ZÁPISNICA
z 14. zasadnutia komisie pre legislatívu, pre prácu v mikroregióne, VÚC
a medzinárodnú spoluprácu konané dňa 14. 06. 2014
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 nájme nebytových priestorov - Poľovné združenie Alekšince.

Legislatívna komisia predkladá zmluvu o nájme nebytových priestorov. Legislatívna
komisia odporúča zastupiteľstvu schváliť predloženú zmluvu.

Ing. Anton Kušnír
predseda komisie

Prílohy:
1. Zmluva o nájme nebytových priestorov - Poľovné združenie Alekšince

Zmluva o nájme nebytových priestorov
uzatvorená podľa ust. § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
v platnom znení a podľa ustanovenia § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
(ďalej len „Zmluva“)
medzi
1. Prenajímateľ
Obec:
Obec Alekšince, Obecný úrad Alekšince
Sídlo:
Bytovková 389/395, 951 22 Alekšince
IČO:
00307726
DIČ:
2021062681
Registrácia:
Bankové spojenie:
IBAN SK50 5600 0000 0008 0978 7004
Zastúpený:
Igor Miškolci - starosta obce
Tel. kontakt:
tel.: 037 / 7822 126
E-mail:
obec@aleksince.sk
(ďalej len ako „Prenajímateľ“)
a
2. Nájomca
Organizácia:
Slovenský poľovnícky zväz, Poľovné združenie Alekšince
Sídlo:
Alekšince 411
IČO:
31193692
DIČ:
2021083845
Zastúpený:
Jozef Kováč
(ďalej len ako „Nájomca“)
(spolu ďalej pre Prenajímateľa a Nájomcu aj len „Zmluvné strany“)
Článok I.
Úvodné ustanovenia
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Alekšince, obec
Alekšince, okres Nitra, evidovaných Správou katastra Nitra na LV č. xxx ako:
a) pozemok registra „C“, parc. č. 468/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere xx m2,
b) pozemok registra „C“, parc. č. 501/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere xx m2,
c) pozemok registra „C“, parc. č. 502/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere xx m2,
(ďalej len „nehnuteľnosti“),
f) budova pre šport a rekreačné účely, parc. č. 468/16
(ďalej len „stavba“).
Článok II.
Predmet zmluvy a vyhlásenia

1. Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do nájmu Predmet nájmu nachádzajúci sa v stavbe
resp. na nehnuteľnostiach, ktoré sa nachádzajú na adrese Alekšince xxx , 951 22 Alekšince a
Nájomca sa zaväzuje za Predmet nájmu a s tým spojené užívanie nehnuteľností podľa bodu 2. tohto
článku Zmluvy platiť nájomné dohodnuté Zmluvnými stranami ďalej v tejto Zmluve.
2. Predmetom nájmu sa na účely tejto zmluvy rozumejú nebytové priestory nachádzajúce sa v stavbe
budova pre šport a rekreačné účely v celkovej výmere xx m2:
spoločenská miestnosť, kuchyňa, chodba, wc.
3. Účelom nájmu je využívanie Predmetu nájmu na činnosti spoločné s poľovným združením.
4. Nájomca vyhlasuje, že sa oboznámil so stavom Predmetu nájmu, tento je mu známy, Predmet
nájmu preberá bez závad, ktoré by bránili ich riadnemu užívaniu pre účely dohodnuté a vymedzené v
bode 3. tohto článku Zmluvy a v stave, v akom sa Predmet nájmu ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy
nachádza.
5. Predmet nájmu bude Nájomcovi odovzdaný na základe preberacieho protokolu, ktorý bude
obsahovať bližšie opis priestorov, príslušenstva, sociálnych zariadení, kuchynky a ostatných
priestorov, ak budú tieto súčasťou Predmetu nájmu spolu so špecifikáciou hnuteľných vecí ktoré sa v
Predmete nájmu nachádzajú. Preberací protokol bude tvoriť Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
6. Nájomca vyhlasuje, že sa oboznámil s príslušenstvom a zariadením nachádzajúcim sa v Predmete
nájmu.
7. Prenajímateľ vyhlasuje, že všetky položky inventárneho zoznamu sú majetkom Nájomcu.
Článok III.
Trvanie a zánik zmluvy
1. Nájomný vzťah začína od xx.xx.xxxx
2. Nájomný vzťah sa uzatvára na dobu určitú, na dobu piatich roku odo dňa jeho začiatku s právom
prednostného predĺženia podľa dohody Zmluvných strán. Najmenej tri mesiace pred ukončením doby
nájmu je Nájomca povinný písomne požiadať Prenajímateľa o uzatvorenie dodatku k tejto Zmluve,
kde bude na základe dohody Zmluvných strán určená doba nájmu na ďalšie obdobie.
3.Nájomný vzťah založený touto Zmluvou sa končí:
a/ výpoveďou,
b/ písomnou dohodou oboch Zmluvných strán,
c/ zánikom nájomného vzťahu uplynutím doby.
a/
Nájomný vzťah založený touto Zmluvou na dobu určitú môže vypovedať ktorákoľvek zo Zmluvných
strán písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 3 mesiace a
začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
druhej zmluvnej strane.
aa/
Prenajímateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu v prípade, ak najmä:
- Nájomca užíva Predmet nájmu v rozpore s touto Zmluvou a účelom vymedzeným v čl. II., bode 3.
tejto Zmluvy, alebo
- Nájomca o viac ako tri mesiace mešká s platením energií, ktorých poskytovanie je spojené s
nájmom alebo s ich časťou, alebo

- Nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú nebytový priestor napriek písomnému upozorneniu
porušujú poriadok, poškodzujú Predmet nájmu, najmä nebytový priestor alebo jeho zariadenie alebo
užívajú ho spôsobom, ktorý môže viesť k ich poškodeniu, alebo
- Nájomca prenechá Predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu Prenajímateľa, alebo
- Nájomca umožní trvalo obývať nebytový priestor tretím osobám,
- Nájomca napriek písomnému upozorneniu neposkytne Prenajímateľovi súčinnosť pri kontrole
užívania nebytových priestorov v súlade s touto Zmluvou, alebo
- Nájomca vykonáva na Predmete nájmu stavebné úpravy alebo iné úpravy bez písomného súhlasu
Prenajímateľa, alebo
- poruší inú povinnosť ustanovenú touto Zmluvou alebo platnými právnymi predpismi.
ab/
Nájomca je oprávnený vypovedať túto Zmluvu v prípade, ak:
- Predmet nájmu sa stane bez zavinenia Nájomcu nespôsobilý na dohodnutý účel užívania, alebo
- Prenajímateľ nezabezpečuje riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním
nebytového priestoru spojené a aj napriek písomnej výzve Nájomcu nevykoná nápravu.
c/
Nájomný vzťah založený touto Zmluvou okrem ukončenia z dôvodu uplynutia dohodnutej doby
nájmu
tiež zaniká:
- zánikom Predmetu nájmu.
Článok IV.
Poistenie predmetu nájmu
1. Prenajímateľ prenajíma Nájomcovi nebytový priestor uvedený v čl. II. tejto Zmluvy s
príslušenstvom a zariadením v stave vhodnom na užívanie a týmto sa zaväzuje nerušiť Nájomcu v
užívaní Predmetu nájmu okrem prípadov stanovených touto Zmluvou a príslušnými právnymi
predpismi.
2. Prenajímateľ na vlastné náklady poistí nehnuteľnosť (stavbu) a zabezpečí poistenie zodpovednosti
za škody zo strany Prenajímateľa a osôb ním poverených.
3. Nájomca je povinný nakladať s nehnuteľnosťami a zariadením tak, aby nedochádzalo k jeho
zhoršovaniu a poškodzovaniu mimo bežného opotrebovania a k iným škodám. S príslušenstvom a
zariadením v budove patriacim Prenajímateľovi bude Nájomca zaobchádzať s najvyššou
starostlivosťou.
Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Nájomca sa týmto zaväzuje vykonávať v nebytovom priestore a príslušenstve a zariadení drobné
opravy (t.j. náklady nepresahujúce sumu rovnajúcu sa 100 EUR (slovom: jednosto EUR) za jednu
opravu) spojené s jeho užívaním. Nájomca bude bezodkladne informovať Prenajímateľa o potrebe
akýchkoľvek opráv, náklady na ktoré pravdepodobne presiahnu sumu rovnajúcu sa 100 EUR za jednu
opravu, ktoré je Prenajímateľ povinný vykonať, a zároveň Nájomca umožní Prenajímateľovi alebo
jeho zástupcovi vstup do Predmetu nájmu za účelom vykonania takýchto opráv. V prípade, že tak

