
Rýchle správy 

zo samosprávy č. 2

Čo sa v obci udialo:

- Prednáška „Ako sa nestať obeťou podvodu“

- Návšteva obecnej knižnice deťmi z Materskej a Základnej školy

- Stavanie májov v MŠ a ZŠ

- Čistenie nelegálnych skládok a výsadba nových sadeníc smreka 
a smrekovca

- Lesné požiare

- Akcia pri príležitosti svetového dňa v stolnom tenise „Zober loptu, 
nie drogy“

- Prezidentské voľby

- Zasadnutie Združenia miest a obcí Dolných Kysúc

- Uvítanie detí 

- Výročná schôdza Dobrovoľného hasičského zboru 

- Výrez stromov v areáli školy



Info zo zastupiteľstva:

- Schválenie dotácie pre Základnú organizáciu Slovenského zväzu 
včelárov KNM
- Schválenie kronikárky p. Margity Šplhákovej
- Vystúpenie obce Povina zo združenia Euroregión Beskydy
- Zrušenie splnomocnenia pre Poľovný revír Poľana – Veľký 
Vreteň
- Schválenie rokovacieho poriadku 
- Schválenie zásad odmeňovania poslancov
- Schválenie veliteľa DHZ
- Prerokovanie správcu multifunkčného ihriska o technickom stave 
a vybratých financiách za využívanie ihriska
- Spísaná žiadosť o súčinnosť Lesov SR pri regulácií Povinského 
potoka
- Celé znenia zápisníc a uznesení si môžete prečítať na stránke 
obce: www.obec-povina.sk – úradná tabuľa

Poznačte si v kalendári:

- 19. 5. 2019 – Deň matiek v Urbárskom dome o 14:30 hod
- 25. 5. 2019 - Voľby do Európskeho parlamentu
- 1. 6. 2019 – MDD spojené s Majálesom v ZŠ v Povine
- Od 17. 6. – 28. 6. 2019 – Týždne včelárov – rezbári a prednášky 
o živote včiel, návšteva detí z okolitých Základných škôl a z Únie 
nevidiacich
- 22. 6. 2019 - Deň otcov so súťažou o najsilnejšieho muža obce na
ihrisku TJ Slovan Povina
- 20. – 21. 7. 2019 - Futbalová jedenástka na ihrisku TJ Slovan 
Povina
- 4. 8. 2019 - Včelárska nedeľa vo včelnici v Povine – prednáška 
o bylinkách, odborná včelárska prednáška, požehnanie včelárov, 
chutné halušky
- 24. – 25. 8. 2019 - Obecné hody na ihrisku TJ Slovan Povina
- Od 9. 6. 2019 - Zmena ranného spoja autobusu o 5:00 hod 
z Konečnej sa posúva na 4:50 hod 
- 21. 6. 2019 - Prvý letný deň
- 1. 7. – 1. 9. 2019 - Letné prázdniny

http://www.obec-povina.sk/


Výbor futbalového klubu TJ Slovan Povina:

Predseda: Jaroslav Donát

Podpredseda: Ing. Ľubomír Šuták

Členovia: Ing. Roman Valiašek, Ján Kocúr, Juraj Papán, František Dadaj 

Dôležité upozornenie!!!!!

Vzhľadom na to, že od  01. 06. 2019 sa opäť zvyšujú poplatky za TKO 
a chceme zostať pri súčasnom poplatku, musíme pristúpiť k zvýšeniu 
separovania odpadu, ktorý nám vyvážajú bezplatne. 

Obec Povina vyprodukovala za rok 2018 : 284,19 t odpadu, z toho

- zmesový komunálny odpad v množstve 215,36 t

- vytriedený odpad (papier, sklo, plasty, kovy, tetrapaky, elektroodpad ) 
v množstve LEN 68,83 t.

Poplatok za TKO je stanovený na 13,50 € na občana, čo predstavuje za 
rok 2018 16 556,- €.

Obec ale musela zaplatiť za odvoz TKO za rok 2018 sumu 20 665,- € !!! 
Vzhľadom k tomu, že občania v dostatočnom množstve odpad 
neseparujú, doplatok vo výške 4 109,- € musel byť doplatený 
z obecného rozpočtu. Preto prosíme občanov, aby sa zamerali na 
dôkladnú separáciu odpadu a peniaze, ktoré platíme firme za odvoz 
odpadu, môžu byť použité na rozvoj a potreby obce.

Taktiež žiadame občanov, aby na miesta separovaného odpadu 
vyhadzovali len odpad, na ktorý sú určené smetné odpadkové koše. 
V prípade porušenia VZN č.1/2017 o udržiavaní čistoty a poriadku na 
území obce Povina hrozí pokuta až do výšky 500,- €.



Každý štvrtok kurz pre začínajúcich včelárov od 14:30 – 16:00 vo 
včelnici v Povine

- v prípade záujmu zasielania Rýchlej správy zo samosprávy v 
elektronickej forme, nahláste na obecný úrad svoju e-mailovú adresu.

- ak máte záujem, informácie môžete pridávať aj vy, stačí ich poslať na 
e-mail: alena.dudekova@obec-povina.sk

Studený máj – v stodole raj.

Medardova kvapka štyridsať dní kvapká.

Od svatého Ignaca – leto se obraca.

Čo august nedopečie, to september nedovarí.
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