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 Výpis  uznesení 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mníchova Lehota, konaného dňa  

1.4. 2022 

 

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 477/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mníchova Lehota  

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Správa o činnosti komisií 

7. Interpelácie poslancov 

8. Úprava rozpočtu k 31.12.2021 

9. Návrh na Dodatok č.2 k VZN č. 4/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach 

10. Žiadosť o odkúpenie časti parcely reg. C č. 1320/2 v k. ú. Mníchova Lehota 

11. Dohoda so spol. MBR- stav, s.r.o. o vybudovaní kanalizačnej vetvy B- B1 

12. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností majetkových pomerov v zmysle čl.7 zákona 

357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

13. Žiadosť o schválenie prevádzkových hodín reštaurácie Corleone 

14. Žiadosť o odkúpenie časti parciel reg. C č. 1417/2 a 1420/3 v k. ú. Mníchova Lehota 

15. Kanalizácia obce 

16. Územný plán obce 

17. Rôzne 

18. Návrh na uznesenie 

19. Záver 

Jednohlasne 

 

 

Voľba návrhovej komisie 

 

Uznesenie č. 478/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mníchova Lehota na návrh starostu obce 

volí  

návrhovú komisiu zasadnutia obecného zastupiteľstva v zložení:  

Ing. Renáta Červeňanová  a Ing. Eva Hudáková. 

Jednohlasne 

 

 

Určenie zapisovateľky a overovateľov  zápisnice 

 

Uznesenie č. 479/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mníchova Lehota  

berie na vedomie 

a) určenie p. Martiny Burianovej za zapisovateľku zápisnice zo zasadania OZ  
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b) určenie p. Milana Veselého a p. Jána Kováča za overovateľov zápisnice. 

Jednohlasne 

 

 

Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie č. 480/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mníchova Lehota  

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení  predloženú starostom obce -  bez výhrad. 

Jednohlasne 

 

 

Správa o činnosti komisií 

Uznesenie č. 481/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mníchova Lehota  

berie na vedomie 

správu o činnosti komisií. 

Jednohlasne 

 

 

Interpelácie poslancov 

 

Uznesenie č. 482/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mníchova Lehota  

berie na vedomie 

informáciu p. Rudolfa Zovčáka o potrebe upravenia oddychovej zóny na Kostelci 

odporúča 

OcÚ zabezpečiť zmulčovanie tejto lokality. 

Jednohlasne 

 

Uznesenie č. 483/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mníchova Lehota  

berie na vedomie 

informáciu p. Cyrila Balaja o znečistenej priekope pred družstevnými bytovkami 

odporúča 

OcÚ v spolupráci s DHZ Soblahov dať prečistiť priekopu a odstrániť v nej vytvorené nánosy. 

Jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 484/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mníchova Lehota  

berie na vedomie 

informáciu p. Milana Veselého o potrebe vyčistenia okolia  starej márnice na cintoríne od 

náletových drevín 

odporúča 

OcÚ zabezpečiť vyčistenie okolia starej márnice a vyrezanie o náletových drevín. 

Jednohlasne 

 

 

 



 
 

3 
 

 

Uznesenie č. 485/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mníchova Lehota  

berie na vedomie 

informáciu p. Renáty Červeňanovej o sústavnom  znečisťovaní určitých lokalít obce psími 

exkrementami. 
odporúča 

OcÚ upozorniť občanov chovajúcich psov na ich povinnosť dodržiavať VZN obce č. 1/2011 

o niektorých podmienkach držania psov na území obce Mníchova Lehota a tým zabezpečiť 

ukončenie znečisťovania verejných i súkromných priestranstiev.  
Jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 486/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mníchova Lehota  

berie na vedomie 

informáciu p. Michala Kňažeka o poškodenom zábradlí stojiska kontajnerov pri Krčmičke u 

Boša 

odporúča 

OcÚ zabezpečiť opravu tohto zábradlia. 

Jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 487/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mníchova Lehota  

berie na vedomie 

informáciu p. Michala Kňažeka o množstve kameňov vypadnutých z opevnenia koryta potoka 

a nachádzajúcich sa voľne vo vodnom toku čím tvoria prekážku odtoku vody 
odporúča 

OcÚ vyzvať správcu vodného toku o nápravu tohto stavu, alebo inak zabezpečiť vyčistenie 

koryte potoka.  

Jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 488/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mníchova Lehota  

berie na vedomie 

informáciu p. Cyrila Balaja o palisádach obrubujúcich parkovisko pre ZŤP pri bytovom dome 

č. 443, ktoré sa postupne vychyľujú zo zvislej polohy a hrozí ich vylomenie 
odporúča 

OcÚ spevniť tieto palisády ich obetónovaním z vonkajšej strany. 

Jednohlasne 

  

 

 

Úprava rozpočtu k 31.12.2021 

 

Uznesenie č. 489/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mníchova Lehota  

berie na vedomie 

Úpravu rozpočtu obce  k 31.12.2021 a stanovisko kontrolóra obce k úprave rozpočtu obce. 

Jednohlasne 
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Návrh na Dodatok č.2 k VZN č. 4/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach 

 

Uznesenie č. 490/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mníchova Lehota  

schvaľuje 

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach. 

Jednohlasne 

 

 

Žiadosť o odkúpenie časti parcely reg. C č. 1320/2 v k. ú. Mníchova Lehota 

 

Uznesenie č. 491/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mníchova Lehota  

zamieta 

žiadosť o odkúpenie časti parcely reg. C č. 1320/2 v k.ú. Mníchova Lehota nutnosti doriešenia 

rozvoja celej lokality od súp. č. 166 po súp.č. 168 a zabezpečenia pripojenia všetkých pozemkov 

v susedstve obecnej parcely v tejto lokalite na verejné siete rozvodov  vody, kanalizácie, a pod. 

a zároveň 

odporúča 

vyzvať žiadateľa o koordináciu jeho stavebného zámeru s majiteľmi ostatných pozemkov v tejto 

oblasti tak, aby zabezpečením možnosti výstavby pre jedného vlastníka nedošlo k znemožneniu 

výstavby iných vlastníkov a ani k znemožneniu využívania zelených pásov popri štátnej 

komunikácii k budovaniu verejnej infraštruktúry. 

Jednohlasne 

 

 

Dohoda so spol. MBR- stav, s.r.o. o vybudovaní kanalizačnej vetvy B- B1 

 

Na návrh starostu obce bolo rokovanie o tejto otázke presunuté na nasledujúce zasadanie OZ 

 

 

 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností majetkových pomerov v zmysle čl.7 zákona 357/2004 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 

Uznesenie č. 492/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mníchova Lehota  

berie na vedomie 

správu predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu p. Michala Kňažeka o skutočnosti, že 

starosta obce a všetci vedúci zamestnanci obce, ktorým zákon č. 357/2004 o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ukladá povinnosť predložiť k 31.3. 

kalendárneho roka oznámenie funkcií, zamestnaní, činností majetkových pomerov v zmysle čl. 7 

zákona 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov tak 

urobili. 

Jednohlasne 

 

 

Žiadosť o schválenie prevádzkových hodín reštaurácie Corleone 
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Uznesenie č. 493/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mníchova Lehota  

berie na vedomie 

prevádzkové hodiny reštaurácie Corleone tak ako boli obci predložené. 

Jednohlasne 

  

 

Žiadosť o odkúpenie časti parciel reg. C č. 1417/2 a 1420/3 v k. ú. Mníchova Lehota 

 

Uznesenie č. 494/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mníchova Lehota  

schvaľuje 

odpredaj  novovytvorenej parcely reg. C č. 1417/2 v k.ú Mníchova Lehota p. Adamovi Kováčovi 

z dôvodov podľa  § 9a ods. 8 písmeno b) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov za cenu 20 €/m2. Predávaná parcela bola vytvorená GP č. 43468608-13/22  

zo dňa 11.02.2022 vypracovaného Ing. Tomášom Baďurom, tvorí neoddeliteľnú súčasť dvora p. 

Kováča a  je dlhodobo ohradená a aj využívaná ako jeden celok s pozemkom – dvorom rod. domu 

číslo 131 vo vlastníctve p. Kováča. 

