OBEC ZAMAROVCE
Obecný úrad
Zamarovská 1/97
91105 Zamarovce
Vážení obyvatelia obce Zamarovce,
predstavujem Vám odpočet deviatich „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.
Ulica A. Lišku – vyčistenie odtokového žľabu v hornej časti ulice. Vzhľadom na rozsah
činnosti si obec krátkodobo prenajala menší bager na odstránenie nánosov hliny.
2. Odpadové hospodárstvo – zabezpečili sme vývoz veľkoobjemového odpadu ako i vývoz
nebezpečného odpadu v obci. V rámci zberu haluzoviny a konárov sa z obce odviezlo viac
ako 50 traktorových vlečiek BIO odpadu, ktorý sa po zoštiepkovaní uložil na malú
kompostáreň. Na kompostáreň sa zakúpili plachty na prekrytie hroblí. Vyčistili sa chodníky
a MK v obci od zimného posypu.
3. Seniori – pre najohrozenejšiu skupinu obyvateľov sme zakúpili vitamíny D3+C
a respirátory ako prevencia ochoreniu Covid-19. Deti v MŠ vyrobili pre seniorov milý
darček.
4. Žabák – CHKO Biele Karpaty, Slovenský vodohospodársky podnik a obec Zamarovce
vykonali hlavovanie vŕb a súčasne sa vykonala náhradná výsadba vŕb v počte 39 ks.
Taktiež sa pokračuje s kultivovaním okolia vodnej plochy, tak aby bolo prichystané na
jednoduchšiu údržbu - mulčovanie. Poďakovanie patrí p. Vankovi a p. Kadlecovi zo
Športovej ulice za vyhotovenie oddychového sedenia a priestoru na opekanie pri Žabáku
a p. Plškovej, p. Lobotkovej a dievčatám z o.z. Frimlovec za vysadenie kvetín pri rázcestí
cyklotrasy.
5. Covid - 19 – v období tohto roka obec zabezpečila 4152 testovaní, z ktorých bolo 15
pozitívnych osôb, zabezpečila nákupy a stravu pre osamelých občanov v karanténe.
6. MŠ – riaditeľstvo MŠ Zamarovce sa prihlásilo do výzvy o finančné prostriedky v projekte
„Múdre hranie“. Naša MŠ bola úspešná spomedzi veľkého množstva uchádzačov so svojim
projektom a získala finančné prostriedky vo výške 1.000,-€, ktoré sa použili na nákup
didaktických pomôcok.
7. GDPR – v zmysle zákonných povinností obec uzatvorila novú zmluvu na poradenstvo
a služby v oblasti ochrany osobných údajov, tzv. GDPR.
8. SOBD 2021 – sčítanie obyvateľov, bytov a domov – obec zabezpečila asistované sčítanie
osôb vytvorením kontaktného miesta a mobilného asistenta.
9. MVDr. Peter Sochuľák – v zmysle zákonných povinností obec uzatvorila s veterinárom
zmluvu o odchyte psov.
10. Úver Prima banka – obec uzatvorila s bankou úver vo výške 150.000,-€, s dobou
splatnosti 5 rokov, s úverovým zaťažením 0,4%. Predmetné finančné prostriedky budú
použité na rozvojové aktivity obce, predovšetkým na úhradu ŽoNFP od realizácie projektu
do vyplatenia finančných prostriedkov obci, na realizáciu výstavby zberného dvora
a kanalizácie a vodovodu na ulici Pod Kopánky.
11. Generali – obec späť vzala žiadosť o ukončenie poistnej zmluvy, dopoistila majetok obce
a Dom smútku, resp. cintorín (poškodenie hrobových miest voči vandalizmu).
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12. VZN č. 1/2021 – OcZ schválilo predmetné VZN, ktorým sa určuje výška príspevku za
pobyt dieťaťa v MŠ a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
stravy v školskej jedálni.
13. Zberný dvor – ukončili sme stavebné povolenie k výstavbe zberného dvoru v obci.
Vykonalo sa výberové konanie na zhotoviteľa stavby – MAPROSTAV. Koncom mesiaca
apríl 2021 sa začalo s fyzickou dostavbou zberného dvora Zamarovce.
14. Memorandum o spolupráci – obec Zamarovce sa zapojila do memoranda o spolupráci na
príprave Integrovanej územnej stratégie mestskej funkčnej oblasti (využitie Eurofondov).
15. PHSR – OcZ predĺžilo platnosť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Zamarovce do doby vypracovania nového PHSR.
16. Frimlovec – svojpomocne sme opravili interiér, dobudovaním ďalšieho WC zariadenia
(možnosť využiť priestory pre osoby v núdzi, resp. na kultúrne podujatia v obecnom
parku). Poďakovanie patrí p. Sedláčkovi za vykonanie opráv a vymaľovanie časti
vnútorných priestorov Frimlovca ako i všetkým občanom, ktorí bezplatne poskytli obci
stavebný materiál.
17. Súťaž o najkrajší tulipán – občianski aktivisti a obec zorganizovali súťaž o najkrajší
tulipán. Do súťaže sa zapojilo 63 súťažiacich. O víťazovi ste rozhodli Vy v hlasovaní na
FB stránke obce. Majitelia troch najkrajších tulipánov boli odmenení vecnými cenami. Za
zmienku stojí, že súťaž vzhliadlo na FB viac ako 12.000 osôb.
18. Pod Kopánky – vykonala sa výmena stĺpu (obecného rozhlasu), ktorý bol poškodený
motorovým vozidlom pri škodovej udalosti.

Mgr. Peter Minárik
starosta obce Zamarovce

