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Beluša, 12. január 2022
Obec Beluša obnovuje vozový park obecných služieb

Obec Beluša je prevádzkovateľom zberného dvoru, obecnej kompostárne a s tým
súvisí aj častý zvoz rôzneho druhu odpadu. Odpadové hospodárstvo a poriadok v Beluši je pre
obec jednou z jej najväčších priorít, k čomu prispelo i viacero efektívnych zmien za posledné
obdobie. Pre účely zvozu rôzneho druhu odpadu využívali zamestnanci Oddelenia obecných
služieb od roku 2015 nákladné vozidlo MAN, rok výroby 2004, ktoré sa ale na konci roka
2021 pokazilo a jeho ďalšie opravy by boli pre obec nerentabilnou investíciou.
Z tohto dôvodu bolo poslancami v rámci 12. zmeny rozpočtu obce Beluša na
decembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva schválené čerpanie rezervného fondu vo
výške 27 600 € na nákup nákladného vozidla MAN, ktoré by slúžilo rôznym potrebám obce
a jej občanov. Súčasné vozidlo MAN je ojazdené, s dátumom výroby rok 2007 a jedná sa o
ramenový nosič s reťazami na uchytenie kontajnerov, s dvojhákovým zaistením
a hydraulickou podporou.
„Nákladné vozidlo s hákovým
uchytením je pre úsek obecných
služieb, zberného dvora a kompostárne
veľmi potrebné a bolo nevyhnutné
promptne riešiť náhradu za pokazené
vozidlo. S pribúdajúcimi možnosťami
triedenia odpadu, ale aj množstva
odpadu, využívaním veľkorozmerových
kontajnerov na zbernom dvore, či pre
potreby rôznych čistiacich a terénnych
prác na priestranstvách po celej obci
je veľmi častý zvoz veľkého množstva
materiálov a odpadu. Napr. ide
o odpad z troch cintorínov v obci,
z verejných priestranstiev, zvoz rozličného druhu odpadu, ale aj zelene na obecnú
kompostáreň,“ dopĺňa Mgr. Patrik Štrbák, prednosta Obecného úradu Beluša.
Obec očakáva v najbližších týždňoch dodanie nového viacmiestneho nákladného
motorového vozidla (nové, nejazdené vozidlo) v celkovej sume 44 156,25 €, ktoré malo byť
dodané v priebehu jesene 2021, ale z dôvodu povodní a vyššej moci, bol termín dodania
vozidla predĺžený do 31.03.2022. Obec Beluša aj takýmto spôsobom postupne obnovuje
vozový park a zvyšuje úroveň poskytovaných služieb pre svojich občanov.
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