IX. ROČNÍK

Milí spoluobčania,
číslo nášho občasníka Belujan,
ktoré ste dostali, je zamerané
na život v obci, ako aj na oblasti, ktoré sú aktuálne pre nás
všetkých rok čo rok. Pripomenieme si, čo sa už udialo, čo
nás čaká a na čo všetko sa máme pripraviť. Ďalšou témou,
ktorú by som chcela otvoriť, je
užívanie verejného priestranstva, či už vo forme parkovania, uskladnenia dreva alebo
materiálu. Ide o to, že ten, kto
užíva verejné priestranstvo na
rôzne účely, nech prevezme
zaň aj zodpovednosť, a to tak,
že sa o tento priestor bude starať. To znamená, že ak stojím
so svojím autom na verejnom
priestranstve v čase, keď sa
kosí alebo odhŕňa sneh, budem
si tento priestor udržiavať sám
vo vlastnej réžii, vo vlastnom
čase. Alebo na druhej strane,
ak nesúhlasíte, parkujte si,
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OBČASNÍK

prosím, vo vlastných dvoroch,
veď vám predsa nič v tom nebráni. Je to len a len na vašom slobodnom rozhodnutí. To isté platí
aj pri zaberaní verejného priestranstva na iné účely. Taktiež je
potrebné sa o tento pozemok postarať. V prípade rozrytia alebo
vytvorenia koľají po ťažkých
automobiloch je potrebné pozemok dať do pôvodného stavu.
Rovnica je úplne jednoduchá:
UŽÍVAM POZEMOK = STARÁM SA O POZEMOK.
Veľmi ma teší, že ešte stále žijú
medzi nami ľudia, ktorí túto rovnicu využívajú a starajú sa
o verejnú zeleň a priestranstvá
pred svojimi domami. Úcty hodné je, že aj napriek vysokému
veku sa naše seniorky s láskou
starajú o náš spoločný priestor.
Klobúk dole dámy. Samozrejme,
veľká vďaka patrí vám všetkým,
ktorí sa podieľate vlastnými sila-

Prejazd k bytovke (mostík) – rekonštrukcia 2020
V septembri 2020 prebiehala rekonštrukcia mostíka — prejazdu k bytovke. Bola odstránená stará časť
železného prejazdu, odstránil sa nános pod prejazdom, čím sa spriechodnil kanál na dažďovú vodu.
Celkové výdavky obce na rekonštrukciu, boli vrátane ceny práce
578,84 eur. Na rekonštrukcii sa podieľali zamestnanci obce Miroslav
Zlesík, Zdenek Didi, Jozef Kanáloš.

ZDARMA

mi a prostriedkami na skrášľovaní a udržiavaní verejného priestranstva. Ďakujem.
V tomto čísle nájdete veľa
ďalších zaujímavých informácií, samozrejme, ak by
ste mali nejaké otázky, obráťte sa, prosím, na obecný
úrad. Touto cestou by som
vám chcela zapriať veľa
zdravia, šťastia, spokojnosti
a mnoho pracovných
a osobných úspechov.
Mgr. Monika Zlesíková
starostka
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Zima 9. 2. – 12. 2. 2021
Február priniesol zimu ako sa patrí, mínusové
teploty, kopec snehu, ľad a neprejazdné cesty,
na ktorých sa vytvorili snehové jazyky. K tomu
všetkému pod váhou ťažkého snehu sa lámali
stromy spolu aj s vedením vysokého napätia.
Pol dňa bez elektriny nás znovu upozornilo na
našu závislosť od nej. Moderné elektrospotrebiče, centrálne vykurovanie domov pomocou moderných vykurovacích pecí s obehovým čerpadlom, vŕtané studne, ktoré tiež nefungujú bez
ponorných čerpadiel, nám boli v takejto situácii
nanič. Mnohí z nás si vtedy spomenieme na
našich rodičov, starých rodičov a prarodičov,
ako mohli fungovať bez elektriny, vody, tepla,
splachovacieho záchoda a iných výdobytkov,
veď sa to predsa nedá. Dá sa, ale musíme na to
myslieť ešte predtým, ako príde zima alebo nebodaj ešte predtým, ako staviame, prerábame,
modernizujeme svoje príbytky. Môžeme si zvoliť niekoľko spôsobov. Spôsob číslo 1. Moderné vybavenie s vlastnou elektrocentrálou
v prípade potreby – čím dosiahneme svoju nezávislosť. Spôsob číslo 2. Predvídavosť- vytvoriť si klasickú kuchyňu so sporákom na drevo,
na ktorom si môžeme uvariť, ale aj ohriať sa
v čase núdze. V mnohých rodinných domoch sa
stále používajú. Ani ja ho ešte nemám, ale raz
si ho určite kúpim. Taktiež treba mať pripravený zásobník na pitnú vodu a vodu na použitie
WC. Tí, čo majú suché WC, majú v takomto

Belujan
Dňa 11. februára sme
rozniesli obyvateľom
obce obecné noviny,
spolu aj s respirátormi
FFP2.

prípade vyhraté. Keby som to tak zhodnotila,
my sme na tom celkom dobre. Veď s takou
možnosťou, že v zime nepôjde autobus a nebude
elektrina, podvedome rátame. Myslím si, že
oveľa horšie sú na tom ľudia, ktorí žijú
v panelákoch a bytovkách, veď posúďte sami.
MZ

