
 

Z M L U V A O PRENÁJME 

 

 inventára a materiálneho-technického vybavenia Auli pri Materskej škole  v Kaľave,  

budovy sup.č. 63 
 

   
                                                                          Čl. I. 

 

 

Prenajímateľ:        OBEC    K A Ľ A V A  

                                IČO: 00329223 

         v zastúpení: Jozef  Rabatin,  starostom obce 

                                č.účtu : 3402324001/5600 

                                             Prima banka a.s. Spišská Nová Ves 

 

 

Nájomca  :     SZTP, Kaľava, ZO č. 700,  

                           Kaľava 30 

               053 42 Kaľava 

v zastúpení: Mgr. Silvia Václaviková, PhD., predsedníčka organizácie  

 

 
         

                                                                           Čl.II 
 

                                                                 Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je prenájom inventára a materiálneho – technického vybavenia v budove 

Auly pri Materskej škole,  súp.č.63 v Kaľave , ktoré je postavené na parcele  C.KN 46/1 v Kaľave. 

 
Prenajímateľ prenajíma inventár a materiálno– technického vybavenie  nachádzajúce sa v 

Aule pri Materskej školy  na účely:  

Hodnotiaca členská schôdza 
Nájomcovi je známy stav nehnuteľného ako aj hnuteľného majetku v čase podpísania 

nájomnej zmluvy. 

 
  Nájomca sa zaväzuje, že prenajímaný inventár a materiálneho – technického vybavenie   bude 

užívať výhradne na dohodnutý účel a zodpovedá  za zverené hodnoty, konanie účastníkov  a ich 

bezpečnosť a zdravie. Nájomca zodpovedá za škody spôsobené v bezprostrednej blízkosti prenajatej 
budovy. 

 

Čl. III. 
 

Účinnosť 

 

 

Zmluva nadobúda účinnosť odo dňa  podpísania oboch zúčastnených strán. Predmet zmluvy 

sa prenajíma na dobu: 

Od:                               30.07.2022                                   Do: 31.07.2022 

 

 



                                                                          Čl. V. 

 

                                                                       Poplatky  

 

a) Obec Kaľava prenajíma uvedený inventár a  materiálneho – technického vybavenia v za poplatok  

vo výške: 0 €,  v zmysle Smernice obce Kaľava č. 1/2019 o poplatkoch za služby poskytované obcou 
a za užívanie obecného majetku. 

 

b) Nájomca je povinný udržiavať predmet zmluvy v stave v akom ho prevzal. Vzniknuté škody na 

nehnuteľnom majetku, hnuteľnom majetku, zariadení a osobách zúčastnených na podujatí hradí 
nájomca v zmysle platných legislatívnych noriem. 

 

                                                                         Čl. VI. 
 

                                                           Osobitné ustanovenia 

 

 

 

a) Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu  uskutočniť len písomnou formou a so súhlasom  

zmluvných strán. Na právne pomery neupravené touto zmluvou sa vzťahujú všeobecne platné 
predpisy. Zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, pričom každá strana obdrží 1 exemplár. 

 

b) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je informovaný súhlas.  

 
c) Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(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 fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných 
miestach prevádzkovateľa. 

 
 

 

 

 
V Kaľave dňa:     29.07.2022                                                                   V Kaľave dňa:     29.07.2022 

 

 

 

 

 

 

 …....................................................                                           ............................................................. 

               prenajímateľ                                                                                           nájomca  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osobnyudaj.sk/informovanie


Informovaný súhlas 
 

Prenajímateľ:        OBEC    K A Ľ A V A  

                                IČO: 00329223 

                                zastúpená Jozefom Rabatinom,  starostom obce 

                                č.účtu : 3402324001/5600 

                                Prima banka a.s. Spišská Nová Ves 

ďalej len „prenajímateľ“ 

 

 
Nájomca  :     SZTP Kaľava, ZO č. 700 

                           Kaľava 30 

               053 42 Kaľava 

 

v zastúpení: Mgr. Silvia Václaviková, PhD., predsedníčka organizácie  

 

 

ďalej len „nájomca “ 

Nájomca svojim podpisom berie na vedomie, že dlhodobý  vplyv  vysokých teplôt 

a deficit  zrážok  spôsobil nedostatok vody v obecnej studni, ktorá zásobuje  Aulu pri 

Materskej škole, čo obmedzuje plnohodnotný prenájom jej materiálno-technického 

vybavenia, ktorého súčasťou sú i dodávky vody.  

Zároveň svojim podpisom súhlasí, že pri užívaní materiálno-technického vybavenia 

Auly pri Materskej škole si zabezpečí potrebné  množstvo vody na vlastné náklady, bez 

možnosti refundácie prenajímateľom. 

Tento informovaný súhlas je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o prenájme Materiálno 

technického vybavenia Auly pri Materskej škole. 

 

V Kaľave, dňa:   29 .07.2022 

 

 

__________________________ 

nájomca / podpis a pečiatka/ 

 

 


