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Beluša, 19. júl 2022
Pre užívanie dvoch cykloprístreškov si záujemca musí vyzdvihnúť jedinečný kľúč na
Obecnom úrade v Beluši

Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR ešte v roku 2020 vyhlásilo
výzvu pre zvýšenie atraktivity a prepravnej
kapacity nemotorovej dopravy. Obec Beluša
ako známa cyklistická obec sa do výzvy
zapojila s projektom „Doplnková cyklistická
infraštruktúra v obci Beluša“, s ktorým bola
pri vyhodnotení úspešná. V júni 2021 získala
obec dotáciu vo výške 96 072,55 €, 5%
spoluúčasť obce predstavuje sumu 4 803,63 €.
„Predmetom projektu bolo vybudovanie
dvoch uzamykateľných cykloprístreškov, troch voľne stojacich cyklostojanov a jedného
servisného stojanu s náradím. Dve lokality v centre obce pri autobusovej zastávke „BelušaStred“ a vo vnútrobloku bytového sídliska Ľ. Štúra boli vybrané s ohľadom na blízkosť
autobusového a železničného dopravného spojenia. Celková kapacita zabezpečených
bicyklov je 66,“ informuje Mgr. Patrik Štrbák, prednosta Obecného úradu v Beluši.
Realizačné práce boli dokončené v jarnom období a po doriešení servisných záležitostí
môžu byť cykloprístrešky dané do užívania občanom. Priestor v cykloprístrešku je
monitorovaný kamerovým systémom, je teda zabezpečená ochrana uskladnených bicyklov.
Na každom prístrešku je osadená mapa, ktorá znázorňuje
najdôležitejšie miesta v okolí cykloprístrešku, ktoré by mohli zaujať
návštevníka, či turistu.
Vstup do prístreškov umožní záujemcom jedinečný kľúč s
čipom, ktorý je univerzálny pre oba prístrešky- na ul. Ľ. Štúra či v
centre obce pri autobusovom nástupišti. Kľúč vám bude zadarmo
vydaný na Obecnom úrade v Beluši, č.d. 15 Mgr. Andrej Petríček
z Oddelenia stavebného a rozvoja obce. Otvorenie dverí sa aktivuje
priložením kľúča k čítaciemu zariadeniu.
Pre otvorenie cykloprístrešku bola zriadená aj služba cez
tzv. QR kód, kde sa vyžaduje platba za prístup do cykloprístrešku. Návod na obsluhu cez QR
kód nájdu občania priamo pri vstupnej bráne. „Nakoľko ale chceme, aby bola táto služba
dostupná bez obmedzení, odporúčame využívať možnosť vstupu do cykloprístreškov cez kľúč
s čipom, ktorý dostane občan zadarmo,“ dopĺňa A. Petríček z obecného úradu.
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