ESO – prvé elektronické sčítanie obyvateľov
K 31. marcu sa elektronicky sčítalo 88,73 % obyvateľov.
Asistované sčítanie sa uskutočnilo od 3. 5. 2021 do 13. 6. 2021.
Počas tohto obdobia obyvatelia, ktorí sa nesčítali sami, mohli zavolať
na obec t.č.: 045/ 69 951 00 a požiadať o mobilného asistenta, ktorý
k nim prišiel domov.
Dalo sa sčítať aj
osobne na OcÚ za
pomoci stacionárneho asistenta v čase
úradných hodín.
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Medzinárodný deň žien
8. marec je tradične venovaný ženám. Na celom svete sa oslavuje Medzinárodný deň žien,
kedy sa má pripomínať nenahraditeľnosť nežnejšieho pohlavia.
Žena je slovo, ktoré skrýva v sebe čarokrásu, duchaplnosť i zmyselnosť. Bez žien by bol
svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd či ako srdce bez lásky.
Žena má silu, ktorou dokáže ohromiť muža. Dokáže riešiť problémy a tiež niesť ťažké bremená. Prináša šťastie, lásku a myšlienky, usmieva sa, keď sa cíti dobre aj zle. Bojuje za to, v čo
verí. Postaví sa proti nespravodlivosti. Nepovie „nie“ - na otázku, keď môže ponúknuť lepšiu odpoveď. Obetuje sa pre šťastie svojej rodiny. Jej láska je neobmedzená. Plače, keď jej deti víťazia.
Má radosť, keď sa dozvie o svadbe alebo o narodení dieťaťa. Jej srdce je zlomené, keď niekto z jej
príbuzných alebo priateľov zomrie. Vždy však nájde silu vyrovnať sa s tým a žiť ďalej. Iba ona
vie, že bozk a objatie môže vyliečiť zlomené srdce.
Žena - manželka, matka, starká, susedka...
Sprevádza nás každodenným životom. Vytvára povestné teplo domova, vychováva
deti, rieši problémy, robí náš svet krajším, útulnejším, nežnejším...
Pri tejto príležitosti bol v obecnom rozhlase odvysielaný krátky program venovaný sviatku najdrahších bytostí.
Chcem v mene OcÚ, ako i v mene svojom, pozdraviť všetky ženy v našej obci Beluj, popriať
im, aby aj v ďalších nastávajúcich dňoch života mali čo najmenej problémov, chvíľ bolestí a
smútku, aby ich pohoda, porozumenie a láska sprevádzali na každom kroku.
Martina Rievajová

VITAMÍNY PRE SENIOROV
V dňoch 19. a 22. marca boli našim seniorom doručené Vitamíny C,
D + zinok na podporu imunitného systému.
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Miera vytriedenia separovaného odpadu za rok 2020 je 53,14 %
Tabuľka pre porovnanie:
Úroveň vytriedenia %

2018

2019

2020

53,76

51,34

53,14

Tabuľka
Podielu vyseparovaných zložiek v tonách/ roky 2018, 2019, 2020
Druh odpadu

2018

2019

2020

Papier

0,198

0,770

0,630

Sklo

2,380

2,710

2,580

VKM
(napoj, kartóny)
Textílie

0,332

0,310

0,540

0

0

0,170

Elektroodpad - N

0

0

0,300

Elektroodpad – O

0,700

0,930

1,105

Elektroodpad – CFC

0

0

0,150

Plasty

2,120

2,460

3,160

Kovy

0,102

0,317

0,010

Vytriedené spolu

5,832

8,247

8,645

Bioodpad zelený
(ver. priestranstvá)
Komunálny odpad

20,000

15,000

21,495

22,220

20,820

25,170

Objemný odpad

0

0,880

0,080

Drobný stavebný odpad

0

0,330

0

Ďakujem všetkým, ktorí separujú, že pristupujeme k životnému prostrediu, v ktorom žijeme, zodpovedne. Vyšším percentom separovania z roka na rok budeme dosahovať vyššiu mieru separovania, z ktorej sa odvíja aj cena poplatku za komunálny odpad. Minimálne dosiahneme to, že pri
neustálom raste cien sa bude cena poplatku za komunálny odpad zvyšovať miernejším tempom.

KOMUNÁLNY ODPAD V OBCI
Čo je komunálny odpad? Komunálny odpad je
všetko, čo sa nedá vyseparovať, napr.: že odpad
je zložený z viacerých materiálov. Mali sme tu
otázku, kam patria použité obväzy, náplaste,
tampóny, vložky, plienky a iné? Takýto použitý
odpad patrí do komunálneho odpadu, v žiadnom
prípade takýto odpad nespaľovať. Spaľovaním
znečisťujete ovzdušie a znepríjemňujete život
obyvateľom obce. O zákaze spaľovania odpadu
sa píše v § 13 písm. h), zákona 79/2015 Z. z.
Zákon o odpadoch, za porušenie zákona vám
môže byť v udelená pokuta podľa § 115 ods. 2
písm. a) až do výšky 1 500 eur.

Dôležité!!! Pri najbližšom zvoze komunálneho
odpadu sa vám môže stať, že vám nebude komunálny odpad vyvezený v prípade, že sa
v nádobe na komunálny odpad budú nachádzať aj zložky, ktoré sa separujú (papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky, biologicky rozložiteľný odpad z kuchýň a pod.) alebo stavebný
a nebezpečný odpad. Následne sa takáto neodvezená kukanádoba podrobí analýze jej obsahu. Ako iste všetci viete, odpad vyložený pred
bránou je majetkom obce, čiže takúto analýzu
sme oprávnení vykonať. K analýze bude prizvaný aj majiteľ kukanádoby, aby sme spoloč-
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ne vyhodnotili jej obsah, ako aj % vytriedeného
komunálneho odpadu. Výstupom analýzy bude
predchádzanie vzniku komunálneho odpadu,
ako aj zvýšenie povedomia ako separovať, čím
sa zvýši podiel separovaného odpadu. Analýzu
odpadu budú vykonávať dobrovoľníci.
Treba si uvedomiť, že všetko, čo vyseparujeme, nám odvezú zadarmo, neplatíme za to.

DÁVAM DO POZORNOSTI
Od januára 2022 budú mať autá na zber komunálneho odpadu zabudované vážiace za-

riadenia. Čo to pre nás znamená? Používaním vážiaceho zariadenia v autách bude zabezpečený spravodlivý systém ohľadom
množstva vyprodukovaného komunálneho
odpadu z domácnosti. Čiže koľko kilogramov odpadu v domácností vyprodukujeme,
toľko si reálne za vyprodukované množstvo
zaplatíme. Celý systém bude zaznamenávať
miesto, množstvo/váhu, čas a čo sa
v kukanádobe nachádza. Z tohto dôvodu si
treba osvojiť čo najskôr systém separovania. Je nevyhnutné vyseparovať čo najviac
komunálneho odpadu, aby sme mali čo najmenej zaťaženú peňaženku.

