
DOHODA O PRENAJME ZARIADENIA A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV MSKS 
________________ BEZ POSKYTOVANIA ZVLÁŠTNYCH SLUŽIEB

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

a
Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej, Školská 332, 946 31 Chotín

v zastúpení: Sylvia Czafrangóová 
IČO: 42332648
DIČ: 2023845626
IČDPH:

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

na deň 29. mája 2017 od 13.00 do 20.00 hod. Div. sála -  skúšky (grátis)
30. mája 2017 od 14.00 do 20.00 hod. Div. sála -  vystúpenie (5 h grátis)
30. mája 2017 od 15.00 do 20.00 hod. Rot. -  vystúpenie (3 h grátis)

1.júna 2017 od 14.00 do 20.00 hod. Div. sála -  skúšky (grátis)
2. júna 2017 od 15.00 do 20.00 hod. Div. sála -  vystúpenie (4 hod. grátis)
2. júna 2017 od 15.00 do 20.00 hod. Rot. -  vystúpenie (3 hod. grátis)

názov podujatia: Tanečné vystúpenie

v trvaní celkom 2 4 + 1 0  hod.

za nájomné celkom 200,00 € uhradené v hotovosti do
bezhotovostne do 02.06.2017

Požiadavky nájomcu:
čistá sála (Divadelná + Rotunda), prezliekárne, ozv. a svet. 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 neskorších predpisov), ako aj všeobecne uznávané etické a mravné 
princípy.
V Kolárove dňa 26.05.2017
nájomca: za MsKS ! \ „ 4 ;  ; o v o
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■;píC: 20: 1030726
Finančná operácia (zmluva) j e  -  nie je v súlade s osobitnými predpismi.
Finančnú operáciu alebo jej časť je -  nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté 
plnenie, ak sa fínančná operácia alebo jej časť už vykonala. \
Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca OVS , ktorý vykonal overenie: Eva Kaczová 
Dátum: 26.05.2017 
Podpis: y

Y , ,
Meno aprieivisko štatutárneho zástupcu OVS: Mgr. János Mayer SÚkľOmná̂ klaiMUlTI^QkáŠkoteSylvieCzafrangÓC'
Dátum: 26.05.2017 CzaK |ng® to
Podpis: '  V o l s k á  332,946 31 Chotin

IČO: 42332648, DIČ; 2023845626


