OBEC ZAMAROVCE
Obecný úrad
Zamarovská 1/97
91105 Zamarovce
Vážení obyvatelia obce Zamarovce,
predstavujem Vám odpočet siedmych „100 dní“, dokument, v ktorom Vám starosta
obce, poslanci obecného zastupiteľstva, členovia komisií a pracovníci OcÚ
v Zamarovciach zrekapitulujú doposiaľ dosiahnuté výsledky práce pre obec Zamarovce.
V dokumente nájdete výlučne dokončené činnosti, nie také, ktoré prebiehajú, resp. sú
pred ukončením realizácie.
1. KD + OcÚ – v spolupráci so športovým oddielom TJ Slovan Zamarovce sa
zrevitalizovala strecha OcÚ a KD novým náterom.
2. Pod Kopánky – občania tejto ulice si svojpomocne dobudovali chodník, obec uhradila
iba náklady na materiál vo výške 1500,-€.
3. Letné kino – pod Kačabarom sme premietli české komédie „Teroristka“ a „Ženy
v běhu“.
4. MŠ – do školskej jedálne sme zakúpili a osadili novú kuchynskú linku a dva nerezové
stoly na prípravu jedál, čím sme vymenili staré niekoľkoročné stoly. Z dôvodu poruchy
plynového kotla v MŠ a neprimeranej ceny za jeho opravu sme nahradili dva plynové
kotly jedným výkonovo silnejším. Práce sme realizovali svojpomocne.
5. Odpady – zrealizovali sme v obci zber a vývoz VOK, NO, elektroodpadu, železného
šrotu, papiera a BIO odpadu.
6. Organizačná štruktúra obce – zmenili sme organizačnú štruktúru obce. Od
01.09.2020 sme zlúčili pracovné pozície upratovačiek.
7. OcÚ + MŠ - obec zabezpečila zapísanie svojich nehnuteľností do katastra.
8. K Diaľnici – obec odkúpila posledný pozemok pod miestnu komunikáciu (MK) K
Diaľnici, zrušili sme vecné bremená na ďaľšie pozemky pod predmetnú MK.
9. Elektrické zdieľané kolobežky BOLT – zabezpečili sme plnohodnotné rozšírenie
územia na používanie zdieľaných elektrických kolobežiek v meste Trenčín aj pre
vybrané územie obce Zamarovce.
10. Ostrov – zrealizovalo sa dobudovanie kanalizačnej prípojky. Finančne sa na
vodovodnej stavbe podieľali: obec Zamarovce, AS Trenčín, Matejka - Inštalácie a s.r.o.
Rozmarín Slovakia.
11. Kaplnka – zrevitalizovali sme „hornú kaplnku“ novým náterom.
12. VZN obce – prijali sme VZN obce č. 1 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb, č. 2 o miestnych daniach na území obce Zamarovce, č.3 o miestnom
poplatku za rozvoj na území obce Zamarovce.
13. Dopravné značenie – z dôvodu zabezpečenia vyššej bezpečnosti občanov a detí v MŠ
sme zrealizovali vodorovné dopravné značenie v obytnej zóne na uliciach K Diaľnici
a Pod Kopánky.
14. Uvítacia tabuľa – v spolupráci s p. M. Fraňom sme opravili a osadili poškodenú
uvítaciu tabuľu obce Zamarovce umiestnenú na začiatku obce od Trenčína. Ďakujeme.
15. Audit – obec prostredníctvom audítorskej spoločnosti dala vypracovať zákonný audit
na rok 2019 a súčasne požiadala o vykonanie iných uisťovacích služieb (rok 2015 –
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2020). Zistené pochybenia boli odstránené a budú prijaté opatrenia na neopakovanie sa
zistených nedostatkov.
16. Celoplošné testovanie – v spolupráci s OS SR, PZ SR, lekármi, zdravotnými sestrami
a dobrovoľníkmi sme v priestoroch KD zabezpečili dve kolá celoplošného testovania
občanov na Covid-19. Ďakujem všetkým darcom, živnostníkom a firmám za
poskytnutie finančných prostriedkov a materiálneho zabezpečenia k testovaniu.
17. SAD a.s. Trenčín – na základe Vašich požiadaviek SAD Trenčín upravil odchody
školských spojov. Ďakujem SAD a.s. Trenčín a TSK za ústretovosť.
18. Uvítanie prváčikov – veľmi krátko, ale o to úprimnejšie sme uvítali naše deti, ktoré
začali navštevovať 1. ročník ZŠ.
19. Zmena emailových adries – z dôvodu ukončenia podpory starých emailových adries
OcÚ a MŠ Zamarovce spoločnosťou Telekom, zriadili sme nové adresy:
skolka@obeczamarovce.sk, zamarovce@obeczamarovce.sk
a starosta@obeczamarovce.sk.
20. Zberný dvor – zabezpečili sme vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie
na dobudovanie zberného dvoru v obci.

Mgr. Peter Minárik
starosta obce Zamarovce