Nájomca neurobí, bude zodpovedný za akékoľvek škody, ktoré by mohli vzniknúť z nesplnenia tejto
povinnosti.
2. Nájomca sa týmto tiež zaväzuje, že bude užívať Predmet nájmu, t.j. nebytový priestor,
príslušenstvo a zariadenie, pozemok definovaných v čl. II., bod 1. a 2. tejto Zmluvy výlučne na svoje
vlastné potreby, že ich bude užívať zvyčajným spôsobom a bude užívať služby, poskytovanie ktorých
je spojené s užívaním priestorov a spoločných častí a pozemku definovaných v čl. II., bod 1. a 2. tejto
Zmluvy prislúchajúce k prenajímaným priestorom a s ich užívaním spojené, zvyčajným spôsobom.
3. Nájomca si je vedomý a uznáva právo Prenajímateľa okamžite ukončiť túto nájomnú zmluvu, ak
napriek písomnému upozorneniu Nájomca užíva Predmet nájmu, najmä prenajatý priestor pre iné než
určené účely, alebo dovoľuje jeho užívanie alebo sám ho užíva spôsobom zapríčiňujúcim škodu
Prenajímateľovi alebo predstavujúcim riziko vzniku takejto škody alebo inak porušuje túto Zmluvu.
4. Prenajímateľ je oprávnený uskutočňovať kontrolu nebytových priestorov kedykoľvek po
predchádzajúcom písomnom alebo ústnom oznámení Nájomcovi, vždy za prítomnosti Nájomcu alebo
ním poverenej osoby. Nájomca je povinný poskytnúť Prenajímateľovi všetku súčinnosť a priestory
sprístupniť, v prípade neposkytnutia súčinnosti má právo Prenajímateľ po opakovanej písomnej výzve
od tejto Zmluvy odstúpiť.
7. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie bezpečnostných predpisov, predpisov
BOZP, hygienických predpisov a predpisov o požiarnej ochrane v prenajatých nebytových
priestoroch, vrátane revíznych správ elektrických spotrebičov v zmysle platných právnych predpisov,
pričom Prenajímateľ si vyhradzuje právo kontroly.
8. Nájomca hradí všetky náklady spojené so stratou kľúčov na vlastné náklady.
Článok VI.
Ostatné ustanovenia a povinnosti nájomcu
1. Nájomca sa týmto zaväzuje, že neuskutoční nijaké stavebné úpravy ani nijaké iné zmeny v
prenajatých priestoroch, príslušenstve a zariadení (vrátane, ale nielen inštalovania alebo výmeny
zámku na priestoroch a súvisiacom majetku) bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Prenajímateľa.
2. Nájomca určí zodpovednú osobu (správcu), ktorý bude zodpovedať za Predmet nájmu a všetky
potrebné náležitosti bude komunikovať s Prenajímateľom.
3. Nájomca ďalej bez predchádzajúceho ústneho alebo písomného súhlasu Prenajímateľa nedá
Predmet nájmu alebo jeho časť do prenájmu (t. j. podnájmu) tretej osobe. Po súhlase Prenajímateľa
poskytnúť Nájomcom Predmet nájmu tretej osobe, Nájomca môže od tretej osoby žiadať náhradu za
opotrebovanie inventáru, ktoré je majetkom Nájomcu.
4. Nájomca je povinný priestory spoločne s inventárom poskytnúť Prenajímateľovi pre kultúrnospoločenské podujatia organizované obcou a všetkým miestnym organizáciam dvakrát ročne.
Prenajímateľ spoločne s Nájomcom dohodnú harmonogram kultúrno-spoločenských udalostí, ktorý
bude zverejnený na obecnej informačnej tabuli a obecnej internetovej stránke.
5. Nájomca sa týmto zaväzuje plne uhradiť, resp. dať do pôvodného stavu akékoľvek poškodenie
alebo pokazenie, ktoré on alebo ľudia, ktorí vstúpili do priestorov s jeho súhlasom, spôsobili na
Predmete nájmu, najmä nebytových priestoroch, príslušenstve a zariadení a inom vybavení
umiestnenom v Predmete nájmu. Ak Nájomca nesplní túto povinnosť, Prenajímateľ má právo po
oznámení Nájomcovi požadovať od Nájomcu všetky náklady, ktoré zodpovedajú uvedeniu
poškodenej veci do pôvodného stavu pred poškodením.

