obec
Beluša o predaj pozemku o výmere 25
m2 pri ich garáži za 10 €/m2.
Peter Horák a Milan Horák požiadali
obec Beluša o predaj pozemku o
výmere cca 22 m2 do podielového
spoluvlastníctva za účelom odkúpenia pozemku pod garáž za kúpnu cenu
59,75 €/m2.
Emília Gancarčíková požiadala obec
Beluša o predaj pozemku o výmere 37
m2, priamo susedí s pozemkom (a
stavbou) za kúpnu cenu 10 €/m2,.
Pavol Beňo požiadal obec Beluša o
predaj pozemku, o výmere 44 m2,
priamo susedí s pozemkom (a stavbou) za kúpnu cenu 10 €/m2.
Schválenie nájomných vzťahov
Nájomca EKOLIENKA s.r.o. (čistiareň)
si podala žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy v budove zdravotného
strediska ku dňu 31.12.2020.
V bode Rôzne starosta obce informoval o výsledkoch 3.kola testovania
Covid-19, o zrušení II. povodňového
stupňa dňa 3.11.2020. Ďalej informoval o úpravách hrádze a o regulácii
Slatinského potoka. Diskutovalo sa o
bezpečnosti na cestách v obci, o
osvetlení priechodov pre chodcov.
Posledného siedmeho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v roku 2020 sa
11.decembra 2020 zúčastnilo všetkých
13 poslancov. Zasadnutie bolo vysielané naživo cez youtube.

Plán kontrol hlavnej kontrolórky
Hlavná kontrolórka obce plánuje v
p r i e b e h u p r vé h o p o l r o k a 2 0 2 1
vykonať kontrolu príjmov z nájomných zmlúv za hrobové miesta za rok
2020 a kontrolu hospodárnosti v MŠ
za rok 2020.
Prerokovali sa zmeny v 10. rozpočtovom opatrení za rok 2020.
Všeobecne záväzné nariadenie č.
5/2020 o miestnych daniach na
území obce Beluša
V schválenom nariadení obce sú
zmeny v článku Daň za psa. Sadzba
dane zostáva za psa 20 €. Zníženie o
75% je pri platbe za psa chovaného
mimo bytového domu (napr. chovaného v rodinnom dome, alebo pes
chovaný v objektoch na podnikanie a
pod.).
Poslanci budú zasadať každý druhý
mesiac
Zasadnutia obecného zastupiteľstva
sa budú počas prvého polroka 2021
konať spravidla posledný pondelok v
každom druhom mesiaci. Môže byť
zvolané mimoriadne zasadnutie, v
prípade potreby.
Schválenie žiadosti a financovanie
projektu : Vodozádržné opatrenia v
obci Beluša
Obec Beluša pripravila žiadosť k
projektu o nenávratný finančný
prostriedok z Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky.
Predmetom projektu "Vodozádržné
opatrenia v obci Beluša" je realizácia
opatrení, ktoré zachytávajú zrážkovú
vodu s cieľom zmiernenia sucha a
letných horúčav: napr. budovanie
zberných systémov na zadržanie
zrážkovej vody, realizácia vegetačných stien, výmena nepriepustných
povrchov za plochy zelene s funkčnou
vegetáciou podporujúcou výpar za
účelom zadržania zrážkovej vody v
danom území. Spolufinancovanie
obce je 5%, t. j. 35 992,33 eur. V rámci
vyhlásenej výzvy má obec za cieľ
zrevitalizovať centrum obce.
Schválenie nájomných vzťahov
ZS Beluša, s. r. o. požiadala o nájom
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Oznamovacie povinnosti občanov
miestnosti na prízemí sa samostatným vchodom, ako izolačnej miestnosti pre detské ambulancie.
Spoločnosť SDLM, s. r. o. Beluša
požiadala o nájom miestnosti na
prízemí zdravotného strediska, za
účelom zriadenia prevádzky pedikúry.
V bode Rôzne starosta obce uviedol,
že spoločnosť OZV Natur-pack, a.s.
informovala obec Beluša o stiahnutí
výpovede a pokračovaní v spolupráci v
oblasti odpadového hospodárstva.
Ďalej informoval o ďakovných listoch,
ktoré ako starosta obce poslal
Ministrovi vnútra SR a Ministrovi
obrany SR, v ktorých vyzdvihol prínos
a poďakoval za obetavú, zodpovednú a
profesionálnu prácu vojakov, resp.
policajtov, ktorí sa podieľali na
testovaní .
V diskusii poslancov sa prerokovala
problematika zriadenia tlačidlových
semaforov na priechodoch pre
chodcov.
Riaditeľky základnej a materskej školy
poďakovali všetkým za pomoc,
podporu a ústretovosť v neľahkom
roku 2020 pri zabezpečovaní výučby a
prevádzky oboch zariadení.
Starosta obce vyslovil poďakovanie
celému pedagogickému zboru i
nepedagogickým zamestnancom za
zvládnutie neľahkých podmienok v
období koronakrízy so želaním
skorého návratu do bežného života.
Poďakoval aj zamestnancom OcÚ,
poslancom OZ, dobrovoľníkom, ale aj
všetkým občanom za prácu, za
úspešné zvládnutie celoplošného
testovania a komplikácií v roku 2020.
Podľa zasadnutí OZ

