Rýchle správy
zo samosprávy č. 3
Čo sa v obci udialo:
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Voda zatopila Obecný úrad a Urbársky dom – nahlásené
poistné udalosti
Kompostéry do domácností – kto si kompostér ešte
neprevzal, môže tak urobiť v čo najkratšom čase na Obecnom
úrade
Údržba na ihrisku pri Jednote – opravila sa hojdačka, zavesili
sa siete na bránky, detičky vysadili trávu
Deň otcov
Povinská jedenástka
Včelárska nedeľa – súťaž o najlepší med
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska z KNM
navštívila včelnicu
Odvodnenie potôčika pri p. R. Fojtíkovi
Samosprávy Kysúc sa spojili pre dobrú vec – darovali krv pre
Kysuckú nemocnicu s poliklinikou v Čadci
Vyasfaltovanie vjazdu do bytovky č. 400, na ulici Malá sa
opravila časť cesty
Rokovanie s NDS o zlepšení dopravnej situácie
Upchatý odvodňovací kanál pri Obecnom úrade – SSC
zabezpečí výmenu celého potrubia, ktoré vedie popod cestu
a ústi do rieky
Opravená šachta u Mazáka
Opravená šachta pred Obecným úradom
Osadenie informačných vitrín
Osadenie polopodzemných kontajnerov
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Osadenie nových reflexných značiek „Pozor deti“
a namaľovanie optickej psychologickej brzdy. Podľa
projektovej dokumentácie vybudujeme pri MŠ a ZŠ nástupné
a výstupné ostrovčeky, osvetlenie a priechody pre chodcov
Vybudovanie časti strhnutej regulácie v časti u Beľanov
Vybudované schody na cintoríne
Hodové slávnosti
Oprava výtlkov po kanalizácií od Váhostavu
Výrub vrbín v potoku a vyregulovanie časti potoka v
Stankovom potoku – poďakovanie patrí miestnym občanom,
ktorí si reguláciu vybudovali sami
Spísanie petície za zachovanie pošty – konečné stanovisko
ešte nemáme, čakáme na vyjadrenie generálneho riaditeľa
Slovenskej pošty a Úradu pre reguláciu elektronických
komunikácií a poštových služieb
Stretnutie občanov v časti Stankov potok
Stretnutie so Sad Žilina sa uskutoční 26. 9. 2019 – ich
stanovisko o zmene cestovného poriadku vám dáme vedieť
Oprava dier v plote na cintoríne karirohožou
Rekonštrukcia priestorov v MŠ + klubovňa
Zbierka školských pomôcok pre Katolícku charitu v Žiline
Nákup slávnostných uniforiem pre našich dobrovoľných
hasičov z grantu Nadácie Pontis – vďaka p. Vladimírovi
Králikovi
Výmena bočných stien lexanu na zastávkach pri hlavnej ceste

Info zo zastupiteľstiev:
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Schválenie p. Stanislavy Tomašcovej do Rady školy za
Obecný úrad
Získanie dotácie z Ministerstva financií vo výške 10.000 eur
– rekonštrukcia miestnej komunikácie k školskej jedálni sa
vybuduje budúci rok
Obec má nového audítora – p. Pefčík
Vybudovanie nových lavičiek pozdĺž obce + vymeníme staré
dosky za nové na existujúcich lavičkách
Dotácia pre hasičov vo výške 1.400 eur na zásahové obleky
a 1. 657 eur na slávnostné uniformy
Zákazové značky pre parkovanie kamiónov okolo hlavnej
cesty sú objednané, SSC ich príde osadiť – opatrenie na
zvýšenie bezpečnosti vodičov
Prebieha výberové konanie na firmu, ktorá nakreslí 2 plné
čiary smerom na Budatínsku Lehotu – opatrenie na zvýšenie
bezpečnosti vodičov
Vybudované polopodzemné kontajnery, na jeseň vybudujeme
workoutové ihrisko v areáli ZŠ
Zakúpené nové pletivo do MŠ so zelenou clonou
Zrušenie havarijnej poistky na obecné auto Škoda Fabia
Vykonané kontroly detského a multifunkčného ihriska
a následná údržba
ukončenie zmluvy o nájmoch nebytových priestorov v MŠ
a schválený zámer na nový prenájom nebytových priestorov
v MŠ
Sťažnosti na holubárov – krik a parkovanie áut na ceste –
poskytne sa im priestor na futbalovom ihrisku
Návrh na kurz spoločenských tancov – ak bude záujem
občanov
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Vyplatenie od p. Verlíka za rozbitú stenu autobusovej
zastávky
Podaná žiadosť na rozšírenie kamerového systému
Podaná žiadosť z fondov EÚ – Vodozádržné opatrenie na
ulici Malá
Legalizácia vodovodu na Skaličnom
Dotácia pre kostol vo výške 300 eur na rekonštrukciu
schodov, bezbariérový prístup do kostola od domu smútku sa
vybuduje budúci rok
Celé znenia zápisníc a uznesení si môžete prečítať na stránke
obce: www.obec-povina.sk – úradná tabuľa

