
Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo 
IČO 00045543, DIČ: 2021139318, číslo účtu: 9504109 / 5200

Z M L U V A  č. 15/2015
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka Zb. v znení neskorších právnych

predpisov

Táto zmluva je uzavretá medzi Mestským kultúrnym strediskom vo Fiľakove 
zastúpené Mgr. Andreou Illés Kósik, riaditeľkou MsKS zo strany jednej,

a medzi
OZ - PRO SCHOLA NOSTRA -  PT zastúpené Mgr. Lívia Čičmanová, Farská Lúka 64/B, 
IČO: 35985674

Zmluvné podmienky:
L Zmluvné strany sa dohodli, že MsKS vo Fiľakove vypožičiava svoje 

priestory (divadelnú sálu, javisko, šatne a tanečnú sálu) dňa 06.11.2015 hlavnému 
organizátorovi v čase od 15:00 hod. do 24:00 hod.

2. Dohodnuté nájomné činí 260,- € (slovom: Dvestošesťdesiať Euro), ktoré MsKS 
žiada zaplatiť dňa 06.11.2015 pred začatím programu v hotovosti.

3. V prípade nezaplatenia nájomného v uvedenom termíne MsKS odstúpi od tejto 
zmluvy a svoje priestory odmieta vypožičať do prenájmu organizátorovi.

4. MsKS žiada organizátora, aby dodržal z bezpečnostných dôvodov kapacitu 
divadelnej sály v počte 360 osôb.

5. MsKS vo Fiľakove nie je organizátorom akcie, z toho dôvodu neberie na 
seba žiadnu zodpovednosť.

6. Organizátor podujatia dodržiava protipožiarne opatrenia, ako aj zákaz fajčenia 
v celej budove MsKS.

7. Za poriadok, predaj vstupeniek, zabezpečenie organizátorov, za oznámenie akcie 
/MsÚ, SOZA/ je zodpovedný p. Šimko.

8. V prípade nedodržiavania poriadku službukonajúci pracovník MsKS môže akciu 
ihneď pozastaviť a ukončiť.

9. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch. Každá zmluvná strana dostane 
po jednom výtlačku.

10. V prípadoch, neobsiahnutých v tejto zmluve, sa bude postupovať v zmysle 
ustanovení Občianskeho zákonníka platného v Slovenskej republike.

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluve porozumeli, že k nej neboli donútení pod 
nátlakom, alebo v tiesni, čo vyjadrujú svojimi podpismi na dvoch vyhotoveniach 
zmluvy, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.

Vo Fiľakove, 05.11.2015

Lívia Čičmanová -  štát. zástupkyňa 
organizátor

Mgr. Illés Kósik Andrea - riaditeľka 
MsKS vo Fiľakove