Stavebný a nebezpečný odpad môžete odovzdať na zbernom dvore v Banskej Štiavnici,
náklady na likvidáciu si každý hradí sám. Takýto odpad môžete odviezť vlastnými dopravnými
prostriedkami alebo si objednáte veľkokapacitný kontajner od Technických služieb, mestského
podniku Banská Štiavnica, t.č.: 0908 272 630

STAVEBNÝ ODPAD A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ
Je to odpad, ktorý produkujeme pri realizovaní
stavebných a rekonštrukčných prác, zároveň je
to odpad, pri ktorom nedochádza k žiadnym
významným fyzikálnym, chemickým alebo
biologickým premenám, pričom nesmú ohrozovať kvalitu povrchových a podzemných vôd.
Stavebným odpadom je betón, dlaždice, tehly,
obkladačky, keramika, drevo, sklo, stavebné
plasty, bitúmenové zmesi, uhoľný decht
a dechtové výrobky, kovy (vrátane zliatin),

zemina ( vrátane výkopovej zeminy
z kombinovaných plôch), kamenivo
a materiál z bagrovísk, izolačné materiály
a stavebné materiály, stavebný materiál na
báze sadry a iné odpady zo stavieb
a demolácií.
Stavebný odpad tiež nie je zahrnutý
v poplatku za komunálny odpad. Likvidáciu
stavebného odpadu si zabezpečuje a hradí
každý vo vlastnej réžii.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Je taký odpad, ktorý svojimi vlastnosťami
(najmä toxicitou, infekčnosťou, dráždivosťou,
výbušnosťou, horľavosťou, chemickými vlastnosťami, karcinogénnymi vlastnosťami) je alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie. Do tejto kategórie patria odpady produkované priemyselnými
odvetviami, rádioaktívny odpad, odpad
z bitúnkov, kafilérií, nemocníc a iné. Nebezpečné látky sú aj prázdne obaly, v ktorých nebezpečné látky boli. Nebezpečný odpad nie je

v poplatku za komunálny odpad.
Z tohto dôvodu si zneškodnenie odpadu hradí
každý sám. Odovzdať (zlikvidovať) ho môžete na zbernom dvore v Banskej Štiavnici.
Pri výmene eternitovej krytiny treba najskôr
osloviť firmu, ktorá má oprávnenie nakladať
s nebezpečným odpadom. Pracovník firmy
požiada o stanovisko odbor životného prostredia, okresný úrad Banská Štiavnica, ktorý následne vydá rozhodnutie pre firmu, ktorá tento odpad bude likvidovať.
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ELEKTROODPAD
Poprosíme dávať v čase zberu elektroodpadu
pred starú požiarnu zbrojnicu pri hlavnej ceste,
nie však pred dvere. Elektroodpad musí byť
kompletný a nie vybrakovaný– potom to už nie
je elektroodpad. Takýto odpad patrí potom do

komunálneho odpadu. Zbery elektroodpadu
textilu, plastov, tetrapakov a iných odpadov,
budú prebiehať vždy, keď vám to oznámime
prostredníctvom miestneho rozhlasu, webovej
stránky alebo prostredníctvom sms notifikácií.

TEXTIL
Pri zbere šatstva, obuvi, posteľnej bielizne treba dbať nato, aby bolo všetko čisté, nepoškodené,
poskladané. Odovzdaný textil je určený na opakované použitie pre tých, ktorým to v ich životnej
situácii pomôže. Poškodený textil, obuv, posteľná bielizeň patrí do komunálneho odpadu. Ďakujeme, že pomáhate.

KUCHYNSKÝ OLEJ
Dávam vám do pozornosti, že už niekoľko rokov máme pri obchode hnedú kukanádobu, do
ktorej môžete odovzdať v uzatvorených fľašiach použitý kuchynský olej (olej je potrebné
nechať vychladnúť a potom ho naliať do čis-

tej, suchej plastovej, priesvitnej fľaše alebo
do fľaše od kuchynského oleja). Použitý kuchynský olej sa recykluje, využíva sa pri výrobe plastov, biopalív. Likvidáciu odpadu máme
zabezpečenú firmou INTA, s.r.o.

VEĽKOROZMERNÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Takýto odpad patrí do veľkokapacitného kontajnera, ktorý býva pristavený dvakrát ročne. Sem
patrí všetok komunálny odpad (je to komunálny odpad z kombinovaných materiálov, ktorý sa nedá
vyseparovať, napr. autosklo a pod.). Rozlíšiť to vieme aj tak, že sa nezmestí do kukanádoby. Nepatrí sem železo, biologicky rozložiteľný odpad (seno, tráva, zem a pod.), nebezpečný odpad
(chemikálie, prázdne nádoby z nebezpečných odpadov a iné) a stavebný odpad (hore uvedený).

KOVOŠROT – ŽELEZNÝ ODPAD
Tento druh železného odpadu (napr. železo,
plech, pletivo a iné výrobky zo železa) patrí do
zberných surovín a nie do komunálneho odpadu, ani do veľkokapacitného kontajnera, ktorý
je určený na komunálny nadrozmerný odpad.
Samozrejme, nepatrí ani na verejné priestranstvo.

Vlastník takéhoto odpadu si presne, tak ako
pri nákupe výrobkov zo železa, zabezpečí po
vlastnej osi aj jeho likvidáciu. Železný šrot
môžete najbližšie zaviezť do Zberných surovín v Banskej Štiavnici, ul. Andreja Trúchleho – Sytnianskeho 1174, t. č. 045/692 14 40.
Železný šrot sa ešte stále vykupuje.