6. Nájomca je povinný, v prípade ukončenia prenájmu podľa tejto Zmluvy, vrátiť priestory
Prenajímateľovi (spolu so všetkým príslušenstvom, zariadením a iným majetkom a vybavením
poskytnutým alebo vlastneným Prenajímateľom), všetko v pôvodnom stave. Berie sa do úvahy bežné
opotrebovanie.
Článok VII.
Práva a povinnosti prenajímateľa
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Prenajímateľovo právo vykonať akékoľvek stavebné práce
alebo iné významné zmeny v nebytových priestoroch, ktoré sú súčasťou Predmetu nájmu si vyžadujú
súhlas Nájomcu. Takýto súhlas nebude neprimerane odopieraný.
2. Ak však Prenajímateľovi nariadila vykonať opravy štátna správa alebo iný kompetentný orgán,
Nájomca bude povinný sprístupniť vykonanie takýchto opráv a prípadne iné uskutočnenie zmien. V
prípade vzniku škody za nesplnenie tejto povinnosti, bude túto znášať Nájomca.

Článok VIII.
Cena nájmu a jeho splatnosť
1. Nájomca sa zaväzuje platiť Prenajímateľovi nájomné dohodnuté medzi nimi nasledovne:
a) Sumu: 0,- EUR bez DPH / m² / rok za nebytové priestory.
2. Všetky energie hradí Prenajímateľ.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Zmluvné strany dostanú po dvoch
vyhotoveniach.
2. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve môžu byť vyhotovené iba vo forme písomného
dodatku.
3. Táto Zmluva sa bude riadiť slovenským právom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka týkajúcimi sa nájomnej zmluvy, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových
priestorov, ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany si zasielajú písomnosti na adresu uvedenú na prvej strane tejto Zmluvy alebo na
adresu neskôr písomne oznámenú zmluvnej strane. Písomnosť sa pokladá za doručenú aj v prípade,
ak doporučenú zásielku neprevzala oprávnená osoba v odbernej lehote a to aj vtedy, ak sa o uložení
zásielky nedozvedela.
5. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že táto Zmluva je uzatvorená v slobodnej a vážnej vôli, bez
nátlaku a tiesne, Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, s touto súhlasia, čo
potvrdzujú svojím podpisom.
6. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania.
V Alekšinciach, dňa 30.6.2014

Za Prenajímateľa:

Za Nájomcu:

...........................................................
Igor Miškolci - starosta obce

...........................................................
Jozef Kováč

Prílohy:
1. Preberací protokol
2. Inventárny zoznam - Environmentálne a kultúrnospoločenské centrum Alekšince
Príloha č. 1:

Preberací protokol

Stav elektromera:
Stav vodomera:

V Alekšinciach, dňa 30.6.2014
Za Prenajímateľa:

Za Nájomcu:

...........................................................
Igor Miškolci - starosta obce

...........................................................
Jozef Kováč

Príloha č. 2: Environmentálne a kultúrnospoločenské centrum Alekšince –
Poľovná chata Poľovníckeho združenia Alekšince
Inventárny zoznam zasadacej miestnosti:

počet

-

Stôl hnedý veľký
Stolička hnedá s pletenou výplňou
Vešiak železný
RUSTIK výkladné skrine s kľúčmi
Vešiaková stena veľká s 10x dvojvešiak
Stojan na zbrane drevený
Obraz nástenný s poľovníckou tematikou
Krb s krbovou vložkou sklenenou

8 ks.
50 ks.
3 ks.
2 ks.
1 ks.
5 ks.