Daň
z nehnuteľností
Obec Beluša upozorňuje občanov, u ktorých
nastala v roku 2020 zmena vo vlastníctve
nehnuteľností (kúpa, predaj, darovanie,
zámena, zmena druhu, výmery pozemku,
zmena účelu využitia stavby, postavenie
drobnej stavby pevne spojenej so zemou,
ktorá bola ohlásená, vydané právoplatné
stavebné povolenie, kolaudačné
rozhodnutie), že sú povinní podať priznanie,
čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností .
Daňové priznanie je potrebné podať do
31. januára. Keďže tento rok pripadol
stanovený termín na nedeľu, posledný
deň, kedy je možné priznanie podať, je
pondelok 01.02.2021.
Správca dane obec Beluša vo VZN č.
5/2020 o miestnych daniach ustanovuje,
že poskytuje 30% zníženie dane zo stavieb
na bývanie a bytov vo vlastníctve
fyzických osôb v hmotnej núdzi, osôb
starších ako 75 rokov, alebo držiteľov
p r e u k a z u ŤZ P a l e b o ŤZ P / S , a l e b o
prevažne/úplne bezvládnych fyzických
osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
Ak si chce daňovník uplatniť zníženie
dane (z dôvodu hmotnej núdze, alebo z
dôvodu nadobudnutia preukazu ZŤP) po
prvýkrát, musí zo zákona podať nové,
čiastkové priznanie na rok 2021.
Ak ide o zníženie dane na základe veku
(daňovník nad 75 rokov), nárok
daňovníka sa považuje za uplatnený
dosiahnutím danej vekovej hranice
(pre uplatnenie tejto úľavy daňovník
nemusí podať priznanie).
Referent daní: Bc. Jana Kukučková,
t.č. 042/2853516
jana.kukuckova@belusa.sk

Poplatok
za smeti
V zmysle VZN Obce Beluša č. 4/2020
zostáva sadza poplatku za komunálny
odpad na úrovni 0,1020/osoba/deň a
sadzba za drobný stavebný odpad je
0,0522 €/ 1kg. Pri poskytnutí úľavy je
sadzba poplatku 0,0765 €/osoba/deň.
Obec Beluša zníži poplatok za kom. odpad
na základe žiadosti, ak poplatník:
- je držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP/S,
(predloží žiadosť a Rozhodnutie o vydaní
preukazu z príslušného úradu práce,

s o c i á l n yc h ve c í a r o d i n y ) . A k m á
poplatník už uplatnené zníženie
poplatku, poplatník opätovne nemusí
žiadať o jeho zníženie.
- je študentom ubytovaným mimo obce na
území SR (predkladá žiadosť a potvrdenie
študentského domova alebo internátu o
ubytovaní, nájomná zmluva. Potvrdenie o
návšteve školy poplatník nepredkladá.
- má z dôvodu výkonu zamestnania
prechodný pobyt, je ubytovaný mimo obce
(predkladá žiadosť s potvrdením o
prechodnom pobyte, doklad o ubytovaní)
- vykonáva turnusové práce (predkladá
žiadosť s potvrdením o pracovnom pomere
prac. zmluvu, potvrdenie agentúry).
Obec Beluša odpustí poplatok za kom.
odpad v prípade, že poplatník:
- preukáže relevantnými dokladmi spolu
s o ž i a d o s ť o u , ž e s a p o č a s ce l é h o
zdaňovacieho obdobia nenachádzal na
území obce z dôvodu pobytu alebo práce ,
prípadne štúdia v zahraničí K dokladu v
cudzom jazyku s výnimkou českého jazyka
sa prikladá úradne overený preklad do
štátneho jazyka.
Obec Beluša vráti poplatok alebo jeho
pomernú časť za kom. odpad na základe
žiadosti doručenej obci do 30 dní, ak:
-poplatník prestane byť poplatníkom na
území obce (potvrdenie o trvalom,
prechodnom pobyte na území inej obce,
potvrdenie príslušnej obce, že sa poplatník
zdržuje na jej území, vrátane dokladu o
zapojení sa do zberu komunál. odpadu
- poplatník zruší podnikateľskú činnosť
( o z n á m e n i e o z r u š e n í p r ev á d z k y,
pozastavení činnosti, v ýpis zo
živnostenského, obchodného alebo iného

registra).

Poplatky sa vracajú len ak poplatník
n e m á n e d o p l a t k y n a m i e s t n yc h
daniach a miestnom poplatku!
Vlastník nehnuteľnosti má povinnosť
ohlásiť obci poplatníkov na
p r e c h o d n o m p o by t e n a z á k l a d e

