
NÁJOMNÁ ZMLUVA
1. Zmluvné strany

Bumerang s.r.o.
Kopčianska 20, 851 01 Bratislava 
Gogolova 18, 852 02 Bratislava 
Mgr. Igor Balia 
35839678 
2020216231 
00421 905 621 279

Kontaktná osoba nájomcu v mieste konania akcie: Igor Balia, mob. tel.: 0905 621 279
a

Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove 
Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo 
PhDr. István Mázik 
0908/40 90 29

Meno a kontakt zodpovednej osoby prenajímateľa, ktorá bude mať stálu službu počas celej doby 
prenájmu objektu v ktorom sa uskutoční akcia: Tibor Danyi, mob. tel.: 0905 / 17 75 43

Nájomca
Adresa:
Poštová adresa: 
Meno:
IČO:
DIČ:
mob.tel.:

Prenajímateľ:
Adresa:
Meno vedúceho kult. zariadenia: 
tel.:

Predmetom tejto dohody je prenájom:
2. Predmet zmluvy

Miesto:
Dátum podujatia: 
Začiatok prenájmu: 
Koniec prenájmu: 
Cena prenájmu:

Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo
4. marca 2012
17:00
23:00
200,- € za celý prenájom

3. Povinnosti organizátora
Zrealizovať podujatie podľa predmetu dohody s bezplatným vstupom pre verejnosť.

4. Povinnosti kultúrneho zariadenia
Zabezpečiť:
• prípojku a odber elektrickej energie: 380 V 125 A - na každej fáze, max. 100 m od pódia, 

štandardnou prípojkou
230 V 16A, 2x, max. 100 m od pódia

• prenájom objektu:
- vstupnú halu (vestibul) na umiestnenie promo stánkov a propagačných materiálov nájomcu
- 4 ks šatní čo najbližšie k pódiu -  uzamykateľné, so stoličkami, stolmi, zrkadlom, WC 

s umývadlom a hyg. pap.- vykúrené
- miestnosť pre recepciu pre cca 50 osôb - vykúrenú
- záchody pre vystupujúcich a návštevníkov
- šatňu pre návštevníkov

• upratovanie

Prenajímateľ nesie plnú zodpovednosť za to, aby ním zabezpečené plnenia, zariadenia a objekty 
spĺňali potrebné prevádzkové a bezpečnostné kritériá, ako aj za škody, ktoré v zniknú z ich 
nevyhovujúceho stavu.

Dňa: á ? . Ž , ^ 1 2 . Dňa: 21.2.2012

Mgr. Igor Balia

Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 30 

986 01 Fiľakovo 
IČO: 00046543 DIČ: 202113931í

PhDr. Iswán Mázik


