
Vybavuje: Mgr. Jana Huliačková, sekretariát starostu a prednostu OcÚ 
Telefón:  Bankové spojenie:   IČO:  E-mail: 
0903 896 641  Všeobecná úverová banka, a. s.  00 317 063 sekretariat@belusa.sk 

OBEC  B E L U Š A 
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ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN A STRÁNKOVÝCH DNÍ 
 

Obec Beluša, vzhľadom na prijaté opatrenia (uznesenie vlády č. 123/2021 zo dňa 
28.02.2021), na výsledky rokovania Krízového štábu obce Beluša a sprísňovanie vládnych 

opatrení v boji s pandémiou Covid-19, oznamuje všetkým občanom a klientom: 
 

OBECNÝ ÚRAD BUDE PRE VEREJNOSŤ  
OD 03.03.2021-21.03.2021 OTVORENÝ IBA 

V NASLEDOVNÝCH HODINÁCH:  
 

V PONDELKY OD 7.30-11.00 
V STREDY OD 13.00-17.00 

 
Pred návštevou Obecného úradu v Beluši je potrebné, aby si občania telefonicky / 

emailom dohodli termín s príslušným zamestnancom Obecného úradu v Beluši. 
 

V ostatných prípadoch, verejnosť môže v nevyhnutných záležitostiach kontaktovať 
zamestnanca Obecného úradu v Beluši telefonicky alebo emailom. Kontakty sú zverejnené na 
webovom sídle obce (www.belusa.sk). 
 

Pri vstupe do budovy OcÚ sa klient musí preukázať negatívnym výsledkom 
z antigénového alebo RT-PCR testu (nie starším ako 7 dní), prípadne potvrdením od lekára 
o prekonaní ochorenia Covid-19 (nie starším ako 90 dní). 
 
OTVORENÝ ZBERNÝ DVOR 
Zberný dvor v Beluši je verejnosti prístupný v utorok od 8.00-15.00, v stredu od 8.00-18.00 
a v sobotu od 8.00-15.00. 
 
OBECNÁ KNIŽNICA 
Obecná knižnica je otvorená vždy v stredy v čase 09.00-17.00. 
 
Vzhľadom na to, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici nevydal 
rozhodnutie o zatvorení prevádzok škôl a školských zariadení v obci Beluša, materská škola a 
1. stupeň základnej školy bude od stredy 03. marca 2021 pokračovať v prezenčnej forme 
výučby. 
 

http://www.belusa.sk/
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MATERSKÁ ŠKOLA 
Prevádzka Materskej školy Beluša pokračuje od 03.03.2021 prezenčnou výučbou od 6,00 hod. 
- 16,00 hod. pre deti rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať prácu z domu 
a tento fakt preukážu potvrdením od zamestnávateľa. 
Elokované pracovisko v Hloži bude zatvorené. Nahlásené deti, umiestnené v elokovanom 
pracovisku Hloža, budú navštevovať prevádzku MŠ v Beluši. 
Zákonný zástupca, alebo iná sprevádzajúca osoba sa musí preukázať negatívnym výsledkom 
testu nie starším ako 7 dní alebo platné potvrdenie o prekonaní COVID-19. 
 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Prevádzka základnej školy 1.stupeň bude od 03.03.2021 fungovať prezenčnou formou 
vzdelávania pre deti rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať prácu z domu 
a tento fakt preukážu potvrdením od zamestnávateľa. 
Pre deti 1.stupňa bude otvorený aj Školský klub detí pri Základnej škole Beluša a Školská 
jedáleň. 
Pre 2. stupeň naďalej platí  výučba dištančnou formou. 
Zákonný zástupca, alebo iná sprevádzajúca osoba sa musí preukázať negatívnym výsledkom 
testu nie starším ako 7 dní alebo platné potvrdenie o prekonaní COVID-19. 
 
 
Za porozumenie a rešpektovanie vyššie uvedených opatrení ďakujem. 
 
 
 

Ján Prekop v. r. 
 starosta obce Beluša 
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