OBEC ZAMAROVCE
Obecný úrad
Zamarovská 1/97
91105 Zamarovce
Vážení obyvatelia obce Zamarovce,
predstavujem Vám odpočet dvanástich „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.
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Obecný informátor – aj v roku 2021 sme pre Vás pripravili časopis – obecný informátor,
ktorý Vám bol doručený do Vašich poštových schránok. Čísla z roku 2019, 2020 a 2021
sme publikovali aj na webovej stránke obce. Moje poďakovanie patrí Ing. Viliamovi
Varhaníkovi za jeho spracovanie a tiež spoločnosti JUMA Trenčín za tlač.
Vakcinácia seniorov – zabezpečili sme vakcináciu 3. dávkou imobilných seniorov v obci
vo FN Trenčín, ktorí o ňu prejavili záujem.
Súťaž o najkrajší vianočný stromček – pripravili sme pre Vás súťaž o najkrajší
exteriérový vianočný stromček. Do súťaže sa zapojilo 8 súťažiacich, z pomedzi ktorých ste
vybrali vo FB hlasovaní víťaza. Srdečne gratulujeme všetkým súťažiacim a ďakujem p.
Janke Kresákovej za spoluorganizáciu súťaže.
Verejné osvetlenie – predĺžili sme VO na ulici A. Lišku pridaním staršieho typu svietidla.
Po zabezpečení opravy nových typov svietidiel budú v obci vymenené za nové (úsporné
typy) osvetlenia. Taktiež vymeníme nefunkčné svietidlo na ulici Pod Kopánky.
Kompostéry – na základe Vami vyplnených dotazníkov sme vykonali prieskum záujmu
o dodanie záhradných kompostérov. Po uskutočnení výzvy, resp. prostredníctvom
Environmentálneho fondu, zabezpečíme ich dodanie do Vašich domácností.
Zberný dvor – ihneď po kolaudácii a otvorení zberného dvoru sme požiadali príslušné
úrady o vydanie povolenia na zber železného šrotu na ZD, tzv. proces EIA (posudzovanie
vplyvov na životné prostredie). Po ukončení tohto procesu budete včas informovaní
o možnosti ukladať na ZD aj železný šrot.
Hlavovanie vŕb – v časti zv. Žabák v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym
podnikom a CHKO Biele Karpaty sme dokončili hlavovanie vŕb. Omladzovanie stromov
sa zrealizovalo predovšetkým z dôvodu ich samotného zachovania, pre potreby
poskytnutia domovu rôznym živočíchom a v neposlednom rade z dôvodu bezpečnosti
občanov a návštevníkov našej obce.
Multifunkčné ihrisko – z dôvodu opakovaného poškodzovania spínača osvetlenia bola
vykonaná rekonštrukcia osvetlenia. Užívanie multifunkčného ihriska je bezodplatné, avšak
je spoplatnené jeho užívanie v prípade použitia osvetlenia tak, aby sa uhradila aspoň suma
vynaložená na úhradu elektrickej energie. Z uvedeného dôvodu sa vykonala výmena
osvetlenia ihriska za úsporné LED svietidlá a systém spúšťania osvetlenia prostredníctvom
GSM brány. Zakúpili sa tiež nové ochranné siete. Tieto sa osadia hneď, ako to dovolí
počasie.
Webová stránka obce – zrealizovali sme redizajn obecnej webovej stránky, predovšetkým
z dôvodu väčšej prehľadnosti a z dôvodu dodržania zákonných povinností obce. Postupne
sa bude stránka dolaďovať.
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10. Kamerový systém – vykonala sa výmena batérií kamerového systému a pribudla jedna
kamera na konci obce, smer Skalka nad Váhom (záber problematického stojiska na
triedený odpad). Súčasne sa osadením nového stĺpu zabezpečil prenos signálu na kameru
cyklistického odpočívadla cyklotrasy pri Žabáku a multifunkčného ihriska.
11. Kačabar – z dôvodu nedostatočnej platobnej disciplíny nájomcu objektu Kačabar bol
obcou ukončený nájomný vzťah. Po prevzatí objektu bola následne vyhlásená obchodná
verejná súťaž na získanie nájomcu prevádzky pohostinstva Kačabar. Ukončená bude dňa
31.03.2022.
12. Ukrajina – prostredníctvom dobrovoľníkov sa obec podieľala na zbierke potrebných vecí
pre vojnových utečencov. Poďakovanie patrí rodine Zaťkovej a Vankovej za nezištnú
pomoc a všetkým Vám, ktorí ste prispeli k pomoci. Obec poskytla mestu Trenčín 5ks
pivných setov do veľkokapacitného centra pre utečencov. Ďakujeme.
13. SAD Trenčín – v spolupráci so SAD TN a TSK sme pripravili od 01.04.2022
pretrasovanie školského spoja tak, aby v raňajších hodinách zabezpečil aj obslužnosť
k spádovému zdravotnému stredisku. V prípade, že neudržíme tento spoj, obec bude
obslužnosť k spádového lekárovi riešiť iným spôsobom o čom Vás budeme včas
informovať.
14. Seniori – v spolupráci so ZO Jednota dôchodcov Slovenska a Klubom dôchodcov
Zamarovce sme pripravili článok do týždenníka MY-Trenčianske noviny o živote našich
seniorov, súčasne s doručením daného výtlačku novín.
15. Obecný park – zrealizovala sa oprava pergoly doplnením vinklov, čím sa upevnila jej
stabilita.

Mgr. Peter Minárik
starosta obce Zamarovce

