
Z M L U V A 0 PRENAJME
3/2020

inventára a matcrialneho-technického vybavenia  obce Kaľdva

Č1.  I.                                                                                          '
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zastúpená Jozefom Rabtinom,  starostom obce
č.účtu : 3402324001/5600

Prima banka a.s. Spišská Nová Ves

Jvď}.omcď..         L]'via Krompašská
Kal'ava č. 8
05342 Kal'ava
r.č.: 916204/9644

Čl. II.
Pľedmet mluvy

Predmetom  zmluvy je  prenájom  inventára  a  materiálneho  -technického | vybavenia    obce
Kaľava.

Predmet Cena za prenájom Počet Cena za prenájomcelkom
11

Nadobúdacia cena

set (stôl +2 lavičky) * 1€/set a deň 2 4€
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Spolu 4€

*nehodiace sa pi.eškrtnúť

Nájomca  svojim  podpisom  potvrdzuje,  že     je  mu  známy  stav  prenajímáného  inventára  a
materiálno-technického vybavenia  obce Kal'ava.                                                                '
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Č1.  III.

Úhrada nákladoN a škody

a) Obec Kaľava prenajíma uvedený inventár a   materiálneho - technického vybavenia   za poplatok
v zmysle  Smemice obce Kaľava č.  1/2019 o poplatkoch za služby poskytované obcou a za užívanie
obecného majetku.

b)  Nájomca je  povimý udržat'  a  odovzdat'  predmet  zmluvy  v stave  v akom  ho  prevzal  a  uhradiť
pripadné  vzniknuté   škody  na  predmete     zmluvy  v  prospech  obce  Kaľava  bezodkladne  podľa
nadobúdacej ceny predmetu.

c) Pri nedodržaní lehoty prenajímania je nájomca povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške  100%
priplatku za deň.

Čl. IV.
Doba plaĺnosti

Zmluva nadobúda účinnost'  odo  dňa jej  podpísania oboch  zúčastnených  strán.  Predmet zmluvy  sa
prenaj ĺma na dobu:

Od:                                     19.06.2020                             Do:  20.06.2020

Č1. V.

Osobitné ustanoNenia

a)  Zmeny  adoplnky  tejto  zmluvy  sa  môžu     uskutočnit'  1en  písomnou  formou  a so  súhlasom
zmluvných  strán.  Na  právne  pomery  neupravené  touto  zmluvou  sa  vzt'áhujú  všeobecne  platné
predpisy. Zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, pričom každá strana obdrží 1 exemplár.

b)  „Osobné  údaje   dotknutých  osôb   sa  spracúvajú   v súlade   s  NARIADENÍM   EURÓPSKEHO
PARLAMENTU  A  RADY  (EÚ)  2016/679  z  27.  apn'la  2016  o  ochrane  Szických  osôb  pri
spracúvanĺ  osobných  údajov  a  o  voľnom  pohybe  takýchto údajov,  ktorým  sa  zrušuje  smemica
95/46fls  (všeobecné  nariadenie  o  ochrane  údajov)  a  so  zákonom  č.   18/2018  Z.  z.  o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom
sídle   www.osobnyudaj.sk/informovanie,   ako   aj vo   Szickej   podobe   v sĺdle   a   na   všetkých
kontaktných miestach prevádzkovateľa.

V Kaľave dňa: 18.06.2020
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