cudzineckej polície, ako aj zmeny
skutočností a zánik poplatkovej
povinnosti v priebehu zdaňovacieho
obdobia. Platiteľ a poplatník sa môžu
písomne dohodnúť, že poplatok obci
o d ve d i e p r i a m o p o p l a t n í k . Z a
odvedenie poplatku ručí platiteľ !!!
Referent poplatkov KO:
Nadežda Belobradová
042/2853 520
nadezda.belobradova@belusa.sk
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12 mesiacov roku 2020
V roku 2020, kedy si obec Beluša pripomenula 690. výročie prvej písomnej zmienky o obci, sa celý jej chod zmenil po vypuknutí
pandémie koronavírusu. Stop dostal kultúrny, športový, duchovný a verejný život, ale napriek tomu dianie v obci sa nezastavilo.
Január
Vládlo teplé daždivé počasie * Obecný
úrad o 1.1. mení úradné hodiny * 30.1.
DHZ Podhoriu bola odovzdaná technika
IVECO Daily
Február
4.2. bol vyhlásený III. stav povodňovej
aktivity z dôvodu vybrieždenia potokov
Marec - KORONAVÍRUS V OBCI
Obec 9. 3. prijala opatrenia, ktoré rušili
akýkoľvek verejný život, 12.3. sa
zatvorila základná a materská škola,
knižnica, OcÚ. 16.3. boli ukončené
futbalové súťaže * Obec zabezpečila
ochranné rúška pre obyvateľov starších
ako 65 rokov, zriadila telefónnu linku
pre pomoc starším s nákupom, dovozom
jedla, vykonávala dezinfekciu verejných
priestorov.
Apríl
17.4. prvý pozitívny prípad Covid-19 v
Beluši u muža s cestovateľskou anamnézou * 22.4. prebehol zápis prvákov na
škole formou elektronickej prihlášky,
bolo zapísaných 66 budúcich prvákov
Máj, Jún
1.6. sa deti po desiatich týždňoch vrátili
do základnej školy a materskej školy *
8.6. sa na futbalovom štadióne v Beluši
začali práce zabudovania umelého
zavlažovacieho systému. Hlavné ihrisko
bolo predĺžené na rozmery, zodpovedajúce požiadavkám SFZ. Dotácia od SFZ
vo výške 20 000 eur, plus obec Beluša sa
spolupodieľa 10 % z čiastky. * Materská škola vydala 110 rozhodnutí o prijatí
nových detí * V Beluši bolo zvolané
rokovanie vo veci výstavby cyklodopravy na úseku Ladce- Púchov, vrátane
premostenia cez rieku Váh v časti
Beluša- Zavažská * Bez účasti občanov
začali pracovníčky obecného úradu
vykonávať sčítanie domov a bytov
Júl, August
prebehli významné rekonštrukčné
práce na ihrisku FK Beluša- renovovali
sa šatne, sociálne zariadenia, vstupné
priestory, VIP miestnosť * prebehla
rekonštrukcia ciest 3.triedy- v Belušských Slatinách, v Hloži v celkovej dĺžke
2km. * Povodie Váhu a.s. ako vlastník
potokov realizoval úpravu tokov v obciSlatinský potok a potok tečúci cez ul. Ľ.

Štúra * Obec Beluša vybudovala prístavbu dvoch tried k miestnej materskej
škole pre 50 predškolákov. Novovybudované priestory 28. augusta slávnostne
otvoril trenčiansky župan Jaroslav
Baška. Vysúťažená cena bola cca 470 tisíc
eur a obec prispela sumou 42 tisíc eur
September
Počet žiakov základnej školy je 553 ( +
25 žiakov oproti minulému školskému
roku) * umiestnili sme 256 detí do
materskej školy * cirkevné centrum
voľného času ponúka 23 záujmových
činnosti a klubov pre cca 200 detí * 3.9.
miestny treťoligista FK Beluša privítal v
rámci Slovakia cupu prvoligový Slovan
* schválená bola zmluva o výpožičkepozemku v Hloži pre výstavbu športového areálu pump tracku s OZ Strážovská
stopa, ktorá sa uchádza o získanie
dotácie z výzvy vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie SR * Poslanci OZ
schválili návrh kúpnej zmluvy obcou v
centre obce, kde má obec záujem
v ybudovať na daných pozemkoch
oddychovú zónu, verejnú zeleň– je to
areál za miestnym trhoviskom vedľa už
začatej výstavby novej bytovej budovy *
Návratná finančná výpomoc štátu sa
poskytuje na základe žiadosti obce,
maximálne do výšky výpadku dane z
príjmov fyzických osôb za rok 2020. Pre
obec Beluša to znamená výšku 120
980,00 Eur * V projekte Do práce na
bicykli bolo päť tímov- 15 zamestnancov
z obecného úradu vytvorilo štyri tímy a
jeden štvorčlenný tím Cyklodračice
vytvorili zamestnankyne základnej
školy. V období od 1. septembra do 30.
septembra sadli na bicykel celkom 660krát, nabicyklovali 887,14 km .
Október
14.10. sa Slatinský potok vybrežil nad
bobrími hrádzami v dĺžke 100 metrov a
zaplavil podjazd z Hlože do Podhoria.
November 2020
V obci sa konali tri kolá plošného
testovania Covid-19. Akcie sa konali bez
problémov, aj vďaka ochote dobrovoľníkov, zamestnancov OcÚ, sponzorom. *
Beluša sa pripravuje na zavedenie zberu
kuchynského odpadu. Zabezpečila

bezplatne do každej domácnosti v
bytových domoch 10 litrový kompostovací košík s prevzdušňovaním a 10 litrové
kompostovateľné vrecká. * VZN o
miestnom poplatku za komunálny odpad
nemení výšku poplatku
December
Bol schválený rozpočet obce na rok 2021
* VZN o daniach nemenilo sadzbu daní *
28.12.bolo rozmiestnených 37 hnedých
smetných nádob na kuchynský odpad.