Dekoračná výzdoba zasadacej miestnosti:
- Trofej jelenia
- Trofej srnčia
- Trofej kly diviak
- Plastika zhasíňajúci jeleň
- Nástenné hodiny
- Trofej muflón
- Stolík konferenčný drevený
- Okenné žalúzie
- Dvere drevené presklené
- Schody povalové drevené so tyčou na stiahnutie

3 ks.
19 ks.
1 ks.
1 ks.
1 ks.
1 ks.
1 ks.
2 ks.
1 ks.
1 ks.

Dekoračná výzdoba vstupnej chodby / z ľavej strany budovy /:
- Trofej Sluka lesná
- Železný jeleň
Inventárny zoznam kuchyňa:
- Kuchynská linka spolu s policami a kuchynským dresom
- Vodovodná batéria dresová
- Plynový šporák s trúbou na pečenie
- Šálka kávová zelená
- Šálka kávová oranžová

1 ks.
1 ks.
1 ks.
1 ks.
1 ks.
25 ks.
25 ks.

1/5
-

Kávový pohár / hrubé sklo /
Pekáč malý
Pekáč veľký / nerezový /
Súprava hrncov zn. ANTE

-

Súprava hrncov farba hnedá

hrniec
 pokrievka
hrniec

počet
9 ks.
1 ks.
1 ks.
5 ks.
5 ks.
5 ks.

 pokrievka
-

panvica
hrniec nerezový 5l spolu s pokrievkou
hrniec veľký zelený spolu s pokrievkou
hrniec hnedý malý
hrniec – čajník červený
vinný džbán
čajová súprava biela

-

pohár – vysoká stopka ornament
pohár – kryštál na stopke
pohár – krátka stopka
pohár – Coca cola zelený 3 dc.
pohár – kofola s uchom 0,4 l
pohár – kofola bez ucha 0,4 l
pohár – pivový Corgoň 0,3 l
pohár – zn. OLD HEROLD 0,05 l / destilátový pohárik /
pohár – biely so zelenými bodkami / destilátový pohárik /
pohár – rôzneho druhu 0,05 l / destilátový pohárik /
pohár – hrubé sklo 0,1 l
tácka biela – veľká
tácka biela – malá
tácka zelená
tanier dezertný malý biely
tanier polievkový hlboký
tanier veľký plytký
košík drevený chlebový
naberačka polievková – veľká hliníková
naberačka polievková – malá hliníková

šálka
 tanierik
 džbánik

5 ks.
3 ks.
1 ks.
1 ks.
1 ks.
1 ks.
1 ks.
11 ks.
10 ks.
1 ks.
6 ks.
8 ks.
5 ks.
27 ks.
8 ks.
12 ks.

12 ks.
23 ks.
12 ks.
23 ks.
39 ks.
1 ks.
1 ks.
2 ks.
50 ks.
51 ks.
50 ks.
3 ks.
2 ks.
3 ks.

2/5
-

naberačka polievková – smaltovaná
varecha drevená
naberačka dierková hnedá / sítko /
tanier veľký / záložný /
tanier malý / záložný /

počet
2 ks.
1 ks.
1 ks.
5 ks.
6 ks.

-

ozdobná šálka s pevným tanierom
misa porcelánová malá č. 52
vandlik nerezový – veľkosť stredná
polievková misa
pokrievka na misu polievkovú
misa porcelánová hlboká biela
príborová súprava rúčka drevená – nôž
príborová súprava rúčka drevená – vidlička
lyžica polievková – nová
lyžica kávová umelý koniec – nová
lyžica kávová
lyžica kávová hliníková
lyžica plastová červená
lyžica na kockový cukor / cvakátková /
nožík príborový – hliníkový s čiernou rúčkou
vidlička – hliníková
nôž – malý čierny
nôž – stredný hnedý
škrabka zemiaková – rúčka zelená
škrabka zemiaková – rúčka žltá
otvarač pivový s vinovým – chrómový
nadstavec na hrdlo fľaše
osla s drevenou rúčkou
varecha drevená – malá
sitko umelé čajové
naberačka – chrómová
otvarak plastový na konzervy
naberačka chrómová na misy
naberačka dierková chrómová čierna rúčka
vidlička chrómová čierna rúčka

