
Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo

IČO: 00045543 tel.č.: 047/43 81 002 email: msks@filakovo.sk

ZMLUVA č. 30 uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka Zb.

v znení neskorších právnych predpisov

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

a

medzi OZ -  PRO SCHOLA NOSTRA -  PT, zastúpené Mgr. Lívia Čičmanová, Farská lúka 
64/B, IČO: 35985674 na strane druhej.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že MsKS vo Fiľakove vypožičiava svoje priestory (divadelnú 
sálu) dňa 07.01.2017 od 18.00 h o d ..
2. Dohodnuté nájomné činí 0,- € (slovom nula eur), nakoľko sa jedná o benefičný koncert.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že MsKS vo Fiľakove vypožičiava svoje priestory pre zmluvnú 
stranu, ktorá po ukončení akcií odovzdáva priestory MsKS v pôvodnom stave, tak ako prebral. 
Nájomca zodpovedá za škodu na predmete nájmu podľa príslušných ustanovení platných 
právnych predpisov (Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov), a to počas trvania 
nájmu od času odovzdania nebytových priestorov až do ich vrátenia prenajímateľovi a tieto je 
povinný po skončení nájmu uviesť do stavu v akom ich prevzal.
4. Nájomca je  povinný dodržiavať interné bezpečnostné predpisy prenajímateľa a protipožiarne 
opatrenia a pokyny, pričom prenajímateľ je povinný s internými bezpečnostnými predpismi 
nájomcu vopred oboznámiť.
5. Organizátor podujatia dodržiava protipožiarne opatrenia, ako je zákaz fajčenia v celej budove 
MsKS, a dodržuje kapacitu divadelnej sály v počte max. 380 osôb.
6. MsKS vo Fiľakove nie je organizátorom ani spoluorganizátorom akcie, z toho dôvodu 
neberie na seba žiadnu zodpovednosť.
7. Za poriadok, za predaj vstupeniek, za zabezpečenie organizátorov, za oznámenie akcie 
(MsU, SOZA) je  zodpovedná p. L. Čičmanová.
8. V prípade nedodržiavania poriadku službukonajúci pracovník MsKS môže akciu ihneď 
pozastaviť a dokončiť.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluve porozumeli, čo vyjadrujú svojimi podpismi na dvoch 
vyhotoveniach zmluvy, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

T|o  Fiľakove, 03.01.2017

organizátor Mgr. Illés Kósik Andrea 
riaditeľka MsKS

mailto:msks@filakovo.sk


Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo

IČO: 00045543 tel.č.: 047/43 81 002 email: msks@filakovo.sk

OZ - Pro Schola Nostra - PT 
Farská lúka 64/B 
986 01 Fiľakovo

VEC
Potvrdenie

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený so zásadami ochrany pred požiarom 
na území MsKS Fiľakovo zároveň dodržím interné bezpečnostné predpisy a protipožiarne 
opatrenia a pokyny prenajímateľa.

Vo Fiľakove, 03.01.2017

OZ - Pro Schola,N(jstra'-íl¥
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