PNEUMATIKY
Nepatria do veľkokapacitného kontajnera. Môžete ich odovzdať v zbernom dvore v Banskej Štiavnici. Tí, čo nemajú ako odviezť pneumatiky do zberného dvora, môžu tieto pneumatiky odniesť
ku starej požiarnej zbrojnici. Nie pred dvere.
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Odpad za humnami
Myslím si, že tieto fotografie nepotrebujú komentár. Každý by si mal uvedomiť, že takéto
správanie v dnešnej dobe nie je akceptovateľné.
Zbytočne sa vytvára napätie v obci. Ak si už
niekto nevie dať rady s odpadom, ktorý vlastní,
nech sa radšej poradí, čo s ním a ako ho zlikvidovať. Keď sa niekto nehanbí svoj odpad vysypať pred niečiu záhradu, tak by sa nemal hanbiť
opýtať. Oveľa lepšie by bolo, keby ste sa pýtali,
predchádzalo by sa tým nedorozumeniam, zvýšeným nákladom za komunálny odpad, na ktorý
sa skladáme všetci. Na druhej strane, čierne
skládky sa nahlasujú na okresný úrad v Banskej
Štiavnici, odbor životného prostredia a polícii,
ktorá vyšetrí, komu odpad patrí, samozrejme,
k tomu patria aj pokuty.
Na záver vás poprosím, všímajte si, čo sa okolo
vás deje, nech každý, kto koná nezákonne, prevezme zodpovednosť za svoje konanie. Nebudeme sa predsa skladať na odstránenie takéhoto
odpadu všetci.
MZ

VYVÝŠENÉ ZÁHONY PRI OBECNOM MÚZEU
Vyvýšené záhony sme zrealizovali v rámci
projektu pred niekoľkými rokmi. Účelom vyvýšených záhonov je spájanie komunity pri
spoločnej činnosti, či už výsadbe alebo zbere
toho, čo sa zasialo. Naším cieľom je, aby
každý, kto má záujem o túto aktivitu, sa mohol pripojiť bez vyzvania k činnosti, ktorá sa
tam vykonáva alebo individuálne vo svojom
voľnom čase. Podotýkam, že je to pre všetkých našich občanov, deti aj chalupárov. Vo
vyvýšených záhonoch sú vysadené byliny
ako pažítka, medovka, pamajorán, ligurček
(vegeta). Tohto roku vysadíme hrach
a jahody. Ktokoľvek bude mať záujem, môže
záhony oplieť, poliať a neskôr si pochutnať
na tom, čo spoločne dopestujeme.
MZ
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Kompostovanie
Dohody o domácom kompostovaní – zopakujme si
Pôvodca odpadu je obyvateľ obce zapísaný v evidencii obyvateľov obce, ktorého činnosťou vznikajú v jeho domácnosti komunálne odpady, a to vrátane biologicky rozložiteľných odpadov. Pôvodca je zároveň osoba, ktorá je poplatníkom v súlade a v rozsahu všeobecného nariadenia obce
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Cieľom uzatvorenia tejto dohody o domácom kompostovaní je zabezpečenie domáceho využitia
biologicky rozložiteľných odpadov, vznikajúcich z činnosti domácnosti ako vlastný odpad, a to
využitím metódy kompostovania, čím sa na území obce minimalizuje potreba centrálneho systému
triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.
Predmetom tejto dohody o kompostovaní je dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu, vrátane kuchynského odpadu a pravidlách jeho kompostovania, ako
aj o podmienkach výkonu kontroly kompostovania obcou.
Na účely tejto dohody sa za:
 biologicky rozložiteľný (komunálny) odpad považuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad
pôvodcu (obyvateľa obce), ktorý tvorí kuchynský odpad vznikajúci pri varení a stravovaní
v jeho domácnosti (napr. zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, varených jedál, potraviny,
čaj, kávový výluh), tiež iný organický odpad z jeho domácnosti (najmä popol z dreva, hobliny, hnoj, vlasy, perie, papierové obrúsky a servítky), pokiaľ je bežne rozložiteľný
v prírodnom prostredí, a tiež prírodný odpad zo záhrady, údržby zelene, nachádzajúcej sa
v domácnosti ako zelený odpad, pokiaľ neobsahuje škodlivé látky;
 kompostovanie sa považuje za prírodný proces realizovaný v bežných domácich podmienkach, pri ktorom mikroorganizmy a pôdne organizmy rozkladajú organické odpady
(bioodpady) na organicko-minerálne hnojivo (kompost);
 za kompostovisko sa považuje akékoľvek miesto vo vonkajšom prostredí vhodné na kompostovanie (svojou plochou nepresahujúce spravidla 4 m2), ktoré sa nachádza na pozemku
vo vlastníctve pôvodcu alebo v jeho oprávnenom užívaní, za podmienky, že jeho umiestnením pôvodca neporušuje pravidlá občianskeho spolunažívania nad obvyklú mieru a ani iné
všeobecne záväzné právne predpisy;

Pravidlá kompostovania





Kompostovanie je možné uskutočňovať akoukoľvek vhodnou formou, napríklad vytvorením
kopy (hroble), vybudovaním dreveného zásobníka, zakúpením domáceho kompostéra
a pod.
Zriadiť kompostovisko na cudzom pozemku možno len na základe písomného súhlasu
vlastníka pozemku.
Kompostovisko nemôže byť umiestnené v blízkosti zdroja pitnej vody, ani v ochrannom
pásme vodného zdroja. Kompostovisko nemôže byť umiestnené ani tam, kde by svojím zápachom či iným pôsobením znepríjemňovalo tretím osobám užívanie susedných nehnuteľností alebo nehnuteľnosti poškodzovalo.
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Viac si prečítate v dohodách o domácom kompostovaní. To znamená, že všetok biologicky rozložiteľný odpad produkovaný vo vlastných domácnostiach, záhradách, likvidujete (umiestňujete vo
vlastných kompostoviskách) tak, ako je uvedené v ,,Dohodách o domácom kompostovaní“ a nie
na verejných priestranstvách obce, alebo pozemkoch, ktoré nie sú vaším vlastníctvom.
Dávam vám na vedomie, že zelený odpad zo záhrad nemôžete viac umiestňovať na družstevné
hnojisko, nakoľko obec nemá uzatvorenú zmluvu s RD Sitno Prenčov. Predĺženie zmluvy zlyhalo
na nedisciplinovanosti obyvateľov, ktorí tam vyvážali rôzny iný odpad, ako napr. drevo, plasty,
kamene a iné.

Zber biologicky rozložiteľného odpadu je spoplatnená služba. Pokiaľ nechcete tento

odpad na svojej záhrade, môžete ho odviezť na vlastné náklady do zberného dvora v Banskej
Štiavnici. Po odvážení zeleného odpadu zaplatíte v zmysle platného cenníka: konáre - 36 €/t
(tona), tráva 24 €/t, ostatný zelený odpad 24 €/t. Ceny sú uvedené s DPH.

