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OBEC  B E L U Š A 
Farská  1045/6, 018 61  Beluša 

 
 

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN A STRÁNKOVÝCH DNÍ 
 

AKTUALIZÁCIA NARIADENÍ  
 

Obec Beluša, vzhľadom na prijaté opatrenia (uznesenie vlády č. 160/2021 zo dňa 17.03.2021)  a na výsledky rokovania Krízového štábu obce 
Beluša a podľa nariadení Covid automatu oznamuje občanom a klientom: 

 
OBECNÝ ÚRAD BUDE PRE VEREJNOSŤ  

OD 12.04.2021 – DO ODVOLANIA  
OTVORENÝ IBA:  

 
V PONDELKY OD 7.30-11.00 

V STREDY OD 13.00-17.00 
 

Návšteva obecného úradu je možná len v NEVYHNUTNOM PRÍPADE, na základe  telefonického / emailového dohodnutého 
termínu s príslušným zamestnancom Obecného úradu v Beluši. 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) alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 
aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 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 formou výdajného okienka. 
 
 
 
 
Obec Beluša na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 08.04.2021 s účinnosťou od 12.04.2021 oznamuje, že: 
 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Prevádzka základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne pre 1. stupeň bude od 12.04.2021 prezenčnou formou pre všetky deti. Pre 2. 
stupeň naďalej platí dištančná forma vzdelávania. 
Zákonný zástupca, alebo iná sprevádzajúca osoba sa musí preukázať negatívnym výsledkom testu nie starším ako 7 dní, platným potvrdením o 
prekonaní COVID-19 nie starším ako 90 dní alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od 
tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní. 
 
MATERSKÁ ŠKOLA 
Prevádzka Materskej školy Beluša a elokovaného pracoviska v Hloži bude od 12.04.2021 na všetkých triedach od 6,00 hod. do 16,00 hod 
pre všetky deti. 
Zákonný zástupca, alebo iná sprevádzajúca osoba sa musí preukázať negatívnym výsledkom testu nie starším ako 7 dní, platným potvrdením o 
prekonaní COVID-19 nie starším ako 90 dní alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od 
tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní. 
 
 
Za porozumenie a rešpektovanie vyššie uvedených opatrení ďakujem. 
 
 
 

                                                                                      Ján Prekop v. r. 
 starosta obce Beluša 
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