
 

Zmluva o prenájme 
 

uzatvorená v zmysle zákona  č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 
 
 

medzi 

  
 
M&M Brothers, s.r.o. 

Hlavné námestie 30/ 11, 979 01 Rimavská Sobota 
IČO: 36761486 
DIČ: 2022359416 
Zastúpená: Mgr. Ladislav Matyinko 
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 13729/S 

 
(ďalej len „Agentúra“) 

 
a 

 
Mestské kultúrne stredisko v Sabinove 

Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov 
IČO: 149 683 
DIČ: 2020711308 
Zastúpená: Mgr. Lucia Mihoková, riaditeľka MsKS Sabinov 
Bankové spojenie: SK81 0200 0000 0000 1163 2572 
 
(ďalej len „Dodávateľ“) 

 
I. 

Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri prenájme priestorov a súvisiacich priestorov a poskytnutí 
súvisiacich služieb  potrebných pre realizáciu koncertného podujatia pod názvom „Maduar - the Best of 30 Years LIVE - 
SK Tour 2015“ (ďalej len „koncert“) organizovaného dňa 13.11.2015 o 19:00 hod v Kinosále MsKS Sabinov. 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ zabezpečí priestory potrebné pre realizáciu koncertu a Agentúra Dodávateľovi 

vyplatí dohodnutú odmenu.  
 
 

II. 
Záväzky Dodávateľa 

 
1. Dodávateľ je povinný zabezpečiť  

- priestory kinosály od cca 15:30 hod. do 22:30 hod. 
- v zákulisí - 2 uzamykateľné šatne so stolom, stoličkami a zrkadlom, sociálne zariadenia, vstup len pre povolané osoby 
- funkčný prívod elektrickej energie na javisku - 1x 380V 64A alebo 32A 
- suché a čisté javisko 
- čisté hľadisko s kapacitou 360 miest na sedenie 
- prístup vozidla s technikou k nakladacej rampe (resp. priestoru na to určenému) 
- kontrolu vstupeniek pred začiatkom koncertu  

- prítomnosť javiskového technika počas celej doby prenájmu  
- propagáciu koncertu v dohodnutom rozsahu 
- predaj 200 ks vstupeniek prostredníctvom svojej pokladne. Tržby z predaja vstupeniek Dodávateľ vyúčtuje Agentúre 

v deň konania koncertu.  
 
 

III. 
Záväzky Agentúry 

 
1. Agentúra zaplatí Dodávateľovi za služby uvedené v bode II. tejto zmluvy nasledovnú odmenu - 200,- Eur.  

 
2. Odmena a náhrada dohodnutá podľa bodu III.1 tejto zmluvy je splatná v hotovosti v deň konania koncertu.  

 
3. Agentúra zodpovedá za materiálne škody, ktoré preukázateľne vzniknú na majetku Dodávateľa v súvislosti s konaním 
koncertu (rozbitie skla, krádež alebo poškodenie inventáru) a je povinný ich uhradiť. 

 
 
 
 
 



 

IV. 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Agentúra si vyhradzuje právo na zmenu termínu koncertu, musí však o takejto zmene bezodkladne informovať 
Dodávateľa písomnou formou a musí mať na takúto zmenu od Dodávateľa písomný súhlas. Za písomnú formu sa pre 

účely tohto bodu považuje aj e-mail. 
 
2. Agentúra a Dodávateľ sa dohodli, že ak 3 dni pred daným termínom nedosiahne predpredaj ani 150 vstupeniek, má 
Agentúra možnosť zrušiť tento termín bez nároku Dodávateľa na odmenu za tento termín.  

 
3. Dodávateľ nemôže vyhotovovať obrazové a zvukovo-obrazové záznamy bez súhlasu Agentúry. 

 
 

V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu považujú za platnú od nasledujúceho dňa po jej zverejnení na webových 
stránkach Dodávateľa. 

 
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné realizovať len písomnou formou, podpísaním oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 
 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné vypovedať aj po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán a to 
písomnou formou.  
 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné po písomnom súhlase Dodávateľa zo strany Agentúry previesť aj 
na tretie osoby, ktoré v takomto prípade preberú v plnom rozsahu záväzky a pohľadávky Agentúry vyplývajúce z tejto 

zmluvy. 
 
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má hodnotu originálu a každá strana obdrží jeden.  
 
6. Táto zmluva (a právne vzťahy v nej vyslovene neupravené) sa v ďalších veciach vždy riadi režimom platného 
Obchodného zákonníka Slovenskej republiky, slovenského autorského práva a ustanoveniami súvisiacich právnych 
predpisov.  
 
7. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto zmluvy riešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, súdnou 
cestou. Zmluvné strany si dohodli príslušný súd daný sídlom Agentúry. 

 
 
 
 
V Rimavskej Sobote, dňa 01.09.2015. 
 
 
 
 
 
 
 
........................................       ......................................... 
          Agentúra                      Dodávateľ 
 
 
 


