
KAZALIŠ''TO-KO'TCERTNA DVORA~TA "IVA•TA BilLIĆ-MAŽUHA'TIĆ" • Trg 
S.Miletića l?.. 35000 Slavonski Brod, telefon/fax:449-275, 
koju zastupa ravnatelj Hrvoje Špicer 9 prof" ( u daljnjem 
tekstu Dvorana) 

i 
MATICA HRVA•J'SKA SLAVO>rSKI BROD, Trg S.Miletića 120 35000 
Slavonski Brod, telefon 443-320, koju zastupa Preds,jednik 
ogranka, zaključili su 

UGOVOR 
o ustupanju prostora u KKD "I.B.M." 
za odvijanje rada Matice Hrvatske 

1. Kazališno-koncertna dvorana "I.B.Ma7.uranić", pod uvjetima 
utvrđ:enim ovim ugovorom, ustupa na korištenje dvije pro
storije za potrebe rada Matice Hrvatske iz Slavo~skog Bro
da (tajništvo i arhiva)t ukupne površine 32,40 m(kvadrat
nih). 

2. Početak ko.rištenja ustupl,jenog prostora iz točke 1. ugovo
ra utvrđ:uje se i računa od 1. travnja 2oo2.g. i traje do 
31. prosinca 2002.g. nakon kojeg roka će biti zaključen 
novi ugovor. 

3. Također, Matica Hrvatska će uz ustupljeni prostor moći 
koristiti i dio zajedničkih prostorija(hodnik, dva toa
let prostora s WC-ima s tim da će imati obvezu u istim 
održavati red i. čistoću i participirati u izdacima za sa
nitarni pribor i materijal, bez obveze nak11ade ostalih 
troškova. 

4. Matica Hrvatska se ovim ugovorom obvezuje ustupl,1erii pros
tor koristiti pažnjom dobrog domaćina čuvajući ga zajedno 
sa eventualno povjerenom imovinom. 

5. Takođ:er, Matica Hrvatska se obvezuje Dvorani pokrivati dio 
zajedničkih režijskih troškova (strije, vodet odvoza smeća 
i dr.), proporcionalno veliČiTli korištenog prostora, a na 
temelju mjesečnog obračun.a i ispostavljene fakture za pred
hodni mjesec s rokom plaćanja od 8 dana. 

6. Ukupna površina korištenog prostora koja ulazi u obračun 
za pokriće troškova iz član.ka 5. ugovora, a koja se odnosi 
na Maticu Hrvatsku jest 32,40 m (kvadratnih) ili 2,35% u 
odnosu na sveukupni korišteni prostor KKD "I.B.Mažuranić", 
koji iznosi 1380 m (kvadratnih). 

7. Ustupljeni prostor iz točke 1. ugovora Mat:l.ca Hrvatska 
može koristiti u sve dane bez ograničenja. 

8. Održavanje reda i čistoće u ustupljenom prostoru, obveza 
je Matice Hrvatske. 

9. Sve eventualne probleme do kojih može doći ugovorne strane 
će rješavati sporazumno, a za rješavanje eventualno nastalog 
spora ovlašćuju nadležni sud u Slavonskom Brodu. 

lo. Ugovor je načinjen u dva istovjetna primjerka (za svaku ugo
vornu stranu po jedan), a vrijedi kad ga potpišu ovlašteni 
zastupnici obiju ugovornih strana. 
U Slavonskom Brod r\ ff 

'5.,\~ ' 
Za Mati.cu Hrvat 

sjednik 
Špi 