MATRIČNÝ SUMÁR

Počet obyvateľov obce Beluša sa zvýšil
oproti roku 2019 o takmer 100 nových
obyvateľov. K 1.januáru 2021 mala
obec 6 168 obyvateľov, z toho mužov
je 3 082 a žien 3 086. Potvrdzuje to aj
údaj o 122 prisťahovaných občanov a
odsťahovalo sa len 38 ľudí. Prechodný
pobyt v obci si nahlásilo 30 obyvateľov.
Hložanov je 639 (o 7 viac ako v roku
2019) a výrazne sa zvýšil počet v časti
Podhorie (o 40 viac) na 531.
Obec eviduje 1 349 rodinných domov a
v 62 bytových domoch je 564 bytov.
Priemerný vek Belušana sa pohybuje
stále na úrovni 41 rokov.
V tomto, pre snúbencov neľahkom,
roku sa zosobášilo v obci 31 párov (14
bolo civilných, 17 cirkevných). Mimo
obce si svoje áno povedalo 19 párov.
Rozviedlo sa sedem párov.
Počet novonarodených detí je o 18 viac
ako v roku 2019- máme 80 detí, z toho
dievčat 35, chlapcov 45). Ako miesto
narodenia dominuje v takmer polovici
Považská Bystrica, nasleduje Trenčín.
Výrazne sa rozrastá Podhorie, ktoré
má 14 najmenších obyvateľov, v Hloži
sa narodilo 9 detí. Najplodnejšie
mesiace boli október a letné mesiace.
Prvé dieťa roku 2020 sa narodilo
8.januára, a je to Júlia z Hlože. Posledným bábätkom roku 2020 je Ema,
narodená 28. decembra. Z mien
dominuje Jakub, Šimon, Alexej, Oliver.
Medzi dievčatami nájdeme mená Sára,
Stela, Amália, Vanesa, Ema.
Počet úmrtí za rok 2020 je rovnaký ako
v roku 2019- rozlúčili sme sa so 67
občanmi, z toho mužov 30, žien 37.
Podľa evidencie obyvateľov
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Začiatky domestikácie a chovu králikov
seriál Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov Beluša- VI. časť
Nový rok, nové plány a výzvy, nová
téma a s ňou spojené články. Chovateľský rok
2021 sa u chovateľov začína prípravami ešte v
starom roku. Nech je tento rok pre nás všetkých
priaznivý, pokojný a plný zdravia. Nech sa v ňom
máme lepšie, ako v roku predchádzajúcom!
V roku 2021 sa naša ZO rozhodla priblížiť sa k
našim čitateľom tematikou chovu králikov.
Toto plemeno je veľmi často chované v
domácnostiach našej obce. Jeho históriu však
pozná len veľmi málo ľudí. To, ako sa králik
dostal do dejín, ako sa domestikoval (udomácňoval) v chove sa dozvieme práve v nasledujúcom článku.
Základné informácie
Je dôležité poznať rozdiely medzi králikom a
zajacom. Králik domáci (rôzne plemená) bol
domestikovaný z králika divého, ktorý žije
voľne v prírode rovnako ako zajac, ktorého sa
doposiaľ nepodarilo domestikovať. Králik môže
ročne porodiť 3 - 5 krát, pričom v každom vrhu
sa môže narodiť 6 - 10 mláďat. Zajac má 1 - 3
vrhy z dôvodu kratšej doby párenia sa a dlhšej
doby gravidity. Mláďatá zajaca sa rodia
kompletne osrstené a majú otvorené oči, vďaka
čomu sa po pôrode môžu hýbať. Králiky sú po
narodení odkázané na matky, nevidia a telo
majú bez srsti. V prírode rozlíšime králika od
zajaca najčastejšie podľa vzhľadu. Zajac je
väčší, má dlhšie uši, hlavu, zadné končatiny a
srsť na rozdiel od králika sezónne mení. Zajace
uprednostňujú tvrdšiu potravu než králiky.
Králiky žijú väčšiu časť dňa v norách a v
kolóniách, zajace žijú voľne na lúkach a sú
zvyčajne samotármi.
Pôvod králika
Prvé zmienky o králikovi sa datujú okolo roku
1100 pred n. l., kedy Feninčania prišli na breh
Pyrenejského polostrova (lat. Hispánia) a
opisovali zvieratá, ktoré obývali jeho južné
pobrežie. V 2. storočí pred n. l. nazvali králiky
„cuniculus“, čo popisovalo ich norový spôsob
života. Prvým krokom k domestikácii králika
bolo vyjadrenie Rimana Varra, ktorý označil
územie dnešného Španielska za domovinu
králika a odporučil králiky chovať v ohradených
priestoroch. Rimania prostredníctvom
vojenských légií rozšírili králiky po celom
území svojho impéria a boli ich obľúbeným
jedlom, ktoré pripravovali pečením. Keď sa
začali králiky vyvážať na stredomorské ostrovy,
kde nemali prirodzených predátorov, začali sa
nekontrolovateľne rozmnožovať a stala sa z
nich pohroma pre vegetáciu. Králik sa za vlády
Hadriána stal symbolom Španielska a bol
zobrazený na zlatých a strieborných minciach.
Tá pravá domestikácia začala pravdepodobne v
16. storočí v kláštorných kamenných ohradách
(laporáriách), v ktorých začalo prvé párenie a z
neho aj spontánne vznikli nové mutácie tohto
plemena.
Chov na Slovensku
Na územie Čiech, Moravy a Slovenska sa prvé
králiky začali dovážať v 13. storočí z Nemecka

za účelom lovu. V tých časoch najznámejšie
laporárium bolo v Kratochvíloch u Netolic
(Česká republika). Skladba plemien bola
náhodná a králice si robili hniezda vo vyhrabaných norách. Tento spôsob sa neskôr zmenil na
chov králikov v poľnohospodárskych usadlostiach, kde sa živili zvyškami krmiva pod veľkými
hospodárskymi zvieratami. Takýto chov bol
ekonomicky v ýhodný. Tam, kde takéto
možnosti neboli, sa maštale nahrádzali rôznymi
debnami, neskôr primitívnymi králikárňami s
výbehom, ktorými sa vytvárali umelé hniezda.
Značný rozvoj chovu králikov na našom území
sa začal po Prusko-francúzskej vojne v r. 1871,
keď vracajúci sa vojaci privážali prvé zvieratá,
medzi ktorými boli aj nové farebné mutácie
králikov – holandský králik, malý strieborniak,
„sivohnedý králik“, dlhosrstý králik. Králika ako
hospodárske zviera prvýkrát spomína F. Fuchs v
r. 1810.

