OBEC B E L U Š A
Farská 1045/6, 018 61 Beluša
TLAČOVÁ SPRÁVA
Beluša, 20.január 2021
Zberný dvor v Beluši občanov odmeňuje a dáva priestor recyklácii. Od 25.01.2021
funguje v novom prevádzkovom režime
Zberný dvor v obci Beluša funguje od 1. júla 2016 a jeho prevádzku zabezpečuje obec.
Oplotený objekt sa nachádza v tesnej blízkosti obecného úradu, na ul. Farskej (vedľa budovy
Hasičskej zbrojnice). Jeho zriadením sa pre výhradne Belušanov alebo občanov, ktorí vlastnia
v obci nehnuteľnosť, vytvoril priestor na bezplatné legálne uloženie zložiek komunálneho
odpadu, nepochádzajúceho z podnikateľskej činnosti.
Pred vstupom do areálu Zberného
dvora je potrebné sa ohlásiť
a preukázať
zodpovednému
pracovníkovi. „Tento priestor je
verejným priestranstvom obce, je
kamerovo monitorovaný a je prísne
zakázané odkladať odpad pred
bránu zberného dvora,“ vysvetľuje
Mgr.
Patrik
Štrbák,
právnik
a prednosta OcÚ na margo častého
javu, kedy občania odložia odpad
mimo prevádzkového času.
Služby zberného dvora môžu občania Beluše využiť od 25. januára 2021 v nových otváracích
hodinách, ktoré sú uvedené nižšie. Zmenou v prevádzke zberného dvora očakáva obec
zvýšenie poriadku a efektívnosti v priestoroch zberného dvora. Zberný dvor bude počas
niektorých dní zatvorený, avšak počas vybraných dní bude predĺžená otváracia doba, čím sa
obec snaží vyjsť v ústrety jej občanom. ,,Predstavitelia obce budú sledovať efektivitu daného
kroku a v prípade potreby bude otvorený zberný dvor ešte v jeden ďalší, vybraný deň.
Otváracie hodiny sú platné pre celý kalendárny rok, to znamená v zime i lete ostávajú
rovnaké,“ vysvetľuje Ján Prekop, starosta obce.
OTVÁRACIE HODINY ZBERNÝ DVOR BELUŠA
Pondelok:

zatvorené

Utorok:

8.00 - 15.00

Streda:

8.00 - 18.00

Štvrtok:

zatvorené
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Piatok:

zatvorené

Sobota:

8.00 - 15.00

Nedeľa:

zatvorené

Na zberný dvor občania prichádzajú najmä s objemným
odpadom, drobným stavebným odpadom, sklom, väčším
plastovým odpadom, elektrozariadeniami (chladničky,
práčky, mrazničky, sušičky, umývačky, sporáky,
mikrovlnky,
radiátory,
vykurovacie
zariadenia,
kávovary, žehličky, fény, sušiče, váhy, ...). Rovnako
možno
na
dvore
odovzdať
informačné
a telekomunikačné technológie (tlačiarne, počítače, ...),
osvetľovaciu techniku, spotrebnú elektroniku, hračky, automobilové a priemyselné batérie a
akumulátory. Obec disponuje aj kontajnerom na zber železného odpadu.
V duchu zvýšenia podielu recyklácie obec Beluša ku koncu roku 2020 zmenila spôsob zberu
drevného odpadu. Z objemného odpadu sa osobitne oddeľujú palety, drevené krabice,
drevotrieska, stavené drevo, OSB dosky, odrezky, starý rozobraný nábytok, okná, dvere.
Tento druh odpadu sa nespaľuje, ale je odvážaný na ďalšie ekologické spracovanie a tvorbu
plnohodnotných produktov. Služba je pre občanov bezplatná.
Pred Vianocami 2020 obec informovala
o realizácii ďalšej novinky a motivovala
občanov na zber použitého kuchynského
oleja zo smaženia, vyprážania (vhodný je aj
nálev z potravín, sardiniek, olív, ...),
nakoľko budú za jeho zber odmenení. Po
januárovom znovuotvorení Zberného dvora
sú súčasťou jeho vybavenia 3 osobitne
určené nádoby na zber oleja. ,,Občania
dostanú za 1 liter použitého kuchynského
oleja 1 liter octu a za 6 litrov použitého
oleja budú odmenení 1 litrom nového oleja.
Týmto krokom sa šetrí aj životné prostredie, najmä voda, pôdna flóra a neupcháva sa
kanalizácia,“ ozrejmuje novinku Ján Prekop, starosta obce. Nakoľko obec eviduje časté
otázky, kedy sa zber použitého oleja začne, obec očakáva, že znovuotvorením Zberného dvora
sa tento systém zberu stretne s úspechom. Občania (predovšetkým z rodinných domov) majú
možnosť doviesť na dvor biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO).
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