ZÁPISNICA
z 11. zasadnutia komisie pre legislatívu, pre prácu v mikroregióne, VÚC
a medzinárodnú spoluprácu konané dňa 30. 11. 2013
Členovia komisie:
p.č.

Meno a priezvisko

Pozícia

1.

Ing. Anton Kušnír

Predseda komisie

2.

Ing. Andrej Lipka

Člen komisie

3.

Mgr. Ivana Schmidtová Člen komisie

Prítomný/neprítomný
na komisii

Program komisie:

1. bod:

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kaderníctvo.

Legislatívna komisia predkladá zmluvu o prenájme nebytových priestorov – kaderníctvo,
ktoré sa bude náchadzať v priestoroch obecného úradu. Zmluva sa nachádza v prílohe.
2. bod:
Dodatok č.1 k VZN č.1/2013 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Alekšince.
Legislatívna komisia vypracovala Dodatok č.1 k VZN č.1/2013 - o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Alekšince. Ide o dodatok kde sa mení príloha VZN a nachádaza sa v prílohe. Legislatívna komisa
odporúča zastupiteľstvu schváliť predložený dodatok.

Ing. Anton Kušnír
predseda komisie

Prílohy:
1. Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kaderníctvo
2. Dodatok č.1 k VZN č.1/2013 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Alekšince

Zmluva
o prenájme nebytových priestorov
Článok I.
Prenajímateľ:

Obec Alekšince
zastúpená starostom obce Igorom Miškolcim
Školská č.389, 951 22 Alekšince
Bankové spojenie: číslo účtu: 0809787004 / 5600
tel.: 037 / 7822 126
fax.: 037 / 7822 845
e-mail: obec@aleksince.sk
IČO: 00307726
DIČ: 2021062681

Nájomca:

Natália Králičová - Kaderníctvo
Lukáčovce
IČO:
Článok II.
Predmet a účel nájmu

1. Predmetom tejto zmluvy je prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Obecného
úradu v Alekšinciach na ulici Školská č.389, 951 22 Alekšince ktorej výlučným vlastníkom je Obec
Alekšince LV č. xxx evidovanej Správou katastra v Nitre.
2. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi nebytové priestory do nájmu na základe uznesenia č.309/2013
z 26. rokovanie 14. riadneho Obecného zastupiteľstva Obce Alekšince zo dňa 20.09.2013 o celkovej
výmere xx m2 . Prenajaté priestory bude nájomca využívať ako priestory slúžiace k jeho
podnikateľskej činnosti na prevádzkovanie kaderníctva.
3. Nájomca prehlasuje, že s technickým stavom nebytových priestorov bol oboznámený, po
rekonštrukcii od nájomcu budú priestory schopné užívania a budú slúžiť dohodnutému účelu nájmu.
Predmet nájmu je ústredne vykurovaný, vybavený elektrickou energiou a vodovodnou prípojkou.
Článok III.
Doba nájmu
1. Nájom sa dojednáva na dobu určitú, na jeden rok od podpísania zmluvy.
Článok IV.
Výška nájomného, splatnosť a spôsob platenia
1. Cena za prenájom sa stanovuje podľa uznesenia č.309/2013 z 26. rokovanie 14. riadneho Obecného
zastupiteľstva Obce Alekšince zo dňa 20.09.2013 vo výške 11,- € mesačne.
2. Nájomné za nebytové priestory sa bude uhrádzať mesačne vopred do 15. dňa bežného mesiaca
za aktuálny mesiac v pokladni obecného úradu alebo prevodom na účet prenajímateľa.