organizácie drobnochovateľov. Bolo to zrejme
preto, že sa veľkovýrobný spôsob chovu
králikov v rámci JRD ekonomicky znevýhodňoval, pretože sa nedokázal rozširovať. Veľká
koncentrácia rôzne krížených plemien úzkeho
príbuzenstva napomáhala k zhoršovaniu
zoohygieny a choroby, ktoré v chovoch vznikali,
ničili veľké množstvá zvierat. Kŕmna technika v
drobnochovoch bola bližšia potrebám králikov
a táto skutočnosť sa stala výhodou pre
drobnochovy. Tie sa tak stali ekonomicky
perspektívnymi pre rozvoj králikov v bývalej
ČSSR. Tieto faktory sa odzrkadlili na rozvoji
chovu králikov aj v našej obci.

Belgický obor, r. 1916

Francúzsky strieborný – svetový šampión Lipsko, r. 1936

Rozvoj chovu v združeniach
Na území ČSR začali vznikať miestne chovateľské spolky králikov – Kolín r. 1874, Měcholupy u
Žatce r. 1875 alebo prvý celočeský spolok
chovateľov králikov, ktorý bol založený 9. 10.
1898 v Bernarticiach u Tábora. Prvý spolok
drobnochovateľov na Slovensku, ktor ý
združoval aj chovateľov králikov, bol založený v
r. 1923 v Holíči. Ďalšie boli založené v r. 1924 v
Trnave a v r. 1925 v Bratislave. V tomto období
dochádza k značnému rozšíreniu plemien, a to
najmä dovozom zo zahraničia. Nežiadúcim
dôsledkom dovozu bolo nechcené kríženie
plemien, kvôli čomu chov králikov po úžitkovej
stránke nenapredoval. Počas 2. svetovej vojny
králik preukázal svoje úžitkové schopnosti
spojené s nenáročnosťou chovu a stal sa často
jediným zdrojom živočíšnych bielkovín pre
niektoré skupiny oby vateľstva. Chov sa
orientoval najmä na mäsovú produkciu
plemien, ktoré boli najmenej náročné na
krmivo. Rozvoj chovu králikov bol citeľný.
Neustále sa zlepšovanie malých a stredných
plemien, domáce spracovanie kožiek či
zvýšenie záujmu o chov angorských králikov
ako zdroj srsti na výrobu priadze. Odhad
produkcie králikov za roky 1939 – 1945 bol
okolo 30 mil. kusov.
V 50. a 60. rokoch tento objem postupne klesal,
čo bolo dôsledkom úzkeho príbuzenstva a
náhodného kríženia jednotlivých plemien.
Rozvoju čistokrvnej základne v chovateľstve sa
tak znovu začali venovať záujmové chovateľské

Chov králikov v Beluši
Obyvatelia, ktorí sa v Beluši zaujímali o chov
králikov hlbšie, si začali uvedomovať, že pre
rozvoj a zvýšenie úžitkovosti chovu týchto
zvierat je potrebné presadzovať čistokrvné
plemená, ako Novozélandský biely, Kalifornský
biely, Dánsky biely, Francúzsky strieborný,
ktoré boli importované najmä z Nemecka,
Francúzska či Dánska. Založenie MO SZCH v
Beluši v r. 1966 sa stalo impulzom aj pre
zvýšenie úrovne chovu králikov v obci. O tom,
ako bol chov králikov organizovaný v našej ZO
si povieme v budúcom článku.

Spomíname na nášho člena...
Dňa 17. 12. 2020 nás vo veku 76
rokov opustil dlhoročný člen našej ZO,
priateľ Robert Šedík z Podhoria.
Členom ZO sa stal 1. 7. 1982. Venoval sa
c h ov u d r o b n é h o exot i c ké h o v t á c t v a
(zebričky) a králikom (Veľký svetlý striebristý
- Vss). Neskôr sa venoval len chovu králikov
Vss, no s pribúdajúcim vekom a zdravotnými
ťažkosťami s chovom skončil. Svoj chov
králikov prezentoval najmä na výstavách v
Beluši, kde bol ocenený viacerými čestnými
cenami. V chovateľstve sa zaujímal o
problematiku chovu králikov a sliepok, ktoré
však nevystavoval (vlastnil iba úžitkový
chov).
Náš priateľ Robert sa predovšetkým aktívne podieľal na prípravách a
realizáciách výstav v našej ZO, s nadšením
pomáhal organizovať výstavu a tak vytváral
príjemnú atmosféru v rámci kolektívu
chovateľov, vystavovateľov a návštevníkov.
Ďakujeme mu za jeho prínos poznatkov a
skúseností a vyslovujeme úprimnú sústrasť
jeho blízkej rodine, priateľom a chovateľom,
ktorí ho poznali a mali radi.
Česť jeho pamiatke!
ZO SZCH
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Odišiel „muž knihy“
Nový rok 2021 priniesol pre
veriacich smutnú správu. Po krátkej
hospitalizácii zomrel v nitrianskej nemocnici v 91. roku života a v 68. roku kňazstva
vzácny človek, zoborský opát a čestný občan
Beluše Mons. ThDr. Ladislav Belás, ktorý v
roku 1963-70 pôsobil v belušskej farnosti.
Svätá omša a pohrebné obrady sa konali
10.01.2021 v nitrianskej bazilike sv.
Emeráma, kde boli jeho pozostatky
pochované v kanonickej krypte.
Ladislav Belás sa narodil
22.2.1930 v Milochove. Ako 23 ročný bol
ordinovaný v Bratislave. Prvým miestom
jeho pôsobenia bola Skalica, nasledovala
Čadca a Beluša. V našej obci sa významne
podieľal na rozvoji duchovného života.
Pôsobil vo viacerých vedúcich funkciách
(okrem iného od r. 1987 aj ako sudca
Diecézneho cirkevného súdu v Nitre),
viedol aj Katolícke noviny ako šéfredaktor, pričom známa je jeho bohatá
publikačná činnosť. Od 90-tych rokov

