OBEC ZAMAROVCE
Obecný úrad
Zamarovská 1/97
91105 Zamarovce
Vážení obyvatelia obce Zamarovce,
predstavujem Vám odpočet jedenástich „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.
Zberný dvor – úspešne sme skolaudovali zberný dvor, zabezpečili sme všetky potrebné
rozhodnutia na užívanie zberného dvora, ktorý bude mimoriadne otvorený v sobotu dňa
11.12.2021 od 09.00 hod. do 12.00 hod. Začiatkom budúceho roka obec začne s procesom
EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie), aby sme v zbernom dvore mohli
odovzdávať aj železný šrot do kontajnerov. Predpoklad 1. polrok 2022.
2. OcÚ – v budove OcÚ Zamarovce sme nainštalovali vitrínu so zamarovským mužským
a ženským krojom, pre zachovanie kultúrneho dedičstva ďalším generáciam. Moje
poďakovanie patrí sponzorovi za zhotovenie vitríny.
3. OcÚ – zrealizovali sme rekonštrukciu priestorov kancelárie vytvorením klientského centra
tak, aby ste sa v obecných priestoroch cítili príjemne.
4. Divadlo – v spolupráci s Mestským divadlom Trenčín sme Vám pod Kačabarom pripravili
divadelné predstavenie „Lakomec“ s hosťujúcim hercami SND. Ďakujem o.z. Frimlovec
za spolurealizáciu.
5. Folklór – v spolupráci s o.z. Frimlovec sme Vám pripravili folklórne popoludnie
s mužskou speváckou skupinou „Škrupinka“ z Trenčína. Súčasťou kultúrnej akcie bola
i výstava krojov z Trenčianskeho kraja zo súkromnej zbierky p. Ľubice Sádeckej zo
Zamaroviec. Ďakujem o.z. Frimlovec, p. Ľubici Sádeckej a všetkým občianskym
dobrovoľníkom za prípravu krásneho kultúrneho podujatia.
6. Vyrezávanie tekvičiek – o.z. Frimlovec a obec Zamarovce pre Vás pripravili súťaž vo
vyrezávaní tekvičiek. Vo FB hlasovaní ste mohli určiť, ktorá tekvička sa Vám najviac páči.
Traja najúspešnejší boli odmenení vecnými cenami.
7. Pod Kopánky – zrealizovali sme verejné solárne LED osvetlenie na časti ulice od
poľnohospodárskeho družstva po cintorín.
8. Verejné osvetlenie – zabezpečila sa výmena poškodených svetiel verejného osvetlenia.
9. Orezy stromov – zabezpečili sme orezy stromov a tují v lokalite Ostrov, detské ihrisko pri
Kačabare a na obecnom cintoríne tak, aby konáre stromov neohrozovali občanov
nachádzajúcich sa vo verejných priestoroch.
10. Odpady – v obci sme zrealizovali zber haluzoviny a konárov, elektroodpadu, železného
šrotu a nebezpečného odpadu. Pre užívateľov hnedých BIO nádob sme zabezpečili
bezplatné doručenie kompostovateľných vreciek priamo do domácností.
11. Wifi pre Teba – projekt verejnej wifi siete bol realizovaný z finančných prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zo štátneho rozpočtu a z vlastných finančných
prostriedkov. Voľnú wifi sieť môžete využiť na týchto miestach: Kačabar, detské ihrisko,
zastávka BUS pri OcÚ a MŠ, Kultúrny dom, park Frimlovec a okolie OcÚ.
12. Úradná tabuľa a informačná tabuľa - pri Obecnom úrade sme nainštalovali osvetlenú
úradnú tabuľu obce a pri dolnej kaplnke informačnú tabuľu obce.
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13. Seniori – z dôvodu nemožnosti pripomenúť si október ako mesiac úcty k starším občanom
sme seniorom doručili praktické balíčky, ktorých súčasťou bolo aj prekvapenie od detí
z našej materskej školy.
14. VZN obce – OcZ schválilo VZN obce č. 3 a 4, upravujúce systém odpadového
hospodárstva v obci v nadväznosti na otvorenie zberného dvora.
15. MŠ – z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie obec nemohla zorganizovať „Mikuláša“,
preto pani učiteľky MŠ pripravili program a obec sa podieľala na financovaní
mikulášskych darčekov pre deti materskej školy.

Mgr. Peter Minárik
starosta obce Zamarovce

