OBEC ZAMAROVCE
Obecný úrad
Zamarovská 97/1
91105 Zamarovce

Vážení obyvatelia obce Zamarovce,
predstavujem Vám odpočet šiestich „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. Dom smútku + cintorín – obec Zamarovce uzatvorila zmluvu o nájme nebytových
priestorov so spoločnosťou Universus Trenčín. Na cintoríne sme vysadili nové dreviny,
nahradili sme uschnuté tuje. Ďakujeme občanom zo Zamaroviec za bezodplatné
poskytnutie drevín.
2. Frimlovec – obec Zamarovce uzatvorila zmluvu o nájme nebytových priestorov
s občianskym združením Frimlovec. Predmetom nájomnej zmluvy je aktívna
spoluúčasť pri organizovaní kultúrnych podujatí v obci a starostlivosť o obecný park.
3. Dane a mieste poplatky – zefektívnili sme prácu pri vyrubovaní a určovaní daní
a miestnych poplatkov prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, zasielaním
rozhodnutí a miestnych poplatkov do Vašich e-schránok. Doplnením tzv. QR kódov
sme Vám zjednodušili a zrýchlili proces platenia daní a poplatkov. Využívaním portálu
slovensko.sk (DCOM) šetríme obci finančné prostriedky, predovšetkým za poštovné.
4. Telegrafický stĺp ul. Zamarovská – zabezpečili sme výmenu poškodeného stĺpu
u spoločnosti Telekom.
5. Dopravné značenie – vykonali sme opravu zvislého dopravného značenia na Ul.
K Diaľnici a prostredníctvom TSK sme zabezpečili osadenie nových dopravných
značiek na ceste II/507 pri budove Frimlovec.
6. Cyklotrasa + obecný park – pripravili sme pre Vás slávnostné otvorenie cyklotrasy,
vďaka o.z. PARASPORT24 a jej charitatívnej akcii boli v našej obci ocenené dve
rodiny, ktoré sa starajú a vychovávajú deti s hendikepom. Ďakujem o.z. Parasport24 za
ocenenie a občianskym aktivistkám za prípravu spoločenskej udalosti a úpravu
obecného parku vysadením nových drevín a úprave časti parku po osadení osvetlenia.
Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí materiálne, alebo svojou činnosťou prispeli
k realizácii tejto udalosti a súčasne úprave obecného parku.
7. Verejné osvetlenie – v rámci záručnej doby sme zabezpečili opravu 7ks svietidiel, ktoré
budú použité v rámci výstavby prístupovej komunikácie k zbernému dvoru.
8. Ostrov – kompletne sme svojpomocne zrekonštruovali 20ks verejného osvetlenia na
Ostrove – hrádzi, nakoľko VO bolo v havarijnom stave. Vykonal sa nový náter stĺpov,
prekáblovanie, uchytenie rozvodných káblov do svorkovníc a otočenie niektorých
svetiel na hrádzu tak, aby plnili svoj účel. Taktiež sa zrušili elektrohodiny na dve tarify.
9. Traktor + vlečka + mulčovač – vykonala sa STK na traktor a vlečku, opravili sa
závady (technické aj administratívne) a vykonala sa oprava pokazeného mulčovača.
10. Web stránka – upravili sme web stránku obce a vytvorili sme na nej adresáre, z ktorých
si môžete stiahnuť tlačivá z oblasti stavebníctva, životného prostredia, miestnych
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komunikácii, kultúry, odpadov, sociálnych vecí a vnútornej správy. Nemusíte chodiť na
OcÚ a všetko potrebné si stiahnete z pohodlia svojho domova.
11. Traktorová kosačka – z dôvodu havarijného stavu starej traktorovej kosačky
a finančnej nerentability opráv, sme zakúpili novú traktorovú kosačku, ktorá bude slúžiť
na kosenie futbalového ihriska a ostatných obecných trávnatých plôch. Zvýši sa
produktivita práce, nakoľko kosenie väčších obecných plôch vrátane MŠ bolo zdĺhavé.
12. Coop Jednota – Aj vďaka Vašej aktivite a vedenia Coop Jednota Žilina máme v obci
funkčný obchod s potravinami.
13. K Diaľnici – vzhľadom na neutešený stav MK K Diaľnici vykonali sme úpravu
povrchu cesty makadamom. Obec majetkovo vysporiadala všetky pozemky pod MK.
14. Štart balónov – magazín IN Trenčín (Ján Grabec) a obec Zamarovce pre Vás pripravili
náhradný program ku dňu detí, ktorý sa nerealizoval z dôvodu opatrení Covid-19.
15. Zamarovské kultúrne leto 2020 – obec Zamarovce v spolupráci s magazínom IN
Trenčín (Ján Grabec), bar Zlatý Klas (Michal Klas), Kačabar Zamarovce (Miroslav
Valach), Penzión IN Zamarovce (Gabika Horná), TJ Slovan Zamarovce a o.z.
Frimlovec Zamarovce pripravili pre Vás kultúrne podujatia (Veselá Heligónka,
Otvorenie kultúrneho leta so skupinou Duo Sonet, Grilovačky, Zamarovské šlágrovanie
so skupinami Progres a Terminál, Beňadikovskú zábavu so skupinou Eden
a Popoludnie s folklórom s vystúpením mužskej speváckej skupiny Škrupinka a detskej
folklórnej skupiny Kornička). Vzhľadom na objektívne skutočnosti sme nezrealizovali
letné kino, ktoré presunieme na mesiac august 2020.
16. Kačabar – v priestoroch športoviska sme osadili poďakovanie sponzorom
spoločnostiam SMOKER Trenčín, DIZAX Trenčín a TRENAB Trenčín za poskytnutie
finančných darov na realizáciu závlahy futbalového ihriska, pričom súčasne sa tým
zrevitalizovala aj fasáda stavby – odhradenia studne.
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starosta obce Zamarovce