viedol Diecéznu knižnicu v Nitre,
biskupský a kapitulský archív. V r. 2000 ho
minister zahraničných vecí Svätej stolice
Jean-Louis kardinál Tauran nazval
„mužom knihy“, nakoľko miloval knihy a
vedel, že čítaním obohacuje človek
najskôr seba a potom aj ostatných. Pôsobil
ako odborný asistent na Teologickom
inštitúte, odbor patrológia a cirkevné
dejiny vyučoval tri roky na katedre etiky
Vysokej školy pedagogickej v Nitre.
V r. 2006 sa stal titulárnym
zoborským opátom za jeho úprimnú lásku
k svätej cirkvi Nitrianskej, za vykonané
dobro v nitrianskej diecéze a za vynikajúcu znalosť cirkevných dejín. Od r. 2017
bol na zaslúženom odpočinku. K množstvu ocenení, titulov sa v decembri 2019
pridalo aj čestné občianstvo Obce Beluša,
ktoré mu bolo poslancami obecného
zastupiteľstva schválené pri príležitosti
jeho životného jubilea 90 rokov.
„Nielen verím v riadenie Božie, ale som o

L. Belás na svätej omši v Beluši
pri príležitosti 60.výročia kňazstva v roku 2013

ňom úplne presvedčený, lebo v mojom živote
sa vyskytli chvíle, v ktorých som Božie
riadenie priam pocítil… Jedna je loď, ktorá
vodí ľudstvo plavbou života, ktorá pevnú
cestu brodí, nikdy sa nestroskotá, loď tá
jedna, to je viera v pravdu Kristom zjavenú,
kto jej srdce neodpiera, sväto kráča k
spaseniu. Túto kresťanskú vieru som žil, túto
vieru som kázal, túto vieru som hlásal a túto
vieru som aj zachoval, “ povedal pri
príležitosti svojich 90tych narodenín .- JHOdpočinutie večné daj mu, Ó Pane.

Novým dodávateľom tepla v Beluši je spoločnosť KOOR s.r.o.
Od 1.novembra 2020 je prevádzkovateľom tepelného hospodárstva (pre
bytové domy) v obciach Beluša a Ladce
spoločnosť KOOR , s.r.o.

V Beluši sa to týka bytových domov na
ulici Ľ. Štúra (kotolňa pri autobusovej zastávke
bytovky). Nový dodávateľ tepla prevzal všetky
technologické zariadenia od Okresného
stavebného bytového družstva (OSBD) Považská
Bystrica, najväčšieho správcu bytových domov v
Trenčianskom kraji, ktoré v Beluši spravovalo
tepelné hospodárstvo od roku 1999.
Ich stav však zodpovedá kvalite
techniky v čase ich inštalácie a je nevyhnutné do
nich významne zainvestovať. Technologické
zariadenia výroby tepla sú opotrebované
dlhoročnou prevádzkou, elektronický riadiaci
systém je už morálne zastaralý a dožitý. To
znamená, že aj výroba tepla zodpovedá ich
aktuálnym technickým možnostiam. Navyše,
počas prevádzky neboli zo strany prevádzkovateľa investované významné ﬁnančné prostriedky
do modernizácie týchto zariadení. Fixná zložka
ceny tepla bola nastavená veľmi nízko, čo je pre
obyvateľstvo cenovo atraktívne, na druhej strane
znemožnila potrebnú pravidelnú obnovu
tepelných technológií. Aj preto sa celé tepelné
hospodárstvo nachádza v stave, ktorý nezodpovedá súčasným technickým štandardom a pokiaľ
by sa naďalej neinvestovalo, mohlo by dôjsť k
celkovému zlyhaniu dodávky tepla.
Na základe Zmluvy o nájme
nehnuteľnosti a technologických zariadení,
uzatvorenou medzi OSBD Považská Bystrica ako
vlastníkom kotolne a spoločnosťou KOOR, s.r.o.
bude zabezpečovať výrobu a dodávku tepla a
teplej úžitkovej vody KOOR, s. r. o. od 1. 11. 2020

do 31. 12. 2035. Spoločnosť sa zaviazala v
priebehu rokov 2021 a 2022 významne investovať
do tepelného hospodárstva v Beluši tak, aby sa
zmenili na moderný systém s dobrou efektivitou,
spoľahlivosťou prevádzky a vysokou mierou
komfortu pre odberateľov
„Už pri prevzatí tepelného hospodárstva sme sa ako
nový dodávateľ tepla v obci sústredili na to, aby
odberatelia negatívne nepocítili túto zmenu. Po
prvých mesiacoch prevádzkovania systému
tepelného hospodárstva náš technický tím
identiﬁkoval technologické časti, ktoré vyžadujú
okamžitú výmenu a hneď v nastávajúcich zimných
mesiacoch začnú projektanti a technológovia s
prípravou na nevyhnutnú rozsiahlu modernizáciu,“
uviedol konateľ spoločnosti Branislav Koreň.

