OBEC ZAMAROVCE
Obecný úrad
Zamarovská 1/97
91105 Zamarovce
Vážení obyvatelia obce Zamarovce,
predstavujem Vám odpočet trinástich „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.

Merač rýchlosti – na ulici Zamarovská v smere od Skalky nad Váhom sme zakúpili
a osadili merač rýchlosti z dôvodu zabezpečenia ukľudnenia dopravy na ceste II/507.
Taktiež sme vymenili starú, opotrebovanú batériu na merači rýchlosti v opačnom smere od
Trenčína.
2. Kačabar – zrealizovali sme obchodnú verejnú súťaž na nájomcu pohostinstva Kačabar.
Verejnou súťažou bola vybraná ponuka na základe transparentných kritérií a s nájomcom
s.r.o. Zlatý Klas Zamarovce bol uzatvorený nájomný vzťah na budovu vo vlastníctve obce
na dobu 10 rokov.
3. CRZ – obec zabezpečila zákonnú povinnosť prostredníctvom spoločnosti prevádzkujúcej
obecný web – Galileo Corporation , prepojenie zmlúv z www stránok na Centrálny register
zmlúv.
4. Cintorín – zrekonštruovali sme chodníky, v areáli vybudovali stojisko pre 1100 l
kontajner, taktiež sa zrevitalizoval kvetinový záhon vedľa domu smútku a vykonali ďalšie
úpravy obecného cintorína, najmä nátery lavičiek a osvetlenia.
5. Burza detského oblečenia – o.z. Frimlovec pripravilo pre Vás v sále KD burzu detského
oblečenia a kočíkov. Ďakujem dievčatám za pripravenie a realizáciu milej akcie.
6. Pútač obce Zamarovce – zrevitalizovali sme druhý pútač našej obce, ktorý je umiestnený
na konci obce v smere na Skalku nad Váhom. Ďakujem p. Miroslavovi Fraňovi za
bezplatnú opravu pútača.
7. Stavanie mája – spoločne so športovcami TJ Slovan, o.z. Frimlovec a dobrovoľnými
aktivistami sme pre Vás pripravili kultúrno-spoločenskú akciu, tradíciu stavania mája.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, rodine Pajtinových za
poskytnutie kosorca a harmonikárovi za vytvorenie dobrej nálady.
8. Packeta – z dôvodu ukončenia kamennej prevádzky výdajne v bare Zlatý Klas, obec
uzatvorila so spoločnosťou Packeta zmluvu o výpožičke priestranstva. Pri KD bol
sprevádzkovaný bezdotykový výdajný Z-box 7/24 na príjem a odosielanie zásielok.
9. Deň matiek – v sále KD sme pre Vás pripravili oslavu sviatku dňa matiek. Ďakujem o.z.
Frimlovec za spoluorganizáciu, zamestnancom MŠ Zamarovce a našim deťom za príjemne
strávené popoludnie.
10. Agrotradegroup s.r.o. – obec Zamarovce uzatvorila servisnú zmluvu so spoločnosťou na
opravu obecného traktora a súčasne vykonala pravidelnú opravu po 2400Mh.
11. Verejné osvetlenie – zrealizovali sme opravu a výmenu poškodených svietidiel v obci,
staré svietidlá s vysokou spotrebou sme nahradili úspornými svietidlami (ul. A. Lišku a ul.
K Diaľnici). Úhrada poškodených svietidiel bleskom bude realizovaná prostredníctvom
poisťovne.
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12. Zber haluzoviny a konárov – obec zabezpečila zber BIO odpadu, jeho zoštiepkovanie
a uložila ho na malú kompostáreň.
13. Súťaž o najkrajší tulipán – v spolupráci s dobrovoľníkmi sme zrealizovali 2. ročník
súťaže o najkrajší tulipán z Vašich záhradiek. Moje poďakovanie patrí p. Janke Kresákovej
za organizáciu a spoločnosti Select Zamarovce za poskytnutie ceny pre víťazov.
14. VZN č. 1/2022 – bolo prijaté VZN týkajúce sa čiastočnej úhrady výdavkov MŠ a ŠJ
z dôvodu zvyšujúcich sa cien energií, tovarov a služieb.
15. Zberný dvor – zabezpečili sme doplnenie zberu kovov a železného šrotu na zbernom
dvore. Svojpomocne sme vykonali opravu zadnej brány, ktorá bola poškodená škodovou
udalosťou. Úhrada materiálu a vykonaných prác bola realizovaná prostredníctvom
poisťovne.
16. Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce – vykonali sme verejné prerokovanie zmien a doplnkov
č. 1 Územného plánu, zabezpečili sme vyjadrenia dotknutých orgánov.
17. Zber nebezpečného odpadu – obec prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen
zabezpečila zber NO.
18. Zelené oči – obec sa zapojila do projektu TSK s cieľom zvýšiť enviromentálne povedomie
o separácii odpadu a kompostovaní medzi deťmi MŠ, žiakmi ZŠ ale aj širšou občianskou
spoločnosťou.
19. Kačabar – v priestoroch TJ Slovan sa svojpomocne vymenilo 5ks armatúr.
20. MDD – TJ Slovan Zamarovce a o.z. Frimlovec usporiadalo pre naše deti a rodičov oslavu
dňa detí. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, organizácii a realizácii.
21. ŽoNFP – spracovali sme žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ na
doplnenie zberného dvora o šmýkač, štiepkovač, kontajnery, kamerový systém
a elektronickú evidenciu odpadov.
22. Čerešňobranie – Frimlovec o.z. Zamarovce pripravilo pre Vás v obecnom parku
čerešňobranie spojené s malým jarmokom.
23. Jánske ohne – v spolupráci s Frimlovec o.z. sme pre Vás pripravili posedenie na
opekacom mieste pri Žabáku, spojené s pálením vatry. Moje poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa podieľali na realizácii tohto spoločenského podujatia. Verím, že ste sa cítili
príjemne.

Mgr. Peter Minárik
starosta obce Zamarovce

