
Mestské kultúrne stredisko. Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo

Z ML U V A č. 01/2016
o vypožičaní spoločenskej sály a vedľajších priestorov

1. Táto zmluva je uzavretá medzi MsKS vo Fiľakove zast. Mgr. Illés Kósik
Andreou riaditeľkou MsKS zo strany jednej a medzi p. Csillou Gallovou, 
bytom vo Fiľakove, Bemoláková č. 35/5, číslo OP: na strane druhej,
ako hlavnou organizátorkou fašiangovej zábavy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že MsKS vo Fiľakove vypožičiava svoje 
priestory dňa 13. februára 2016 pre p. Csillu Gallovú, hlavnej organizátorke 
fašiangovej zábavy v čase od 19.00 hod. do 05.00 hod.

3. Dohodnuté nájomné činí 320,- € (slovom: Tristodvadsať Euro), ktoré MsKS žiada 
zaplatiť do 12. februára 2016. V prípade nezaplatenia nájomného v uvedenom 
termíne MsKS odstúpi od tejto zmluvy a svoje priestory odmieta vypožičať do 
prenájmu organizátorke.

4. MsKS žiada od organizátorky dodržanie zákona o zákazu fajčenia v celej budove.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že MsKS vo Fiľakove vypožičiava svoje priestory 

pre p. Csillu Gallovú, ktorá po ukončení akcií odovzdáva priestory MsKS
v pôvodnom stave, tak ako prebral.

6. Organizátorka zodpovedá za dodržanie zákazu fajčenia celej budove.
7. Po ukončení zábavy prípadné škody a straty uhradí hlavná organizátorka 

fašiangovej zábavy.
8. MsKS žiada organizátorku zábavy, aby dodržal z bezpečnostných dôvodov 

kapacitu veľkej sály v počte 180 osôb.
9. MsKS vo Fiľakove nie je organizátorom ani spoluorganizátorom zábavy, 

z toho dôvodu neberie na seba žiadnu zodpovednosť.
10. Za poriadok, za predaj vstupeniek, za zabezpečenie organizátorov zábavy, za 

oznámenie zábavy ( MsÚ, SOZA ) je zodpovedný p. Csilla Gallová.
11. V prípade nedodržiavania poriadku službukonajúci pracovník MsKS môže 

akciu ihneď pozastaviť a ukončiť.
12. 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 obdrží jedno vyhotovenie.

13. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z toho jeden exemplár 
zostáva pre MsKS a jeden pre organizátorku.

Vo Fiľakove, 04.01.2016

Mgr. Illés Kósik Andrea 
riaditeľka MsKS vo Fiľakove

r

organizátorka