Po získaní potrebných stanovísk a
súhlasov dotknutých úradov spoločnosť začne v
roku 2021 s prípravnými prácami a rekonštrukciou centrálnych zdrojov tepla. Všetky práce
budú smerovať k vytvoreniu takých podmienok,
aby sa počas odstávky dodávky tepla ( v zákonnej
lehote 14 dní) podarilo zrealizovať výmenu
dôležitých technologických zariadení určených
pre výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej
vody „Zdroje tepla prejdú kompletnou rekonštrukciou, kde budú nainštalované moderné kondenzač-

né kotle a uvažujeme aj o významnom nasadení
technológií využívajúcich energiu z obnoviteľných
zdrojov. Postupne upravíme technologickú
architektúru kotolní v časti teplovodných rozvodov,
regulácie a distribúcie tepla. Celú výrobu a
distribúciu tepla bude ovládať moderný digitálny
riadiaci systém, ktorý môže byť obsluhovaný z
dispečerského pracoviska alebo diaľkovým
dohľadom cez internet “ dodal Ing. Igor Kras –
riaditeľ výroby tepla v spoločnosti KOOR, s.r.o.
Cielenými investíciami do efektívnych opatrení sa zvýši účinnosť výroby tepla - čo
znamená nižšiu spotrebu plynu, kvalitnejšie
riadenie výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej
vody pre obyvateľov obcí Beluša a Ladce.
Uvedenú investíciu a krok k
modernizácií oceňuje i samotné vedenie obce:
,,Sme radi, že služby pre našich občanov sa aj
takýmto spôsobom modernizujú. Pre ľudí uvedená
postupná modernizácia bude znamenať vyšší
komfort a kvalitnejšie riadenie výroby a dodávky
tepla, resp. teplej úžitkovej vody. Samotná cena
tepla pre ľudí žijúcich v danej lokalite by sa mala v
celkovej hodnote zvýšiť len v malých číslach“,
uviedol prednosta a právnik Obecného úradu v
Beluši Mgr. Patrik Štrbák, ktorý je zároveň
predsedom Predstavenstva OSBD v Považskej
Bystri.
Zvýši sa aj kvalita a spoľahlivosť
poskytovaných služieb a komfort dodávok tepla
a teplej úžitkovej vody. V ďalších rokoch budú
postupne realizované práce, ktoré budú smerovať
k technologickej obmene a úplnej modernizácii
tepelného hospodárstva obcí. Prioritou
spoločnosti KOOR s.r.o. je zmeniť tepelné
hospodárstva v Beluši a Ladcoch na moderný
systém s vysokou účinnosťou, spoľahlivosťou a
vysoko mierou komfortu pre odberateľov.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Vítame medzi nami

Lucia Belobradová
(3 350 g, 50 cm) sa
narodenila 11.11.
rodičom Jane Zajoncovej
a Martinovi Belobradovi.
Teší sa brat Nikolasko.

Júlia Flaškárová
(2 930 g, 49 cm)
prišla na svet 12.11.
ako 4.dieťa rodičov Evy
a Jaroslava. Súrodenci sú
Nelka, Lukáško a Matúško.

Alexej Miko
(3 200 g, 51 cm)
sa na svet prihlásil
27.decembra o 13:05
ako prvé dieťa manželov
Martina a Dominiky

V spoločenskej rubrike zverejňujeme len tie údaje,
na ktoré bol poskytnutý jednoznačný súhlas.
Údaje zasielajte na sekretariat@belusa.sk

Tomáš Zbín
(2 700 g , 49 cm)
sa narodil 27.11.
manželom
Michaele a Matejovi.
Veľkú radosť má brat Peter.

Alžbeta Dobrotková
(3 140 g, 49 cm)
urobila radosť svojím
narodením 3.12. rodičom
Barbore a Michalovi.
Veľmi sa teší brat Jakub.

Ema Turčanová
(3 600 g, 48 cm)
robí od 28.12.
radosť rodičom
Marianne a Ivanovi a
Lyžovačky a pobyty Zima 2017/2018 bratčekovi
už v predaji Tobiaskovi.
Je posledným belušským
bábätkom v roku 2020.