3. Po omeškaní nájomcu s platením nájomného je prenajímateľ oprávnený účtovať úrok z omeškania
vo výške 0,5% z dlžnej sumy za deň omeškania.
Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Nájomca je povinný užívať prenajatý priestor len na dohodnutý účel nájmu.
2. Nájomca je povinný platiť nájomné riadne a včas.
3. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi všetky práce, ktoré bude
nájomce realizovať aby boli priestory možné použit k dohodnutému účelu. Taktiež je povinný
oznámiť akúkoľvek škodu, ktorá vznikne na nebytových priestoroch.
4. Nájomca nie je oprávnený vykonať akékoľvek úpravy nebytového priestoru bez predchá-dzajúceho
súhlasu prenajímateľa.
5. Nájomca nie je oprávnený dať nebytové priestory alebo ich časť do podnájmu tretej osobe bez
súhlasu prenajímateľa.
Článok VI.
Skončenie nájmu
1. Táto nájomná zmluva nadobúda účinnosť od 02. 12. 2013.
2. Prenajímateľ môže vypovedať zmluvu z dôvodov, ak nájomca neuhradí nájomné aspoň za jeden
kalendárny štvrťrok alebo zmení účel užívania, na ktorom sa dohodli účastníci tejto nájomnej zmluvy.
V týchto prípadoch je ukončenie nájmu platné po doručení výpovede nájomcovi.
3. Nájomca môže vypovedať zmluvu s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvý
deň nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej strane.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a prehlasujú, že zmluva je prejavom ich slobodnej a ničím
neobmedzenej vôle, na znak čoho ju podpisujú. Zmluvné strany prehlasujú, že sú známe informácie,
ktoré viedli k uzatvoreniu tejto zmluvy.
2. Zmluva sa vyhotovuje v 2 (dvoch) exemplároch, každý z účastníkov obdrží jedno vyhotovenie a
každé vyhotovenie má povahu originálu. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať iba písomne a len so
súhlasom oboch zmluvných strán.
3. Táto zmluva nadobúda platnost'a účinnost' dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
V Alekšinciach, dňa 02.12.2013
Nájomca:
Natália Králičová

Prenajímateľ:
Obec Alekšince
starosta obce Alekšince

Obec ALEKŠINCE

Dodatok č.1 k
Všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 01/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Alekšince

Vyvesené : 20.11.2013
Obecným zastupiteľstvom obce Alekšince schválené dňa xx.xx.2013 uznesením č. xxx/2013
Účinnosť : 15-tym dňom zverejnenia

Obecné zastupiteľstvo obce Alekšince vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2
a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov
vydáva tento
Dodatok č.1 k Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 01/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území obce Alekšince
§1
Úvodné ustanovenia
1. Týmto dokumentom sa mení príloha č.1 k VZN č.1/2013
§2
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok č.1 k VZN č.1/2013 bol schválený obecným zastupiteľstvom v Alekšinciach.
uznesením číslo xxx/201x zo dňa xx.xx.201x a nadobúda účinnosť 15-tym dňom zverejnenia.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa xx.xx.201x.

Igor Miškolci
starosta obce

Príloha č.1
Materská škola - v roku 2013 bola schválená dotácia pre materskú školu v rámci
rozpočtu ZŠ s MŠ vo výške 44 100 €. Počet detí v materskej škole v školskom roku 2013/2014 je
45 detí. Dotácia sa na rok 2014 teda stanoví výpočtom 980 € na 1 dieťa t.j. 980 x 45 detí =
44 100 €.
Školská jedáleň – v roku 2013 bola dotácia vo výške 28 980 €. Celkový počet žiakov ZŠ
je 198, spolu s MŠ 243. Dotácia sa na rok 2014 teda stanoví výpočtom 121 € na žiaka x 243 =
29 403,-€
Školský klub – v roku 2013 bola dotácia 12 500. Počet žiakov v školskom klube
v školskom roku 2013/2014 je 24. Dotácia ma rok 2014 predstavuje 465 € x 24= 11 160 €.

Kategória škôl
a školských zariadení

Počet detí
šk. roku
2012/2013
45

Dotácie celkom
v roku 2013

Materská škola

Dotácie na mzdy
a prevádzku na žiaka
v eurách
980 €

Školská jedáleň

121 €

243 (198+45)

29 403 €

Školský klub

465 €

24

11 160 €

-

-

84 663 €

Spolu

44 100 €

V roku 2013 bola schválená dotácia celkom 85 580 €, na rok 2014 dotácia predstavuje
84 663 €.

Prezenini tistina komisie pre legislativu, pre prfcu v mikroregi6ne, VUC
a medzinfrodnfi spoluprfcu

Termin konania:
30.11.2013

Pritomni ilenovia komisie:
Ing. Anton Ku5nir
Ing. Andrej Lipka

Mgr. Ivana Schmidtov6

Starosta obce
Igor MiSkolci

Hlavnf kontrol6r
lng. Franti5ek Hornik
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