
D O H O DA  O PREN A JM E ZA R IA D EN IA  A  N EB Y TO V Ý C H  PRIESTO RO V  M SKS 
_________________ BEZ POSKYTOVANIA ZV LÁ ŠTN Y CH  SLUŽIEB________________

Mestské kultúrne stredisko Kolárovo, Kostolné nám. 4 
IČO: 00513474 
D IČ :2021030726
v zastúpení: Mgr. János Mayer -  riaditeľ

a
OZ helloGúta, Školská 23/43 946 03 Kolárovo
v zastúpení: Ing., Mgr. Forró Tibor
IČO: 42205468
DIČ: 2120230673
IČDPH:

podľa zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov sa dohodli na prenájme zariadenia a 
nebytových priestorov MsKS -  Divadelná sála

na deň 17. decembra 2017 od 08.30 do 21.00 hod.

názov podujatia: Kultúrny program 

v trvaní celkom 12.5 hod.

za nájomné celkom 1220,00 € uhradené v hotovosti dňa 18.12.2017
bezhotovostne do

Požiadavky nájomcu:
čistá sála, prezliekárne, technika

Nájomca zodpovedá za všetky vzniknuté škody na majetku MsKS, ktoré preukázateľne vznikli 
z jeho viny. Počas trvania podujatia nájomca zodpovedá za dodržanie predpisov PO a BOZP, 
zodpovedá za bezpečnosť svojich návštevníkov, ako aj za ich odložený majetok v prenajatých 
priestoroch . Nájomca zodpovedá, aby boli dodržané zákony (autorský zákon č. 185/2015 Z.z., ZDP 
č. 595/2003 Z.z. v znení neskoršíeh predpisov), ako aj všeobecne uznávané etické a mravné 
princípy. Nájomca zodpovedá za prísne dodržanie zákazu fajčenia v celom objekte v zmysle 
zákona č. 377/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V Kolárove dňa 14.12.2017 pMÍIESTií 7/^'^

nájomca: za MsKS 94003

Finančná operácia (zmluva) j e - n i e  je  v súlade s osobitnými predpism i.
Finančnú operáciu alebo jej časť je -  nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vyni)(hať poskytnuté 
plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
M eno a priezvisko zodpovedného zam estnanca OVS , ktorý vykonal overenie: Eva Kaczová 
Dátum: 14.12.2017 
Podpis:

M eno a pri zvisko štatutárneho zástupcu OVS: Mgr. János M ayer 
Dátum: 14. ^ 2 0 1 7  
Podpis:


