
Zmluva o spolupráci 
ktorú uzatvorili v zmysle ustanovenia §51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) 
 
 
Názov:   Občianske združenie ZO Csemadok vo Fiľakove 
IČO:   37824392   
Sídlo:   Madácha 5, 986 01  Fiľakovo 
IBAN :  SK30 0900 0000 0003 4086 3283 
Štatutárny zástupca: Mgr. Zsuzsanna Szvorák, predsedkyňa o.z. 
ďalej len („ZO Csemadok“) 
 
na strane jednej 
 

a 
 
Názov:   Mesto Fiľakovo 
IČO:   00316075 
DIČ:   2021115052 
Sídlo:   Radničná 25, 986 01  Fiľakovo 
Štatutárny zástupca:  Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta 
IBAN:   SK95 5200 0000 0000 0817 4961 
ďalej len („Mesto“) 
 
na strane druhej 
 
za nasledovných podmienok 

 
Čl. I. 

Úvodné ustanovenie 
 
Mesto je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese Lučenec, obci 
Fiľakovo a katastrálnom území Fiľakovo, a to: stavba, súpisné číslo 2053 na parcele číslo 
2834/3, druh stavby prístavba – prevádzková budova, register „E“ na liste vlastníctva č. 2272, 
ktorý je výlučným vlastníctvom Mesta umiestneného na pozemku parcelné číslo 2834/3 
o výmere 46 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, register „C“ na liste vlastníctva č. 
2272, ktorý je výlučnom vlastníctve Mesta (priestory výdajne vstupeniek do hradného areálu). 

 
 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať pri finančnom vysporiadaní projektu 

Obnovenia maďarského spoločenského domu (A MKH felújítása), ktoré sa realizovalo na 
základe úspešného projektu podaného ZO Csemadok, ako komplexná rekonštrukcia 
nehnuteľností uvedených v čl. I a nehnuteľností  stavba, súpisné číslo 1709 na parcele číslo 
2833/2, druh stavby reštaurácia, register „C“ na liste vlastníctva č. 2263, ktorý je výlučným 
vlastníctvom Reformovanej kresťanskej cirkvi, Cirkevný zbor Fiľakovo umiestneného na 
pozemku parcelné číslo 2833/2 o výmere 136 m2, druh pozemku zastavané plochy 



a nádvoria, register „C“ na liste vlastníctva č. 2763, ktorý je výlučnom vlastníctve 
Reformovanej kresťanskej cirkvi, Cirkevný zbor Fiľakovo. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať pri úhrade čiastočných nákladov na 
komplexnú rekonštrukciu nehnuteľností uvedených v čl. I tejto zmluvy, a to úhradou 
finančnej čiastky vo výške 1 000,00 €  z účtu mesta Fiľakovo IBAN: SK95 5200 0000 0000 
0817 4961 na účet ZO Csemadok IBAN:  SK30 0900 0000 0003 4086 3283. 

 
Čl. II 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na 
území Slovenskej republiky. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za 
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a 
obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Mesto 
obdrží 2 vyhotovenia a ZO Csemadok 1 vyhotovenie. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta. 

 
 
Vo Fiľakove, dňa: 27.12.2017 
 
 
 
 
 
 
 
....................v.r..................................    ...................v.r.............................. 
      Mgr. Zsuzsanna Szvorák                                  Mgr. Attila Agócs, PhD. 
Občianske združenie ZO Csemadok        Mesto Fiľakovo 
 


