Rýchle správy
zo samosprávy č. 4
Čo sa v obci udialo:
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Vybudovanie workoutového ihriska
Oplotenie asfaltového ihriska
Štefanský turnaj v stolnom tenise
Odvodnenie a výmena podlahovej gumy v školskej jedálni
Výmena wc v školskej jedálni – chlapci, dievčatá, kuchyňa
Výmena vchodových dverí a plynového kotla na OÚ
Premiestnená lampa pri bytoke č. 401
Trojkráľový hokejbalový turnaj
Osadili sme odvodňovacie žľaby pri MŠ
Zakúpenie nového pletiva, zelenej clony a nových dosiek na
pieskovisko v MŠ
Odborná prednáška o Alzheimerovej chorobe
SSC vymenila odvodňovaciu rúru popod cestu pri OÚ
Osadenie zákazových značiek zákaz státia popri ceste I/11
Opravili sme poruchu na vodovode na parkovisku
Podali sme žiadosť o dotáciu na podporu regionálneho rozvoja –
Revitalizácia horských prameňov pitnej vody a vajcovky
Oplotili sme cintorín elektrickým oplotkom
Objednali sme ďalšie 4 nádoby na zimný posyp – Tatarovce,
Žabská, Vŕšok, Skaličné
Objednali sme vianočné osvetlenie nad ZŠ
Zasadnutie Združenia mesta a obcí Dolných Kysúc
Objednali sme nový elektrický robot do školskej jedálne
OZ schválilo zakúpenie nového automobilu
Fašiangový sprievod Únie žien Povina

• Zaradenie rodáka obce Povina genmj. Ing. Jozefa Zadžoru, CSc.
do životopisnej encyklopédie, ktorá sa zaoberá osobnosťami
Českej a Slovenskej republiky. Jozef Zadžora bol do tejto
publikácie zaradený na základe svojich celoživotných aktivít a
dosiahnutých výsledkov. Viac info je zverejnených na webovom
sídle obce.

Čo nás čaká:
• 1. 3. 2020 – spustený Zmluvný výdaj zásielok Plus – vydávanie
nedoručených listov na Obecnom úrade
• 3. 3. 2020 - Enviroprednáška v spolupráci s Lesmi SR
• 8. 3. 2020 – zmena autobusov o 4:55 hod a 7:40 hod zo zastávky
Tatarovce
• 8. 3. 2020 – Medzinárodný deň žien – želáme veľa lásky
a rodinnej pohody
• 15. 3. 2020 – Výročná členská schôdza DHZ Povina
• Prvý aprílový týždeň bude Zápis detí do 1. ročníka základnej
školy. Termín upresní a zverejní riaditeľstvo školy.
• Každý štvrtok kurz pre začínajúcich včelárov od 14:30 – 16:00
vo včelnici v Povine
• 5. 4. 2020 – Uvítanie detí
• 8. 4. 2020 – Zober loptu, nie drogy – Projekt Ideme hrať ping –
pong
• 9. 4. – 14. 4. 2020 – Veľkonočné prázdniny
• 30. 4. 2020 – stavanie májov
• 10. 5. 2020 – Deň matiek
• 30. 5. 2020 - Majáles
• Máj – návšteva farmy vo Fačkove s deťmi materskej školy
• Vybudovať nové osvetlenie pod včelnicou
• Zrekonštruovať miestnu komunikáciu k školskej jedálni
• Vybudovať priechody pre chodcov pri MŠ a ZŠ

• Odkúpenie pozemku pod poľovníckou chatou
• Vybudovanie nových lavičiek pozdĺž obce

Info zo zastupiteľstva:
• Územný plán obce je zverejnený v digitálnej forme na webovom
sídle obce www.obec-povina.sk – povinne zverejňované
dokumenty,
• Schválenie dotácie vo výške 500 eur pre ZO SZV KNM pod
vedením predsedu Miloša Belana,
• Prebieha majetkovo-právne vysporiadanie miestnej komunikácie
na Rovniach,
• Štatistika za vodu – rok 2017 nedoplatok 1.821,54 eur, rok 2018
nedoplatok 7.284,32 eur, rok 2019 nedoplatok 15.879, 06 eur,
• Štatistika za TKO 2019 - nedoplatok 6.470,16 eur,
• Štatistika plyn 2019 – OÚ – preplatok 560 eur, MKS – preplatok
233,04 eur,
• Štatistika elektrika 2019 – škola Tatarovce – nedoplatok 63,73
eur, VO nižný koniec – preplatok 195 eur, VO Tatarovce –
nedoplatok 7,61 eur, MKS – nedoplatok 23,70 eur, OU –
nedoplatok 96,20 eur, MŠ – nedoplatok 88,10 eur, dom smútku
– preplatok 8,89 eur, prečerpávačka – preplatok 39,10 eur, TJ –
preplatok 79,29 eur,
• Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovom sídle obce
www.obec-povina.sk – úradná tabuľa – zápisnica.

Poďakovanie
Starostka obce Povina:
➢ srdečne ďakuje všetkým občanom, ktorí sa v priebehu roka
2019 zúčastnili pracovných brigád a podali pomocnú ruku
pri mnohých projektoch,
➢ oceňuje spoluprácu so Základnou a materskou školou
a miestnymi včelármi,
➢ ďakuje poslancom, pracovníčkam obecného úradu ako aj
všetkým zložkám za celoročnú oporu, prácu i pomoc pri
organizovaní všetkých kultúrnych a športových akcií,
➢ všetkým občanom želá pevné zdravie a rodinnú pohodu
v roku 2020.