2 ks.
1 ks.
1 ks.
4 ks.
3 ks.
3 ks.
6 ks.
6 ks.
54 ks.
6 ks.
2 ks.
26 ks.
1 ks.
1 ks.
48 ks.
74 ks.
5 ks.
1 ks.
1 ks.
1 ks.
1 ks.
3 ks.
1 ks.
5 ks.
1 ks.
2 ks.
1 ks.
1 ks.
2 ks.
1 ks.
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počet
1 ks.

-

lyžica chrómová čierna rúčka

-

tĺčik drevený na mäso

-

sekáč na mäso malý

2 ks.

-

nožnice na mäso

1 ks.

-

vidlička na mäso – rúčka drevená hnedá

1 ks.

1 ks.

-

nôž veľký chlebový
nože zn. PETERHOF – sada
doska drevená hrubá
doska drevená tenká

2 ks.
7 ks.
3 ks.
4 ks.

Zariadenie kuchyne elektrospotrebičmi:
- Mikrovlnka zn. ALASKA
- Rychlovarná kanvica zn. EXCLUSIV
- Plynový šporák zn. Mora

1 ks.
1 ks.
1 ks.

Zariadenie skladovej miestnosti:
- mraznička truhlová zn. ARDO
- mraznička truhlová zn. WIRPOOL
- chladnička zn. WIRPOOL
- pracovný stôl – drevený
- kotol, kotlina pokrievka s kolenom
- elektrický ohrievač 220 V
- plynová fľaša – veľká
- plynová fľaša – stredná
- hadica zelená plastová 10m s koncovou pištolou
varecha drevená veľká – gulášová
- Hrniec čierny – veľký
- Lavor smaltový veľký modrý
- Lavor smaltový malý modrý
- Lavor plastový malý červený
- Lavor plastový malý zelený
- Hrniec plytký modrý
- Hadica plastová zelená 25m

1 ks.
1 ks.
1 ks.
2 ks.
1 ks.
1 ks.
1 ks.
1 ks.
1 ks.
2 ks.
2 ks.
2 ks.
2 ks.
1 ks.
1 ks.
1 ks.
1 ks.
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Zariadenie WC:
-

Umývadlo biele
Vodovodná batéria umývadlová
Elektrický ohrievač zn. ARISTON
Záchodová misa spolu s poklopom
Zrkadlo trojdielne
Polička drevená – toaletná
Interierové dvere drevené

počet
1 ks.
1 ks.
1 ks.
1 ks.
1 ks.
1 ks.
1 ks.

Poznámka:
- 1. Vybavenie Environmentálne a kultúrnospoločenské centrum Alekšince – Poľovná
chata Poľovníckeho združenia Alekšince v zmysle stavebného plánu: krb s krbovou
vložkou sklenenou, umývadlo biele, elektrický ohrievač zn. ARISTON, Záchodová misa
spolu s poklopom.
- 2. Vybavenie zabezpečené z vlastných finančných prostriedkov Poľovníckeho združenia
Alekšince: inventárny zoznam zasadacej miestnosti – podľa zoznamu, dekoračná výzdoba
zasadacej miestnosti – podľa zoznamu, dekoračná výzdoba vstupnej chodby – podľa
zoznamu, inventárny zoznam kuchyňa – podľa zoznamu, zariadenie kuchyne
elektrospotrebičmi – podľa zoznamu, zariadenie skladovej miestnosti – podľa zoznamu,
zariadenie WC – podľa zoznamu.
- 3. Zoznam Vybavenie Environmentálne a kultúrnospoločenské centrum Alekšince –
Poľovná chata Poľovníckeho združenia Alekšince sa skladá z 5 očíslovaných listov.
Spracovali:

Poľovný hospodár PZ Alekšince: Mgr. Richard Ivančo
Člen PZ Alekšince:
Radoslav Ťapušík
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