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zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zavare 
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O B E C N É    Z A S T U P I T E Ľ S T V O     Z A V A R 

-------------------------------------------------------------------------------                       

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 

    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zavare 

konaného dňa 6.8.2020   

    -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva:       9 

Prítomní : starosta obce 

                 poslanci OZ                                     9                                    

                 kontrolórka obce 

                 zapisovateľka 

                 pracovník OcÚ             

                 občania       

 

      Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  starosta obce Bc. Lukáš 

Sochor. Konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné, nakoľko  bolo 

prítomných deväť poslancov OZ.   

Rokovanie obecného zastupiteľstva sa z dôvodu šírenia pandémie ochorenia 

COVID-19 konalo v sále kultúrneho domu. 

  

P r o g r a m : 

 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu 

3. Prerokovanie zámeru Centrum cirkulárnej ekonomiky Zavar 

4. Prerokovanie súladu zámeru CCE Zavar s územným plánom obce 

5. Prijatie záväzného stanoviska k zámeru CCE Zavar 

6. Návrh spôsobu informovanosti občanov 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

 

 

1. Za zapisovateľku bola určená pani Edita Nižnanská 

 

    Overovatelia zápisnice:    Daniel Turanský 

                                              Ing. Dana Benešová 

 

                               



2. Schválenie programu dnešného OZ 

 

 

    Bolo navrhnuté 

 

    U z n e s e n i e   č. 60/2020 

    ----------------------------------- 

    Obecné zastupiteľstvo v Zavare 

    S c h v a ľ u j e 

    program dnešného OZ. 
 

     Hlasovanie (prítomných 9 poslancov): 

     Za – 9 poslanci     

     Proti – 0 poslancov        

     Zdržal sa – 0 poslancov   

 

     Uznesenie bolo prijaté. 
 

 

3. Prerokovanie zámeru Centrum cirkulárnej ekonomiky Zavar 

     

     Zasadnutie OZ bolo zvolané na základe požiadavky  poslancov OZ:    

     Ing. Benešovej, Dobrovodskej, Ing. Dobrovodského, Ing. Romana  

     a Turanského. 

     Hlavným bodom programu bolo prerokovanie zámeru Centra cirkulárnej  

     ekonomiky Zavar.  Spoločnosť EWIA a.s. so sídlom Bratislava má zámer  

     vybudovať v k.ú. obce Zavar  nový závod – CCE Zavar. Podľa  

     prezentovaného zámeru ide o zariadenie, ktoré  sa bude  zaoberať  

     zberom, recykláciou a spaľovaním (energetickým zhodnocovaním) odpadu.  

     Podľa opisu zámeru by malo ísť predovšetkým o zmesový komunálny odpad,  

     objemový odpad, priemyselný odpad a nerecyklované zložky triedeného  

     odpadu. Vylúčeným zo spracovania má byť nebezpečný odpad.    

     S energetickým zhodnocovaním zmesového komunálneho a priemyselného  

     odpadu je pritom spojená aj výroba a dodávka tepla a elektrickej energie. 

 

     Dňa 3.8.2020 sa uskutočnilo v sále kultúrneho domu predstavenie  

     plánovaného zámeru spoločnosti EWIA, na ktorom sa zúčastnilo veľa  

     občanov z našej obce ale i zo susedných obcí. Záujem o stretnutie bol väčší,  

     ale vstup nebol umožnený všetkým záujemcom z dôvodu opatrení COVID 19  

     a títo sa uvedenej prezentácie nemohli zúčastniť. Občania vyjadrovali  

     nesúhlas k vybudovaniu  spaľovne v katastri obce Zavar.  

      

 

      

 



      Zasadnutia OZ sa zúčastnilo viac občanov obce, kde spolu s niektorými  

      poslancami vyjadrovali nespokojnosť s informovanosťou vedenia obce  

      o plánovanom zámere. 

      

    Starosta obce s daným názorom nesúhlasil, pretože zákonná povinnosť obce    

   bola v plnej miere splnená, poslanci OZ o plánovanom zámere boli taktiež   

   dostatočne a včas informovaní a uskutočnilo sa predstavenie zámeru danej  

   spoločnosti, kde občania mali možnosť konfrontovať priamo investora.  

   V prípade otázok sa občania mali možnosť obrátiť na Obecný úrad v Zavare,  

   čo využili približne 4 občania.  

 

    Z dôvodu dodržania zákonnej lehoty na doručenie stanoviska  požiadali  

    starostu obce, aby ho dňa 10.8.2020 osobne doručil na Ministerstvo životného  

    prostredia do  Bratislavy.     