ČO NÁS EŠTE ČAKÁ V NAJBLIŽŠÍCH ROKOCH
OHĽADOM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU
Úlohou nás všetkých je vyseparovať čím najviac separovateľných zložiek – (papier, plasty,
sklo, tetrapaky, plechovky, kuchynský odpad,
zelený odpad, textil a iný odpad) z komunálneho odpadu. Zmena nastáva už v roku 2023,
kedy bude zakázané skládkovať neupravený
odpad. V praxi ide o to, aby bol čo najväčší
odklon od skládky. Všetko, čo sa bude dať
vytriediť na mieste vzniku, by sa malo vytriediť. Čo sa nevytriedi, bude musieť niekto upraviť – vytriediť na triediacich linkách. To nám už dnes signalizuje opätovné
zvyšovanie poplatku za komunálny odpad.

Zvyšovanie poplatku za komunálny odpad
z roka na rok je pre nás všetkých nepríjemný,
ale nezvratný holý fakt. Poplatok za komunálny odpad sa odvíja od niekoľkých faktorov, ako je cena práce, cena pohonných hmôt,
služby, skládkový poplatok, poplatok za zneškodnenie odpadu a od roku 2023 pribudne poplatok aj za dotriedenie komunálneho odpadu.
Jednoducho sa stane to, že nevytriedený odpad
bude mať ZÁKAZ VJAZDU na skládku. Preto sa pustime do separovania, nech platíme čo
najmenej.
MZ

Kalendár zvozu KO a SO
Zvozový kalendár
komunálneho odpadu
1 x mesačne
Dátum vývozu
31. 12. 2020
05.02.2021
05.03.2021
09.04.2021
07.05.2021
04.06.2021
02.07.2021
06.08.2021
03.09.2021
01.10.2021
05.11.2021
03.12.2021

Zvozový kalendár
separovaného odpadu
1 x mesačne
Dátum vývozu
07.01.2021
04.02.2021
04.03.2021
01.04.2021
29.04.2021
27.05.2021
24.06.2021
22.07.2021
19.08.2021
16.09.2021
14.10.2021
11.11.2021
09.12.2021
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Dohody o domácom kompostovaní podpísalo 100 % domácností s trvalým pobytom.
Telefóne kontakty:

VÝVOZ ŽUMPY
Žumpu, septik alebo čističku odpadových vôd
môže vyvážať len oprávnená osoba, ktorá je
zaregistrovaná. Takáto osoba vám po vyvezení
žumpy, septiku, ČOV vystaví doklad o vývoze
a zaplatení, tento doklad si uchováte. Dokladom sa preukážete v prípade kontroly.
Doklad o vývoze je potrebné si uchovať.

Ján Mojžiš ml., Štiavnické Bane 445 t. č.:
0915 188 117, max. obsah cisterny je 10 m³.
Vývoz 5 m³ odpadových vôd stojí od 95 €,
v závislosti od množstva použitých rúr na vytiahnutie, ako aj od prístupu k žumpám, ČOV
a septikom. S dokladom.
Igor Durdík, Banská Štiavnica, č. t.: 0905
231 536, max. obsah cisterny je 3,6 m³, cena
za vývoz do Banskej Štiavnice na čističku je
65 € s dokladom.

VÝZDOBA V OBCI A NA OBECNOM ÚRADE
O výzdobu
v obci
sa starajú Zuzana Paukovicová,
Martina Rievajová, manželia
Zlesíkovci,
Ondrej Macko,
Tibor Zelcam...

Zároveň
sa
chcem vám všetkým veľmi pekne poďakovať,
za udržiavanie
a skrášľovanie
vašich záhradiek
a priestoru pred
vašimi domami,
ktoré dotvárajú
krásnu scenériu
našej obce. Ešte
raz veľmi pekne
ďakujem.

SMS NOTIFIKÁCIE
Vyzývame všetkých, ktorí majú záujem o informovanie prostredníctvom sms
správ. (Správy typu: vývoz komunálneho a separovaného odpadu a iné). Záujemcovia nech sa dostavia na obecný úrad – následne vám túto službu aktivujeme.
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Písali o nás
MY Žiar

V regionálnom týždenníku MY Žiar, dňa 3.
februára vyšiel článok: V Beluji pribudli náučné tabule, približujú okolitú prírodu i históriu
( TASR).
O dva mesiace neskôr sa týždenník MY Žiar
venoval veľkonočnej výzdobe v Žarnovici,
Banskej Štiavnici a okolí. Článok: ,,Pozrite,
akou veľkonočnou výzdobou sa pýšia niektoré
obce (+ foto) vyšiel dňa 3. 4. 2021.

POŠTOVÉ SCHRÁNKY
Prosíme občanov, ktorí nemajú poštové schránky, aby si ich zakúpili a označili menovkou
majiteľa. Stáva sa, že tam, kde chýba schránka,
nie je kam vhodiť napr.: materiály z obce, vrecia na separovaný odpad a iné. Za pochopenie
a za zadováženie či už vlastnoručne vyrobených alebo kúpených poštových schránok vám
vopred veľmi pekne ďakujeme.

Články si môžete pozrieť v archíve My Žiar,
link:
https://myziar.sme.sk/c/22588150/v-belujipribudli-naucne-tabule-priblizuju-okolituprirodu-i-historiu.html
https://myziar.sme.sk/c/22631069/pozrite-akouvelkonocnou-vyzdobou-sa-pysia-niektore-obcefoto.html

INZERCIA
KADERNÍCTVO a HOLIČSTVO
Tieto služby poskytuje Mária Čaklošová,
Banská Štiavnica, objednať sa môžete na telefónnom čísle 0907 654 039.

RD SITNO PRENČOV
Upozorňujeme na zákaz jazdenia na štvorkolkách, krosoch, motorkách a osobných automobiloch po poliach, lúkach, ktoré obhospodarujeme. Bezohľadné jazdenie nám spôsobuje nemalé škody. Upozorňujeme vás, že sme nainštalo-

vali fotopasce. Všetky tieto nezákonné jazdy
budeme postupovať polícii na šetrenie. Chceme
vám dať na vedomie, že pokiaľ prechádzate po
poľnej ceste, vieme túto jazdu tolerovať.
vedenie RD Sitno Prenčov, a.s.

