OBEC ZAMAROVCE
Obecný úrad
Zamarovská 97/1
91105 Zamarovce

Vážení obyvatelia obce Zamarovce,
predstavujem Vám odpočet piatych „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. Odpadové hospodárstvo – zmenili sme paušálny poplatok za KO a DSO (komunálny
odpad a drobný stavebný odpad) na množstevný, čo nám umožňuje väčšiu variabilitu
pri práci v odpadovom hospodárstve a nastavili tak, aby obec nedotovala vývoz
odpadov a rozpočet bol vyrovnaný. Prispôsobili sme k platnej legislatíve i VZN
(všeobecne záväzné nariadenie) obce o poplatku za KO a DSO. Občania získali
možnosť v intenciách VZN vybrať si nádobu a frekvenciu vývozu podľa svojich potrieb
so stanovením minimálneho štandardu. Ďakujem všetkým za zaslanie oznamovacích
návratiek a čestných prehlásení, na základe ktorých sme splnili ďalší bod potrebný
k realizácii zberného dvoru v obci. Do obce pribudli ďalšie kontajnery na triedený zber.
2. Dobrovoľný hasičský zbor obce – vzhľadom na neexistenciu DHZO sme uzatvorili
zmluvu o vytvorení DHZO s obcou Horná Súča, čím sme splnili zákonné ustanovenia
zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Ďakujem starostovi, poslancom a DHZO Horná Súča za uzatvorenie zmluvného
vzťahu.
3. Konvektomat MŠ – v priestoroch školskej jedálne sme zakúpili a nainštalovali
konvektomat na zefektívnenie varenia v MŠ. Značnú časť prác (el. prívod, odpad, voda,
odsávanie) sme si zrealizovali svojpomocne.
4. KD – v priestoroch KD Zamarovce sme vymenili zastaralý kotol na kúrenie za nový
a prerobili sme vykurovanie sály KD výmenou tzv. „gamatiek“ za radiátory. Všetky
práce súvisiace s obmenou vykurovania sme si zrealizovali svojpomocne. Zakúpili sa
nové záclony, aby sme sa pri kultúrnych podujatiach v KD cítili príjemne.
5. MŠ – zakúpil sa repasovaný notebook pre potreby MŠ s operačným systémom
Windows 10, tak aby zasielané výkazy boli kompatibilné s príjemcom dát
(ministerstvo). Taktiež sa opätovne sfunkčnili interaktívne tabule pre potreby edukácie
detí v MŠ inštaláciou príslušného softvéru.
6. Webová stránka obce – prostredníctvom prevádzkovateľa webového sídla, spoločnosti
Galileo sa vykonala inštalácia SSL certifikátu (zabezpečenie obecnej webovej stránky)
a na základe uzatvorenej zmluvy sa vykonala inštalácia centrálnej úradnej elektronickej
tabule CUET v zmysle ustanovenia §34 zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente. Na
webovom sídle obce sme v sekcii zverejňovanie/povinne zverejňované dokumenty,
zjednodušili pre Vás prístup ku všetkým zmluvám, faktúram a objednávkam, ktoré
realizuje obec, z dôvodu transparentnosti a prehľadnosti prístupu k finančným tokom
obce za roky 2019 a 2020.
7. Obecný traktor – vykonala sa technická kontrola obecného traktora po 400Mth,
výmena olejov a filtrov.
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8. Obecný park – svojpomocne sme v obecnom parku zhotovili pódium (súčasť
pôvodného projektu), ktoré po odznení opatrení využijeme na kultúrne podujatia.
9. Hrádza – vďaka ľudskému prístupu všetkých zúčastnených môžeme spoločne užívať
osvetlenie cyklotrasy a hrádze po celom jej úseku. Bezodplatne sme upravili okolie
napojenia cyklotrasy na obec a taktiež aj okolie vodnej plochy „Žabák“ od cyklotrasy.
10. Opatrenia počas koronavírusu – napriek počiatočnému nesúhlasu sme ešte pred
vyhlásením mimoriadneho stavu v SR uzatvorili prevádzku MŠ. Šikovné ženské ruky
premenili svoje domácnosti dočasne na krajčírske dielne a spoločne ušili viac ako 1000
ochranných rúšok. Tieto sme na začiatku rozdali seniorom ako najohrozenejšej skupine
obyvateľov, neskôr dievčatá ušili ruška všetkým občanom, ktorí o rúška prejavili
záujem. Časť ochranných rúšok sme poskytli aj FN Trenčín pre lekárov a sestričky.
Naše poďakovanie patrí p. B.Veisovej, p. J.Kresákovej, p. M.Minárikovej, p.
B.Škodovej, p. A.Zemanovičovej, p. I.Čaklošovej a p. J.Lobotkovej za ušitie
ochranných rúšok a všetkým Vám, ktorí ste bezodplatne poskytli materiál na ich ušitie.
Poďakovanie patrí i spoločnosti Select Zamarovce za bezplatné dodanie časti materiálu
na šitie, spoločnosti JUMA s.r.o. Trenčín za bezplatné dodanie časti ochranných
prostriedkov pre zamestnancov OcÚ a jednorázové nádoby na jedlo, minipotravinám
Coop Zlatý Klas Zamarovce za dodanie časti dezinfekčných prostriedkov pre ŠJ a OcÚ.
Počas tohto stále pretrvávajúceho obdobia dva-krát zasadal krízový štáb obce, ktorý
prijal celý rad opatrení. Spracovali sme dodatok k prevádzke ŠJ a vypracovali krízový
plán na obnovenie výdaja stravy v ŠJ pre seniorov v obci a vďaka aktivite spoločnosti
Zlatý Klas máme v obci otvorené potraviny, nakoľko potraviny COOP Jednota dočasne
uzatvorili prevádzku. V spolupráci s R MŠ sme zabezpečili online prijatie detí do MŠ
na školský rok 2020/2021.
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