
ZMLUVA č. 6129091 

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. František Ďurkovič, riaditeľom 
a vystavovateľom :  Slovenská agentúra životného prostredia 
                                 Tajovského 28 
                                 974 01 Banská Bystrica 
                                 Číslo účtu: 7000389222                          Zápis do obch. registra: 
                                 Peňažný ústav:.Štátna pokladnica    Dňa: 
                                 IČO:  00626031      Miesto: 
                                 DIČ:  2021125821                  Zložka: 
                                 IČ DPH:  SK2021125821     
 Zastúpeným:   
 Ing. Dagmar Rajčanová 

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 2012 
             v termíne 23.08.2012 – 26.08.2012 
             Umiestnenie : M1/27 
 

 
                    Požadovaný počet:                 ks       

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 – cez pevnú linku        ks          1,00         100,00             100,00    EUR     20% 
2) Nájomné krytá plocha                            m2       24,00     15,00 360,00     EUR    20% 
3) Neplatené údaje vo výstavnom katalógu            Euro  1,00       0,00     0,00    EUR    20% 
4) Registračný poplatok                                           ks          1,00        100,00            100,00     EUR     20% 

 DPH zo sumy 20%                                  560,00 EUR                                                 112,00     EUR   
Suma spolu                                         bez  DPH:                                                    560,00     EUR 
                                                                 s DPH:                                                    672,00     EUR 
 

 
  



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. Ak bude vystavovateľ v omeškaní so splnení peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť 

z nezaplatenej sumy úroky z omeškania v zmysle § 369 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. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že tento zmluvný vzťah sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a Občianskeho zákona. 

2. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 exemplár obdrží vystavovateľ a 1 exemplár AX. 
3. Táto zmluva nadobúda platnosť  dňom podpísania zmluvnými stranami. .  
 
 
 
 
 
V Nitre, dňa 01.08. 2012                                                     V ......................................  dňa  ................. 
 
 
 
....................................................                                                  ...................................................... 
Za Agrokomplex – Výstavníctvo                                                             za vystavovateľa 
                     Nitra 
 
 
 
 
 
 