MOTOROVÉ VOZIDLÁ DO CHRÁNENÝCH OBLASTÍ NEPATRIA!
Práve v tomto období sa výrazne rozmáha motoristická „turistika“, keď jazdci na motorkách,
trojkolkách i štvorkolkách vyrážajú do prírody.
Viacerí z nich napriek zákazu smerujú aj do
Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy.
V Banskoštiavnickom okrese sa však nachádza
aj sedem maloplošných chránených oblastí, na
ktorých platí vyšší stupeň ochrany – medzi nimi najznámejšia je Národná prírodná rezervácia Sitno.
„Na území národných prírodných rezervácií,
prírodných pamiatok platí 4. a 5. stupeň územnej ochrany a na území chránených areálov je
to 3. stupeň. Motoristická „turistika“ v okrese

ská Štiavnica je tak výrazne obmedzená, teda
aspoň právnymi predpismi. Skutočnosť je však
výrazne iná,“ hovorí vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v
Banskej Štiavnici, Lukáš Lalo.
Najmä posledných osem rokov, v čase od jarných do jesenných mesiacov, sa zamestnanci
jeho odboru, pracovníci Správy Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy a tiež dobrovoľní strážcovia prírody pravidelne stretávajú s fenoménom motoristickej turistiky na územiach,
kde je to na základe zákona o ochrane prírody a
krajiny zakázané.
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„Protiprávneho

konania sa dopúšťajú najmä
dve skupiny – „mototuristi“, ktorí vyhľadávajú zaujímavé trasy v prírode za účelom zážitkovej jazdy a „pretekári“, ktorí hlavne na terénnych motorkách trénujú adrenalínový
šport v prírode,“ vysvetľuje Lalo. V poslednom období možno pozorovať „konvoj štvorkoliek“, ktoré prichádzajú z iných okresov do
Banskej Štiavnice s cieľom testovať svoje
jazdecké schopnosti v prírodnom prostredí.
Pre nárast nelegálnych vjazdov zo strany nezodpovedných vodičov na územia Chránenej
krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, avizujú
ochranári zintenzívnenie kontrol. Riaditeľ
Správy CHKO Štiavnické vrchy Peter Farbiak, v tejto súvislosti upozornil, že na jar v
čase vegetačného obdobia, keď zvieratá vyvádzajú svoje mladé a začínajú hniezdiť vtáky, tieto nelegálne vjazdy rušia pokoj živočíchov.

Na ochranárov sa však podľa jeho slov obracajú s podnetmi aj samotní ľudia. Ide najmä o
informácie o jazde motorkárov či automobilov
bez evidenčných čísel po lúkach či lesoch. „Aj
na základe týchto podnetov sa snažíme operatívne na tie lokality dostaviť, aj keď je vo väčšine prípadov dosť problematické motorkárov,
štvorkolkárov a vodičov terénnych áut odchytiť," podotkol Farbiak.
Problém stotožniť vodiča je najmä v prípadoch, keď nemá automobil evidenčné číslo. Aj
preto spolupracujú s ochranármi pri kontrolách
policajti, zároveň tak môžu pokryť väčšie územie. „Možno aj zahatať nejaké únikové cesty,
lebo niekedy to ide až do extrému, keď sa snažíme niekoho chytiť. Vo väčšine prípadov nechcú vodiči zastať, lebo sú si vedomí, že porušujú niekoľko zákonov a chcú uniknúť za každú cenu," priblížil Farbiak.
Lukáš Lalo, Peter Farbiak

„Z tohto dôvodu sa hlavne v tomto období
snažíme zintenzívniť kontroly. Aj ľudia začínajú v jarnom období viacej chodiť do prírody a nelegálne vjazdy narúšajú aj relax ľudí
pohybujúcich sa v prírodnom prostredí," podotkol s tým, že majú vytypované niektoré
lokality, kde kontrolnú činnosť robia vo väčšom meradle.

25. 6. 2021, Jánska vatra
li sme už o osemnástej hodine,
aby sme vytvorili priestor aj pre
tých najmenších. Napriek tomu, že
sme malinká obec, deťúreniec aj
s rodičmi prišlo dosť. Keďže to
bola prvá verejná akcia po dvoch
rokoch, poriadne sme si všetci užili pohľad na vyše päťmetrovú horiacu vatru. Podával sa guláš
z diviny, zabezpečený bol aj minibufet. Príjemnú atmosféru dotvárala hudba, na ktorú si podaktorí aj
Pálenie Jánskej vatry sa zatancovali. Každý, kto prišiel, si
konalo v piatok. Začína- vychutnával možnosť spoločného

stretnutia so svojimi susedmi
a priateľmi. Na vatru prvýkrát zavítali aj návštevníci z Banskej
Štiavnice a Banského Studenca.
Na druhý deň sme ponúkli guláš aj
našim seniorom. Dúfam, že všetkým chutil. Ďakujem môjmu manželovi M. Zlesíkovi, J. Machavovi
a O. Mackovi, že sa podujali
a postavili pre nás krásnu vatru.
Ďakujem Anke a Evke za pomoc
pri varení a vydávaní guláša
a nápojov.
MZ
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JARNÉ UPRATOVANIE
Aj napriek rôznym opatreniam počas pandémie mnohí
nezabúdajú na našu prírodu.
Niektorí z vás si vyhrnuli rukávy, nasadili rukavice, vybavili sa vrecami na odpad
s myšlienkou, že dnes aspoň
trochu oslobodia prírodu od
odpadu, ktorý zanechávajú
ľudia po sebe. Ťažko sa dá
porozumieť tomuto konaniu,
o čo tu vlastne ide, veď pred-

sa každý vie, že odpad patrí
do koša. Nedá sa porozumieť
ani tomu, keď si niekto za
jazdy vyhodí plechovku,
plastovú fľašu alebo čokoľvek, čo mu momentálne zavadzia v aute. Paradoxne,
keď je všetko to, čo vyhodia
plné, má to aj miesto, ale len
čo sa obsah z obalu minie, už
málokto vie, čo s tým obalom. Najľahšie je to vyhodiť
von oknom alebo odniesť do

prírody. Však ako sa hovorí:
,,Čo oko nevidí, srdce nebolí,“ alebo: „Veď ja tu nebývam, čo ma po tom.“ Veď
keď to niekomu bude vadiť,
tak nech si to pozbiera. Asi by
sa nikomu z nás nepáčilo, keby nám niekto pred naše dvere alebo záhradu vyhadzoval
rôzny odpad. Príroda je predsa tiež niečím domovom, či
nie?
MZ

