OBEC ZAMAROVCE
Obecný úrad
Zamarovská 1/97
91105 Zamarovce
Vážení obyvatelia obce Zamarovce,
predstavujem Vám odpočet ôsmych „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.
Vodovod Zamarovce – Skalka – spolupracovali sme s TVK a.s. na realizácii budovania
II.etapy vodovodu v časti zv. Vinohrady. Počas výstavby sa pristúpilo k prečisteniu
odtokových rúr, ktoré sú vyvedené do inundačného územia rieky Váh, pričom bolo zistené,
že tieto sú poškodené a nepriechodné. Ich výmena sa môže uskutočniť až príchodom
vhodnejších poveternostných podmienok.
2. Spoločný stavebný úrad – po vzájomnej dohode starostov obcí Horné Sŕnie, Dolná Súča,
Skalka nad Váhom a Zamarovce bol zrušený SSÚ. Obec Zamarovce opäť zmenila svoju
organizačnú štruktúru a zlúčila dve pracovné pozície, ktoré zabezpečovali chod stavebného
úradu. Z dôvodu odchodu pracovníčky do dôchodku bola prijatá nová zamestnankyňa OcÚ
Zamarovce, zastrešujúca obe pracovné pozície. Z uvedeného dôvodu bola zmenená
organizačná štruktúra obce.
3. Úcta k starším – z dôvodu epidemických opatrení Covid-19 a nemožnosti uskutočniť
spoločné stretnutie so seniormi, obec Zamarovce prejavila vďaku skôr narodeným
zakúpením a odovzdaním skromného balíčka seniorom.
4. Mikuláš – z dôvodu epidemických opatrení Covid-19 a nemožnosti uskutočniť spoločné
stretnutie detí, sa obec finančne podieľala na Mikulášskom prekvapení detí v MŠ.
5. Označenie ulíc – osadili sme orientačné tabule s názvami ulíc v obci (Zamarovská, Horná
Záhrada, Športová, Obchodná, Za školou I. a Pod Tehelňou).
6. Odpadové hospodárstvo – v zmysle zákona sme zabezpečili zber kuchynského odpadu
BRKO do BIO nádob. Vďaka Vám sme zvýšili vytriedenosť (separáciu) odpadu z 24,7%
v roku 2018 na viac ako 40% v roku 2020), čím sme výrazne upravili cenu uloženia odpadu
na skládku.
7. MK A.Lišku a Pod Kaštieľom – v spolupráci s TVK a.s. sme vyčistili odvodňovaciu rúru,
opravili ju a upravili prepadnutú miestnu komunikáciu. Vzhľadom na nižšie vonkajšie
teploty vzniknutá diera v MK bude opravená asfaltom až vo vhodnejšom období.
8. BIO odpad – zoštiepkovali sme všetok BIO odpad zozbieraný v obci v II.polroku 2020
a uložili sme ho na malú kompostáreň.
9. Oprava nefunkčných kamier v obci – využili sme trvajúce záručné podmienky na opravu
nefunkčného kamerového systému.
10. Obecný informátor – spracovali sme pre Vás pred Vianocami ďalšie číslo informátora,
moje poďakovanie patrí p. Ing. Varhaníkovi a celému redakčnému tímu ako i firmám
JUMA Trenčín s.r.o. a TOP SERVIS IT Bratislava a.s., za bezplatné vytlačenie obecného
informátora.
11. SOBD – sčítanie obyvateľov, bytov a domov - zabezpečili sme elektronické sčítanie
domov a bytov v obci. V nasledujúcom období prebehne proces elektronického sčítavania
obyvateľov.
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12. Testovanie Covid-19 – obec zriadila MOM na testovanie obyvateľov, doposiaľ sme v roku
2021 pretestovali 1398 osôb. Moje poďakovanie patrí p. ing. Martinovi Varhaníkovi, MSc
za sfunkčnenie rezervačného systému BOOKIO, Združenie miest a obcí Slovenska za
bezplatné poskytnutie tohto systému. Pánovi Norbertovi Širkovi a RNDr. Patrikovi
Švančarovi za zhotovenie registračného programu, ktorý výrazne urýchlil proces
testovania a samozrejme všetkým členom testovacieho tímu, ako i Vám obyvateľom našej
obce za bezproblémový priebeh a poskytnutie materiálnej a finančnej podpory. Ďakujem.
13. Malá kompostáreň – obec v rámci výzvy enviromentálneho fondu spracovala žiadosť
o poskytnutie podpory formou dotácie na nákup drviča vo výške 62.700,-€.

Mgr. Peter Minárik
starosta obce Zamarovce

