
RÝCHLE SPRÁVY 
ZO SAMOSPRÁVY Č. 1                                                              

ČO NÁS ČAKÁ:
- Stavanie snehuliakov v areáli školy
- Rekonštrukcia elektroinštalácie v školskej jedálni
- Výzva na zníženie energetickej náročnosti verejných 
budov – výmena okien a vchodových dverí na obecnom 
úrade
- Výzva z Úradu vlády na podporu rozvoja športu – man-
tinely na asfaltové ihrisko v areáli školy
- Rozšírenie kamerového systému o kamery rozoznáva-
júce ŠPZ automobilov

ČO SA V OBCI UDIALO:
- Trojkráľový hokejbalový turnaj 
- 4. ročník včelárskeho plesu
- 1. riadne obecné zastupiteľstvo
- Odstránená porucha vody v čase Vianoc
- Zasadnutie krízového štábu a snehová kalamita
- Nové napojenie 2 lámp pri bytovke č. 401
- Zasadnutie Valného zhromaždenia Telovýchovnej jed-
noty Slovan Povina a zvolenie nového výboru 



INFORMÁCIE  ZO ZASTUPITEĽSTVA

- Rozdelenie volebných obvodov poslancom
- Schválenie náplne činností komisií OZ
- Zloženie sľubu poslankyne Mgr. Martiny Valiaškovej
- Ocenenie občana p. Jána Karasa, Povina 381 za 100 – 
násobné darovanie krvi
- Zamietnutie žiadosti p. Dadeja na výstavbu rekreačnej 
chaty na Skaličnom z dôvodu výraznej svahovitosti terénu 
a nereálneho vybudovania infraštruktúry
- Schválenie úhrady nedoplatku vody p. Kubinca v plnej 
výške
- Predloženie správy riaditeľom školy o finančnom zdraví 
ZŠ s MŠ 
- Prerokovanie správy kontrolórkou obce o vykonanej 
kontrole
- Schválenie plánu zimnej údržby
- Doplnenie školskej rady Mgr. Martinou Valiaškovou a 
Františkom Mrmusom
- Zriadenie komisie pre vybavovanie sťažností – JUDr. 
Vladislav Donát, Juraj Papán, Ján Kocúr
- Schválenie dotácie pre Centrum voľného času sv. Jakuba
- Schválenie rozpočtového opatrenia starostky obce
- Schválenie odkúpenia pozemkov pod poľovníckou cha-
tou a v jej blízkom okolí – v súčasnosti za pozemky platí-
me nájom Štátnym lesom
- Aktuálny počet obyvateľov 1171
- Info – vyjadrenie statika k opornému múru na pozemku 
p. Kubalovej



POZNAČTE SI V KALENDÁRI

19. 2. - Doručenie Oznámení o voľbách prezidenta SR
2. 3.  - Posledná fašiangová sobota - po obci pôjde Fašian-
gový sprievod, ktorý v rámci zachovania ľudových tradícii 
organizuje ÚŽ
2. 3. -  Poľovnícky ples v ZŠ vstupenky si môžete zakúpiť v 
ZŠ, alebo u p. Pavla Kullu
4. 3. - 8. 3. -  školské jarné prázdniny
6. 3. -  Popolcová streda začína 40 – dňové pôstne obdobie
8. 3. - MDŽ – prajeme všetkým ženám veľa lásky a rodin-
nej pohody
16. 3. - I. kolo prezidentských volieb
17. 3. - Zasadnutie Dobrovoľného hasičského zboru Povi-
na na obecnom úrade
20. 3. - Prvý jarný deň
23. 3. - Valná hromada Urbariátu Povina o 14.00 hod. v 
Urbárskom dome
24. 3. - Valná hromada Pozemkového združenia Povina 
s.r.o. o 14.00 hod. v Urbárskom dome
27. 3. - Uvítanie detí na obecnom úrade
30. 3. - II. kolo prezidentských volieb
Prvý aprílový týždeň bude Zápis detí do 1. ročníka zák-
ladnej školy. Termín  upresní a zverejní riaditeľstvo školy.
12. 4. o 14:30 hod. - Urbársky dom Beseda – „Ako sa ne-
stať obeťou podvodu“
18. - 23. 4. Veľkonočné prázdniny
Každý štvrtok kurz pre začínajúcich včelárov od 14:30 – 16:00 
hod. vo včelnici v Povine



- vývoz popolníc– každý nepárny utorok
- zber plastov – každú prvú stredu v mesiaci
- vrecia na plasty sa roznášajú na tri mesiace vopred, v počte 
3 ks. Náhradné sú na OcÚ a v predajni p. Vlasty Paršovej
- v prípade, že vám pri zvoze TKO poškodia nádobu, je po-
trebné nahlásiť to na OcÚ, čo najskôr
- v jarných mesiacoch bude k dispozícii veľkoobjemový kon-
tajner na skládke oproti ZŠ, na komunálny odpad
- TETRAPAKové obaly nepatria do plastov. Sú na ne vyčlene-
né samostatné nádoby na skládkach, oranžovej farby
- ak neviete, čo so stavebným odpadom, je potrebné jeho lik-
vidáciu konzultovať na OcÚ

P o ď a k o v a n i e

Dňa 19. januára sa konal IV. ples včelárov, v pôsobnosti 
Okresného zväzu včelárov v KNM, v spolupráci s ÚŽS Povi-
na, ktorý slávnostne otvoril okresný predseda p. Miloš Belan 
a novozvolená starostka obce p. Alena Dudeková. S r d e č n é   
ď a k u j e m, vyslovujú vedenie ZŠ za pomoc a všetkým spon-
zorom a podnikateľom, ktorí venovali tombolu na oživenie 
plesu. Výťažok z plesu použijú na zveľadenie Okresnej včelni-
ce 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
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