ARBORISTICKÉ OŠETRENIE LÍP
Dňa 21. 4. 2021 sa vykonalo
arboristické ošetrenie líp
v celkovej sume 1 270 eur.
Lipa veľkolistá sa dožíva v
zápoji 200 rokov, samostatne
rastúce stromy aj niekoľko
stoviek rokov a najstaršie jedince sú až 1000 rokov staré.
Dobre znáša zatienenie, ale je
náročnejšia na svetlo ako Lipa malolistá. Na pôdu je
stredne náročná, najlepšie
rastie na pôdach výživných
a hlbokých. Listy sú často
lepkavé od vošiek, ktoré vylučujú cukrový roztok. Opadané listy sa ľahko rozložia
a vytvárajú priaznivú vrstvu
živného humusu, preto sú tieto stromy cenené, keďže
zlepšujú pôdne vlastnosti.
Taktiež je cenená pre svoju
ekologickú funkciu, je dôležitá pre hmyz a ostatné voľne
žijúce zvieratá. Zvyšuje biodiverzitu rastlín a hmyzu v
akejkoľvek lokalite.
Pri vizuálnej kontrole stromov bola na lipe pri dome
smútku zistená drevokazná
huba Uhliarik pálený

(Kretzschmaria deusta), ktorá
ovplyvňuje odolnosť stromu
voči vývratu a zlomu. Ďalej
bol zistený výskyt veľkého
množstva Imela bieleho
(Viscum album) na obidvoch
hodnotených lipách.
Dôvodom ošetrenia stromov
bol ich nevyhovujúci zdravotný stav a s tým súvisiace
ohrozovanie blízko stojacich
objektov. Obec Beluj preto
zrealizovala, v zmysle dohody
o spolupráci, ošetrenie 2 ks líp
podľa arboristických štandardov - rez stromov a normy
STN 83 7010. Arboristické
práce boli vykonané firmou
City Trees. Stromy ošetroval
certifikovaný arborista ETWEuropeanTreeWorker za pomoci ďalšieho stromolezca
a dvoch pozemných pracovníkov.
Pre zachovanie prevádzkovej
bezpečnosti bola na lipe pri
dome smútku zrealizovaná
obvodová redukcia koruny o
30 % a inštalácia certifikovanej dynamickej väzby v počte

5 kusov o nosnostiach 4 a 8
ton. Na lipe v cintoríne sa realizovala taktiež obvodová redukcia koruny o 20 %
a inštalácia väzby v počte 3
kusy o nosnosti 4 tony. Z
obidvoch ošetrovaných stromov bolo odstránené imelo.
Ošetrené lipy budú aj naďalej
spĺňať v krajine ekologickú aj
estetickú funkciu. Na lipe
s drevokaznou hubou budeme
stále sledovať vývin jej zdravotného stavu po fyziologickej, ako aj statickej stránke.
Patrik Dobrota
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ZBER PLASTOVÝCH VRCHNÁČIKOV
Už od mája 2017 v našej obci zbierame plastové vrchnáčiky z PET fliaš. Vrchnáčiky môžu
byť z minerálky, sirupov, sladených nápojov,
piva, tetrapakov ako mlieko, džúsy, acidko,
vrchnáky z kuchynských olejov a iných potravinových výrobkov. S nápadom zbierať plastové vrchnáčiky prišla pani Dzvoníková. Vrchnáčiky sa odovzdávali v 101 Drogerie, odkiaľ sa
odvážali na spracovanie. Organizácia, ktorá to
spravovala, potom získané financie rozdeľovala
na environmentálne projekty a taktiež na zdravotnú pomoc postihnutým ľuďom. V tomto
procese sme teda figurovali ako anonymní darcovia a nevedeli sme, komu naše nazbierané

vrchnáčiky pomohli. Vďaka pani Paukovicovej už však vieme celkom presne, komu môžeme vrchnáčikmi pomáhať. Upozornila nás, že
vo Sv. Antone zbierajú starí rodičia
Tomčíkovci plastové vrchnáčiky pre svojho
vnúčika Lukáška. Na jeho liečbu potrebujú
vyzbierať 3 tony. Nám sa spoločnými silami
podarilo vyzbierať do mája 2020 úctyhodných
25,70 kg, čo je cca 15 420 ks plastových vrchnáčikov. Do mája 2021sme vyzbierali pre Lukáška 25,20 kg, čo je cca 15 120 ks plastových vrchnáčikov. Za čo vám veľmi pekne ďakujeme. Vrchnáčiky môžete aj naďalej nosiť
na OcÚ.
MZ

Lukáško Tomčík
Luky však nepapá ústami, ale má hadičku priamo na brušku do žalúdka (PEG).
Lukáško má svoj svet a iný nepozná, preto je
usmievavý a miluje spoločnosť svojej rodiny a
veľmi rád má detičky. Pred 3 mesiacmi k nám
pribudol nový člen a Luky je veľký brat. Narodil sa nám syn Samuel.

Lukáško sa narodil v 25. týždni, čo je 6. mesiac. Skoro rok bojoval o svoj život v nemocnici v Banskej Bystrici.
Po 11 mesiacoch sme prišli spoločne domov a
začala naša neľahká cesta.
Lukáško má teraz skoro 8 rokov a o svoje
miesto bojuje dodnes.
Luky, ako ho všetci voláme, má 13 diagnóz.
Prešiel si veľmi ťažkými obdobiami, ale napriek tomu je veľmi šťastné a usmievavé dieťa.
Najzákladnejšia jeho diagnóza je DMO a epilepsia, ktorá je pre nás náročná, keďže Luky
máva zástavy dýchania pri záchvatoch. Luky
má odobratú veľkú časť tenkého čreva, preto,
aby bol dostatočne vyživovaný a rástol, papá
každú hodinu.