Analýza odpadového hospodárstva
Už v minulom čísle Rýchlej správy zo samosprávy sme sa venovali
odpadom, preto v tej téme budeme naďalej pokračovať.
Vybudovali sme inteligentné polopodzemné kontajnery, ktoré majú
niekoľko násobne väčší objem na separovaný odpad a zrušili sme
skládky na plast v Stankovom potoku a pri kostole. Stojiská na
separovaný odpad sú monitorované kamerovým systémom, ktorý nám
už viac krát pomohol pri riešení uloženia odpadu, ktorý tam nepatril.
Rozdali sme 116 kompostérov na biologický odpad do domácností,
k dispozícií je ešte 63 kompostérov, preto vyzývame občanov, ktorí si
kompostér ešte neprevzali, nech tak urobia v čo najkratšom čase.
Odpad v našej obci neustále rastie. V minulom roku presiahol hranicu
284 ton. V januári nadobudol účinnosť zákon č. 329/2018 Z. z.
o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý nám výrazne ovplyvnil
rozpočet. Okrem poplatku za tony odpadov platíme ďalší poplatok za
uloženie odpadov obci, na území ktorej sa skládka nachádza, a to vo
výške 10 eur/tonu.
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V roku 2015 sa odpad vyviezol v objeme 227, 16 ton. Paradoxne, pri komparácií
s ostatnými rokmi, sme v roku 2015 mali najmenší objem odpadu, ale najväčšiu
mieru separácie 27, 35%.
V roku 2016 sa vyviezlo 256, 625 ton, v roku 2017 sa vyviezlo 252, 975 ton
a v minulom roku 284,19 ton odpadu.

Aby sme nemuseli pristúpiť k zvyšovaniu miestneho poplatku za TKO, je
nevyhnutné zvýšiť percentá separovania odpadu. V súčasnosti sú k dispozícií
smetné koše na plast, sklo, papier, tetrapaky i kovové obaly, pre biologický odpad
sú kompostéry. Miera separovania je stále nízka. Z grafov vyplýva, že čím väčší
objem odpadu máme, tým menej separujeme.
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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,- €.

Posledný graf je najdôležitejší, pretože sa priamo dotýka našich peňaženiek.
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Kým v roku 2015 sa na poplatkoch za TKO vybrala suma 14.611,90 eur,
spoločnosti za vývoz TKO sa zaplatilo 19.066 eur, rozdiel činí 4.454,10 eur.
V roku 2016 sa vybralo 14.227,91 eur, za vývoz sa zaplatilo 19.973 eur, rozdiel
činí 5.745,09 eur.
V roku 2017 sa vybralo 16.167,37 eur, za vývoz sa zaplatilo 18.288 eur, rozdiel
činí 2.120,63 eur.
V roku 2018 sa vybralo 16.556,22 eur, za vývoz sa zaplatilo 20.665 eur, rozdiel
činí 4.108,78 eur.

Za posledné 4 roky sme z obecného rozpočtu navyše zaplatili
na odpadoch viac ako 16. 428 eur!!!!

Poznačte si v kalendári:
• Šarkaniáda – termín sa upresní
• Jesenné upratovanie – druhá polovica októbra - veľkokapacitné
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kontajnery budú umiestnené na začiatku Žabskej ulice vľavo a v časti
u Belanov – pri obchode
27. 10. 2019 – Deň seniorov – mesiac úcty starším – Urbársky dom
23. 11. 2019 – Katarínska zábava – ZŠ Povina
06. 12. 2019 – Mikuláš
12. 12. 2019 o 15:00 hod - Vianočná besiedka s rodičmi - MŠ
Vianočné trhy ZŠ s MŠ – termín sa upresní
15. 12. 2019 - Vianočné trhy Únia žien – Café Bar X
26. 12. 2019 – Stolnotenisový turnaj – telocvičňa ZŠ
4. 1. 2020 – Trojkráľový hokejbalový turnaj – areál ZŠ
50. výročie založenia ZŠ v Povine – Október
30. 10. – 3. 11. 2019 – Jesenné prázdniny
21. 12. – 7. 1. 2020 – Vianočné prázdniny
3. 2. 2020 – Polročné prázdniny

- 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

Vydala Obec Povina, e-mail: obecpovina@stonline.sk