Smútočné spomienky a poďakovanie
„Odišiel si od nás my ostali sme v žiali, no v našich srdciach
žiješ, žiaľ len spomienkami".
Dňa 03.02.2021 si pripomíname prvé
smútočne výročie, čo nás opustil náš drahý manžel, otec
a starý otec Ing. Jaroslav Janic.
S láskou a hlbokou úctou spomína manželka
a synovia s rodinami

„Šesť rokov je za nami,čo nepočujeme tvoj hlas,
zostávaš medzi nami a spomienky žijú v nás.
Dňa 9. decembra 2020 uplynulo šesť rokov od
úmrtia nášho drahého Petra Vričana.
S láskou a úctou spomína manželka,
dcéra a synovia s rodinami
„Jediná nádej našu bolesť hojí, že nás Pán Boh opäť spolu
spojí.“
Dňa 24. decembra 2020 uplynulo sedem
rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko Alojz
Pitel. Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka, syn a dcéry s rodinami

„Kto v srdci žije, nezomiera."
Dňa 1. januára nás opustil náš drahý manžel,
otec a dedko Marian Labant. Ďakujeme všetkým za
prejav y sústrasti, kvetinové dar y, modlitby a
spomienky. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli v
tomto čase k dôstojnej rozlúčke s naším milovaným.
S láskou manželka Anička a deti Mariana a Martin s rodinami

Dňa 9. januára 2021 sme si pripomenuli prvé
výročie, odkedy nás opustil náš manžel, otec, dedko a
priateľ Stanislav Balog.
S láskou spomíname
„Čas plynie a nevráti čo vzal, zostali len spomienky a v
srdci žiaľ.“
Dňa 11. decembra 2020 uplynulo osem rokov od úmrtia
nášho drahého manžela, dedka Dušana Zbína.
S úctou spomína manželka, deti s rodinami
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Odpadové hospodárstvo- zmeny a novinky
Za zber použitého kuchynského oleja
a tukov z domácnosti získate ODMENU
Obec Beluša si v spolupráci
so spoločnosťou Meroco a.s. pre Vás
pripravila novinku v podobe odmeny
za zber použitého kuchynského oleja.
Ako na to ?
Po použití v kuchyni olej necháte
vychladnúť, následne ho cez sitko
precedíte (aby sme olej zbavili
hrubých nečistôt) a zlejete do
priehľadnej uzatvárateľnej fľaše. Na
zber je vhodný aj olej slúžiaci ako
nálev z potravín, zo sardiniek, olív
atď. Do nádoby v žiadnom prípade
nepatria minerálne, motorové a iné
odpadové oleje !
Akú odmenu dostanem ?

Lyžovačky a pobyty Zima 2017/2018 už v predaji

Za 1 liter použitého kuchynského
oleja – 1 liter octu
Za 6 litrov použitého kuchynského
oleja – 1 liter oleja
Kde a kedy môžem olej priniesť ?
Po znovu otvorení zberného dvora sa
bude môcť začať zber použitého
kuchynského oleja .
Prečo je dôležité použitý kuchynský olej zbierať ?
Už 1 kvapka kuchynského oleja
dokáže znečistiť tisíce listrov vody,
takýto olej tiež výrazne poškodzuje
pôdnu ﬂóru, upcháva kanalizáciu.
Ako sa odovzdaný olej využije ?
Z použitého 1 litra kuchynského oleja

vieme v yrobiť 1 liter biopaliva
(bionaftu). Ročne jeden občan
spotrebuje asi 5 litrov kuchynských
olejov pri počte viac ako 5 miliónov
obyvateľov si vieme všetci vypočítať,
koľko oleja v yprodukujeme na
Slovensku. Ak budeme takýto odpad
vylievať do prírody, kanalizácie,
negatívne dôsledky tohto konania
časom pocítime všetci.
Pre viac informácii nás neváhajte
kontaktovať na obec@belusa.sk

Začal sa zber kuchynského odpadu

ZBERNÝ DVOR BELUŠA
NOVÉ otváracie hodiny
platné od 26.01.2021
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 18:00
Sobota 8:00 - 15:00
Otváracie hodiny sú platné natrvalo,
nielen počas pandémie !

Od 1. januára 2021 obec začala triediť kuchynský
odpad, avšak výlučne pre obyvateľov bytových domov. Tí
obdržali štartovacie balíčky, ktorých súčasťou boli okrem
kompostovateľných košíkov aj 50 ks kompostovateľných
vrecúšok zo 100 % kompostovateľného škrobu. Obyvatelia,
ktorí si svoj štartovací balíček ešte neprevzali, tak môžu urobiť
počas otváracích hodín zberného dvora. (Upozorňujeme, že
momentálne zberný dvor funguje v obmedzenom otváracom
režime ).
V priebehu roka (pravdepodobne počas leta) bude
distribuovaný obyvateľom bytových domov ďalší balíček
kompostovateľných vrecúšok. O spôsobe doručenia vás
budeme včas informovať.
Pred Vianocami sme distribuovali informačné letáky.
28. decembra 2020 bolo po obci rozmiestnených 37 hnedých
smetných nádob na kuchynský odpad. Prvý zber kuchynského
odpadu sa uskutočnil v pondelok 4.1.2021 (následne sa
opakuje zber každý pondelok).
Dôležité: Prosíme obyvateľov, aby do nádob vhadzovali iba
odpad, ktorý je uvedený na informačných letákoch a aby na
v yhadzovanie kuchynského bioodpadu používali
kompostovateľné vrecká na minimalizáciu zápachu a redukciu
rozmnožovania drobného hmyzu. Do nádob nepatrí žiadny
obalový materiál !
Prečo je potrebné triediť kuchynský bioodpad? Ak
netriedite vaše kuchynské zvyšky, putujú do zmesového
odpadu, ktorý končí priamo na skládke. Skládkovanie je z
ekologického hľadiska najhoršou možnosťou, ako naložiť s
odpadom.
Vaše námety, postrehy radi privítame na obec@belusa.sk