 

    Pripomienky občanov a poslancov: 

 

    - malo byť najskôr uskutočnené verejné zhromaždenie  občanov s vedením     

      obce bez  účasti investora (zistenie záujmu občanov) a až potom rokovanie s  

      investorom) 

       - o zvolanie verejného zhromaždenia žiadalo 5 poslancov, iniciátorov   

          mimoriadneho OZ,  napriek tomu sa neuskutočnilo.  

 

   Starosta obce s daným nesúhlasil, nakoľko viacerí poslanci sa nezúčastnili  

   žiadneho z pracovných stretnutí k danej problematike, preto zvolil tento   

   postup. Bolo zorganizované verejné predstavenie zámeru, kde občania mali  

  šancu sa vyjadriť a informovať sa priamo u investora. Starosta ani poslanci    

  OZ nie sú na to, aby na verejnom zhromaždení prezentovali daný zámer, ako  

  bolo spomenuté.  

 

    - doplniť vyjadrenie právnika k Územnému plánu obce (bolo zabezpečené,    

       poslancom zaslané) 

    - plánovaný zámer by mal zlý dopad na životné prostredie (prašnosť, hluk,  

      doprava, zápach) 

   - osloviť občianske  združenie „Priatelia zeme“, ktoré sa venuje problematike  

     ochrany životného prostredia  

       

 

4. Prerokovanie súladu zámeru CCE Zavar s územným plánom obce 

      

    Obec požiadala právnika o stanovisko k schválenému Územnému plánu obce  

    č. 8/2012. Zámer spoločnosti EWIA je v rozpore s ÚPO. 

    Stanovisko právnika: 



    Prezentovaný zámer výstavby CCE Zavar, jej činnosť a umiestnenie nie sú  

    súladné s územným plánom obce Zavar 8/2012 a to najmä z toho dôvodu, že  

    umiestnenie CCE Zavar sa nachádza v rámci Zóny „C“ v ktorej nie je možné  

    realizovať výrobu a distribúciu el. energie (solárne, bioplynové a veterné  

    elektrárne) ako aj spracovanie a zhodnocovanie biologického materiálu,  

    organických surovín a odpadov, pričom uvedené má byť hlavnou činnosťou  

    CCE Zavar.    

 

 

5. Prijatie záväzného stanoviska k zámeru CCE Zavar 

 

Starosta obce po diskusii s poslancami navrhol, že bude v spolupráci 

s právnikom pripravený návrh stanoviska k danému zámeru, ktorý bude 

poslancom zaslaný na doplnenie a pripomienkovanie. Zúčastnení  

     občania  môžu taktiež zaslať svoje pripomienky, ktoré budú spolu   

     so stanoviskom obce osobne starostom obce doručené v pondelok 10.8.2020 

     na Ministerstvo životného prostredia.  

 

 

6. Návrh spôsobu informovanosti občanov 

 

    Poslanci navrhli, aby boli občania informovaní o priebehu  a postupe riešenia  

    k plánovanému zámeru spoločnosti EWIA prostredníctvom Zavarského  

    slova, alebo samostatného letáku, ktorý bude doručený do každej domácnosti. 

 

 

Poslankyňa Ing. Benešová požiadala, aby bol termín zasadnutí obecného 

zastupiteľstva oznamovaný občanom prostredníctvom miestneho rozhlasu. 

 

 

Poslanec Ing. Dobrovodský sa informoval na tenisové kurty v športovom areáli 

a situáciu ohľadom hospodára OŠK, ktorý je na PN. 

 

Poslankyňa PaedDr. Moncmanová PhD. upozornila na skutočnosť, že už na 

marcovom zasadnutí OZ poslanec Turanský oboznámil poslancov s informáciou 

o rokovaní zástupcov spoločnosti EWIA s PSA o budúcej možnej spolupráci. 

Poslanci vyjadrili nesúhlas s možnou budúcou výstavbou takéhoto zariadenia 

v katastrálnom území obce Zavar. 

 

Poslanec Turanský upozornil na opatrnosť aj voči iným investorom, ktorí sa 

zaujímajú o pozemky v našej obci. 



Zároveň sa poďakoval všetkým občanom, ktorí prišli podporiť a  vysloviť svoj 

názor proti plánovanému zámeru, či už v pondelok na verejnom predstavení 

zámeru alebo aj na dnešnom zasadnutí OZ. 

 

 

 

     Starosta obce Bc. Lukáš Sochor  zasadnutie  OZ ukončil a poďakoval sa 

všetkým prítomným za účasť. 

 

 

Zápisnica napísaná, prečítaná a podpísaná. 

 

   

 

Overovatelia:  ................................................. 

 

                        .................................................              

                                                                                                                            

                                                                                Bc. Lukáš Sochor    

                                                                                                    starosta obce                                                                                            

 

 

Zapísala: Edita Nižnanská    

 

 

 
 

 

 

 


