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ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 6139098 

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

zmien a doplnkov 

Uzatvorená medzi:  Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 

                                    Výstavná 4 

                                    949 01 Nitra 

                                    Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia 

                                    Číslo účtu:          6607317028/1111 

                                    IČO:  36855642 

                                    DIČ:  2022506651 

                                    IČ DPH:  SK2022506651 

                                    Okresný súd Nitra, oddiel Pš vložka 10007/N 

(v  ďalšom texte len AX),  

zastúpená: Ing. Františkom Ďurkovičom, riaditeľom 

Oprávnená konať vo veciach zmluvy: Mgr. Lenka Haverlíková, vedúca obchodnej skupiny 

 

a vystavovateľom :  Slovenská agentúra životného prostredia 

                                   Tajovského 28 

                                   975 90 Banská Bystrica                                                            

                                   Peňažný ústav:  Štátna pokladnica   

                    Číslo účtu:          7000389222/8180 

                                   IČO:  00626031               

                                   DIČ:  2021125821                 

                                   IČ DPH:  SK2021125821                  

Zastúpená: Ing. Martinom Vavřinekom, generálnym riaditeľom  

 

I. Predmet a čas 

 

1. Predmetom zmluvy je dočasný prenájom časti plochy výstaviska Agrokomplex vystavovateľovi, ako aj vykonanie 

objednaných prác a služieb, ak si tieto vystavovateľ objednal. 

 

2. Vystavovateľ sa zaväzuje zúčastniť sa výstavy: 

Agrokomplex  2013 v termíne 22.08.2013-25.08.2013           

                Umiestnenie : M1/27 

                     

II. Dohoda o cene a platobných podmienkach 

  

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena je stanovená v zmysle Zákona č. 18/1996 Zb. O cenách v úplnom znení.       

                                                                                              Množstvo            J.cena               Suma               DPH 

1.     Internet – WIFI pripojenie do 4 dní            ks            1,00                  58,33  58,33     EUR     20% 

2. Neplatené údaje vo výstavnom katalógu  Eur          1,00          0,00     0,00  EUR     20% 

3. Prenájom plochy                                             m2       24,00                  15,00             360,00     EUR     20% 

4. Registračný poplatok                                      ks           1,00                100,00            100,00      EUR     20% 

5. V-požičovné drez                                             ks           1,00                  17,00              17,00      EUR     20% 

6. V-pripojenie drezu                                           ks           1,00                    7,00                7,00      EUR     20% 

7. V-prípojka vody, odpad                                  ks           1,00                150,00            150,00     EUR      20%                                                                                                                                                                    

     DPH zo sumy 20%                             692,33 EUR                                                          138,47     EUR 

     ========================================================================== 

Suma spolu                                         bez  DPH:                                                           692,33      EUR 

                                                                 s DPH:                                                             830,80      EUR 
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2. Zmluvné strany sa dohodli, že vystavovateľ poskytne AX čiastku vo výške 100% dohodnutej ceny na základe  zálohovej 

faktúry, ktorá mu bude zaslaná zároveň s touto zmluvou. Poplatky svojej banky hradí vystavovateľ. 

Dátum splatnosti je vyznačený na zálohovej faktúre. V prípade, že termín úhrady nebude dodržaný, môže AX odmietnuť 

účasť vystavovateľa na výstave.  

 

3. AX sa zaväzuje zaslať vystavovateľovi faktúru  (daňový doklad) najneskôr do 15 dní od uskutočnenia zdaniteľného 

plnenia. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť dodatočne objednané práce a služby v hotovosti počas trvania výstavy. 

 

4. V prípade omeškania vystavovateľa s úhradou splatnej faktúry doručenej AX v zmysle tejto zmluvy, je vystavovateľ 

povinný zaplatiť AX úroky z omeškania za každý aj začatý deň omeškania s platbou splatnej faktúry v zmysle Nariadenia 

vlády SR č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.  

 

III. Podmienky zmluvy 

1. Vystavovateľ sa zaväzuje dodržiavať aktuálne Všeobecné výstavné podmienky účasti na výstavnej akcii, ktoré sú 

neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky na výstavu. 

 

2. Ak realizuje elektrickú inštaláciu iná firma ako AX, musí mať na túto činnosť oprávnenie od IBP a vyžiadať  si schválenie 

AX na projekt el. inštalácie a celkovú revíziu el. inštalácie. 

 

3. Vystavovateľ je plne zodpovedný v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 

požiarmi za vytvorenie podmienok BOZP a ochrany pred požiarmi pre svojich zamestnancov ako aj pre verejnosť počas 

výstavy. Ďalej je povinný dodržiavať všetky nariadenia a príkazy spoločnosti Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra š.p. počas 

výstavy. 

 
IV, Záverečné ustanovenia 

 

1. Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, 

zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ako aj platnými 

právnymi predpismi majúcimi vzťah k predmetu a účelu tejto zmluvy. 

 

2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia. Každý 

rovnopis má platnosť originálu.  

 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.  

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju na základe slobodne a vážne 

prejavenej vôle, neuzatvárajú ju v tiesni, či za inak nevýhodných podmienok, a na znak svojho súhlasu, byť touto 

zmluvou viazaní, ju podpisujú. 

 
V Nitre, dňa ....................                                                                     V Banskej Bystrici, dňa ..................... 

 

 

       

 

 

 

.........................................................                                                  .................................................................... 

za Agrokomplex -Výstavníctvo,š.p., Nitra                                                         za vystavovateľa 