Luky vyžaduje 24-hodinovú starostlivosť. V
ničom nie je samostatný. Je potrebné s ním
každý deň pracovať a venovať sa mu.
Teraz v období pandémie, bohužiaľ, nie
je možné absolvovať rehabilitačné pobyty.
To, že Luky musí papať každú hodinu a toleruje len určitý druh stravy, je pre nás finančne
náročnejšie.
Taktiež veľa financií putuje na ošetrovanie a
zdravotnícky materiál. Bohužiaľ, veľa pomôcok, ktoré potrebuje, si musíme financovať
sami.
Preto Vám všetkým ďakujeme za každý vrchnáčik, ktorý pre Lukáška zbierate.
Je to síce zdĺhavý proces, ale za každú pomoc
sme veľmi vďační.
Ešte raz Vám ďakujeme, že na Lukáška takto
myslíte.
rodina Tomčíková
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JUBILANTKY
50 – Thomková Júlia
55 – Slovíková Lýdia
60 – Paukovicová Zuzana
65 – Dzvoníková Alena

70 – Dubovská Zuzana
75 – Chlpáňová Margita
80 – Zimermanová Mária
BLAHOŽELÁME

OPUSTIL NÁS
Jozef Dubovský
* 21. 2. 1947 - † 29. 3. 2021
Spomienka
,,Lúčim sa s Vami moji milí,
ruky stisk dnes Vám už nemôžem dať.
Srdce mi dotĺklo, odišli sily,
lúčim sa s každým,
kto mal ma rád a bol mi milý.“
S láskou spomínajú
manželka Zuzana, syn Ľuboš, syn Miloš
s manželkou Ľubkou a vnúčatá Adamko
a Terezka

Hľadáme dobrovoľných spolupracovníkov
Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní spolupodieľať sa na tvorbe obecných novín vo
svojom voľnom čase. Kontaktujte, prosím,
obecný úrad.
Zároveň prosím všetkých, ktorí majú záujem
prispievať do nášho občasníka Belujan, že môžu prispievať svojimi článkami s uvedením autora textu a fotografie, dátumom, v prípade nejakej akcie. Články môžu byť o histórii obce,

tradíciách, kultúrnych podujatiach, prírode, liečivých bylinách a iných zaujímavých témach,
ktoré by ste chceli zdieľať so svojimi spoluobčanmi. Nemusíte sa báť, treba len začať. Články posielajte na mailovú adresu:
obecnyuradbeluj43@gmail.com alebo starosta@obecbeluj.sk, prípadne ich môžete doniesť
osobne, čomu sa veľmi potešíme. Za prejavený
záujem vám vopred ďakujeme.

NOVÝ GRAFIKON
Od 2. mája je zmena cestovného poriadku. Zmena sa týka
večerného spoja, ktorý prichádza do obce o 17:32 hod.,
autobusový spoj hneď obratom odchádza do Prenčova.
Posunutie tohto spoja o tri minúty nám umožňuje využívať spoj z Prenčova o 17:37 hod. do Banskej Štiavnice.

Obec Beluj
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Podané žiadosti na:
ENVIRONMENTÁLNY FOND
 Rekonštrukcia kultúrneho domu – Projekt za 215 388,67 eur, spoluúčasť obce 5 % - 10 769,67
eur - nerozhodnuté
 Zberný dvor – Projekt za 79 805,24 eur, bez spoluúčasti obce - nerozhodnuté
ÚRAD VLÁDY SR
 Vojnové hroby – Obnova hrobu padlých vojakov zahraničných armád. Získali sme dotáciu
z MV SR v sume 1 600 eur na obnovu vojnového hrobu na katolíckom cintoríne
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj)
 Drevené posedy z prístreškom – Získali sme dotáciu 4 200 eur + 20 % spoluúčasť obce 1 050
eur. Projekt v celkovej sume 5 250 eur
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj)
 Obnova technického vybavenia kultúrneho domu - Získali sme dotáciu 900 eur +
10 % spoluúčasť.
ŠOP BB – Program ochrany prírody
 Náučné tabule Natura 2000, SKUEV II. etapa – Projekt za 2 713,20 eur + 10 % spoluúčasť
obce 142,80 eur - nerozhodnuté
SAŽP BB – Program obnovy dediny
 Remeselný dom
Projekt za 8 325 eur, z toho spoluúčasť obce 3 325 eur - nerozhodnuté
FOND NA PODPORU UMENIA
 Akvizícia knižnice
Projekt za 1 500 eur + 10 % spoluúčasť obce 150 eur. Získali sme dotáciu 1 000 eur.

Stretnutie rodákov / 2022
Dotazník

Vyplnený dotazník, prosím, vhoďte do schránky na obecnom úrade, alebo zašlite elektronicky na mailovú adresu: obecnyuradbeluj43@gmail.com, link na dotazník https://www.obecbeluj.sk/--23-229-sternutie-rodakov-2022

045/6995 100, 0911 963 593
------------------------------------------------- Tu odstrihnúť ---------------------------------------------Meno a priezvisko: .......................................................................................................................

Ak máte ďalšie otázky, môžete zavolať na naše telefónne čísla:

Adresa: .........................................................................................................................................
Telefón/Mobil/E-mail: .................................................................................................................
Mám záujem zúčastniť sa na stretnutí rodákov: ..........................................................................
Počet osôb, ktoré sa so mnou na stretnutí zúčastnia (vrátane mňa): ...........................................
V........................................ dňa:.................................Podpis:......................................................
Číslo zostavila: Monika Zlesíková, jazyková úprava: Alena Dzvoníková, technická úprava pre tlač: Blažena
Arvayová, texty: Patrik Dobrota, Peter Farbiak, Lukáš Lalo, Martina Rievajová, rodina Tomčíková, Monika Zlesíková. Foto: Jozef Machava, rodina Tomčíková, Miroslav Zlesík, Monika Zlesíková.
Vydal a vytlačil OÚ Beluj v náklade 100 ks
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