Jednohlasne 

 

Uznesenie č. 495/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mníchova Lehota  

schvaľuje 

odpredaj  novovytvorenej parcely reg. C č. 1420/3 v k.ú Mníchova Lehota p. Adamovi Kováčovi 

z dôvodov podľa  § 9a ods. 8 písmeno b) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov za cenu 20 €/m2. Predávaná parcela bola vytvorená GP č. 43468608-13/22  .  

zo dňa 11.02.2022 vypracovaného Ing. Tomášom Baďurom, tvorí neoddeliteľnú súčasť dvora p. 

Kováča a  je dlhodobo ohradená a aj využívaná ako jeden celok s pozemkom – dvorom rod. domu 

číslo 131 vo vlastníctve p. Kováča. 

 

Za: Rudolf Zovčák, Cyril Balaj, Ján Kováč, Michal Kňažek, Milan Veselý, Ing. Nadežda 

Hájková, Ing. Eva Hudáková   

Proti: Ing. Renáta Červeňanová 

 

 

Kanalizácia obce 

Uznesenie č. 496/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mníchova Lehota  

berie na vedomie 

informáciu starostu obce o žiadosti spoločnosti ENVIS – zhotoviteľa kanalizačného prepoja 

Mníchova Lehota - Hámre  na ďalšie navýšenie finančných zdrojov na vybudovanie tohto 

prepojenia ako aj na zabezpečenie výkonu niektorých prác obcou a nie spoločnosťou ENVIS. 

Zároveň berie na vedomie oznámenie starostu, že takéto navýšenie je v rozpore so zmluvou o dielo 

uzatvorenou so spoločnosťou ENVIS aj s podmienkami VO, pri ktorom bola spoločnosť ENVIS 

vybratá ako zhotoviteľ tohto prepojenia. Berie na vedomie zamietavú odpoveď obce k tejto 

žiadosti ako aj možnosť, že ak spol. ENVIS nebude schopná a ochotná  zrealizovať zákazku podľa 

zmluvných podmienok a odstúpi od zmluvy, kanalizačný prepoj vybudovaný nebude  a obec vráti 

dotáciu na túto stavbu späť do štátneho rozpočtu. 

Jednohlasne 
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Územný plán obce 

Uznesenie č. 497/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mníchova Lehota  

berie na vedomie 

informáciu starostu obce o priebehu tvorby nového Územného plánu obce a o predpokladanom 

termíne schválenia nového ÚP v mesiaci máj 2022. 

Jednohlasne 

 

 

Rôzne 

 

Uznesenie č. 498/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mníchova Lehota  

berie na vedomie  

žiadosť TJ Mníchova Lehota o príspevok na rekonštrukciu budovy TJ  

a zároveň  

odporúča  OcÚ predložiť túto žiadosť až na budúcom rokovaní OZ, keď bude možné zo strany 

žiadateľa vyčísliť náklady na túto rekonštrukciu. 

Jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 499/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mníchova Lehota 

berie na vedomie  

správu starostu obce o výsledkoch dobrovoľnej zbierky pre Ukrajinu, organizovanej obcou 

a o priebehu a zabezpečení ubytovania jednej ukrajinskej rodiny v obecnom nájomnom byte.  

Jednohlasne 

  

Uznesenie č. 500/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Mníchova Lehota 

berie na vedomie  

informáciu  starostu obce o postupe prác na spracovaní projektovej dokumentácie a o predbežne 

vyčíslených nákladoch na vybudovanie chodníka na dolnom konci a lávok ponad miestne toky 

na  200 000,- EUR. 

Jednohlasne 

 

Uznesenie č. 501/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Mníchova Lehota 

berie na vedomie  

správu starostu obce o nových cenách, ktoré bude obec platiť za elektrinu- navýšenie o 40 000 

EUR/rok, ktoré budú pre obec platiť od 1.8.2022 a zároveň návrh starostu obce na zvýšenie 

ceny trvalých prenájmov obecných nehnuteľností adekvátne so zvýšením nákladov obce na ich 

energetické zabezpečenie.   

Jednohlasne 
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V Mníchovej Lehote 1.4. 2022 

 

 

 

Mgr. Jozef Kováč, starosta obce  


