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Zmluva o spolupráci
Zmluvné strany:
1. Mestské kultúrne stredisko (ďalej MsKS) 
sídlo: Nám. slobody 30, 986 01 Fiľakovo 
IČO: 00045543
DIČ:2021139318
zast.: riaditeľom: Mgr. Andreou Illés Kósik

2. Základná umelecká škola (ďalej ZUŠ) 
sídlo: Koháryho námestie 8, 986 01 Fiľakovo 
IČO: 37833651
DIČ:2021671487
zast.: riaditeľom: PhDr. Zoranom Ardamicom, PhD.

Zmluvné strany uzatvárajú nasledovnú zmluvu o spolupráci:

1. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je spolupráca v oblasti organizovania kultúrnych podujatí v meste 
Fiľakovo v priestoroch MsKS (veľká sála, predsieň - výstavy), ZUŠ (koncertná sála ZUŠ) 
a na verejných priestranstvách.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán
a/ MsKS má právo a ZUŠ má povinnosť, aby ZUŠ prostredníctvom svojich žiakov 
a pedagógov zabezpečila kultúrny program v termíne a v trvaní podľa osobitnej dohody / 
objednávky (30-60 min.) nasledovne:

- v mesiaci máj 2x ukážkové koncerty pre žiakov základných a materských škôl v jazyku 
slovenskom a maďarskom -  počas dňa
- v mesiaci máj/jún absolventský koncert spojený so slávnostným vyraďovaním
absolventov -  v poobedňajších, resp. vo večerných hodinách
- v mesiaci december vianočný koncert / program / výstavu -  v poobedňajších, resp. vo 
večerných hodinách
- v mesiaci december 2x výchovné koncerty pre žiakov základných a materských škôl 
v jazyku slovenskom a maďarskom -  počas dňa

b/ ZUŠ poskytne programy podľa bodu 2. tejto zmluvy pre MsKS bezodplatne -  pričom má 
právo prijať od divákov dobrovoľný dar/“vstupné“.

c/ ZUŠ poskytne primeranú súčinnosť pri ozvučení akcií ZUŠ.

d/ ZUŠ poskytne pre potreby koncertov i pre ostatné potreby MsKS na pódium MsKS na 
dobu trvania tejto zmluvy klavír -  krátke krídlo Petrof, inv. číslo: 1256 (staré, neplatné, ale 
neodstrániteľné číslo: ĽŠU-7/7737/1) bezodplatne. ZUŠ zabezpečí raz ročne ladenie a bežnú 
údržbu klavíra. ZUŠ zabezpečí na vlastné náklady pri voz a po skončení platnosti zmluvy 
odvoz klavíra z budovy MsKS. MsKS je zodpovedné za citlivé zaobchádzanie s nástrojom, za 
jeho stav a jeho umiestnenie vrátane prekrytia. MsKS umožní po dohode termínu vstup 
poverenej osoby pre účely ladenia a údržby klavíru a po skončení zmluvy umožní odvoz 
klavíru, ktorý ostáva majetkom ZUŠ za každých okolností.
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e/ MsKS poskytne pre ZUŠ divadelnú sálu na uvedené akcie, resp. pre výstavy predsieň 
vrátane štandardného ozvučenia a osvetlenia za 50% zo stanovenej ceny prenájmu 
a primeranú súčinnosť pri propagácii.

f/ Strany sa môžu osobitne dohodnúť aj na iných predmetoch spolupráce.

3. Doba trvania zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou 
oboch strán, alebo písomnou výpoveďou jednej strany bez udania dôvodu. Strany sa dohodli 
na výpovednej lehote tri mesiace, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

4. Záverečné ustanovenia
Strany prehlasujú, že si budú plniť povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
Bližšie nešpecifikované práva a povinnosti strán sa riadia platnými zákonmi SR.
Zmluvu možno meniť formou písomného dodatku podpísaného oboma stranami.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami. 
Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá strana dostane po 2 exempláre.

Vo Fiľakove, dňa M-Mik

riaditeľ MsKS, Mgr. Andrea Illés Kósik riaditeľ ZUŠ PhDr. Ardamica Zoran, PhD.


