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ZMLUVA  O NÁJME č. 12179001 
uzatvorená  

podľa § 663 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník SR v platnom znení 
 

medzi : 
 
 
Obchodné meno:    agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 
Zastúpený:             JUDr. Mário Dinga, riaditeľ                            
Sídlo:    Výstavná 4, 949 01 Nitra, Slovenská republika 
IČO:     36 855 642 
DIČ:     2022506651 
IČ DPH:  SK2022506651 
Zápis:  Okresný súd Nitra, oddiel Pš vložka 10007/N  
IČ DPH:   SK2022506651 
Bank. spojenie :   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 
IBAN:  SK 8511110000006607317028 
SWIFT:   UNCRSKBX 
(ďalej len „Agrokomplex“) 
 
 
Obchodné meno:  Kraj Vysočina 
Zastúpený: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje 
K podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady kraje 
Sídlo:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika                                   
IČO: 70890749 
DIČ: CZ70890749 
Zápis: vyšší územní samosprávný celek vytvořený podle českého práva na základě 

ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních 
samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 
1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů  

Bankové spojenie:  Sberbank CZ 
IBAN:   CZ8368000000004050005000 
SWIFT:   VBOECZ2X                                 
(ďalej len „Vystavovateľ “ )   
 
 

I. Predmet a čas 
1. Predmetom zmluvy je dočasný prenájom časti vnútornej plochy pavilónu M4 vo výstavnom areáli 

vo vlastníctve  Agrokomplex vystavovateľovi. 
 
2. Vystavovateľ sa zaväzuje zúčastniť výstavy : 

Mladý tvorca 2017 
v termíne :  26.04. 2017 – 28.04. 2017 
Umiestnenie :     Pavilón M4 

                 
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. 
 
 
Nájomné krytá 
plocha 

Množstvo m2 J.cena Suma DPH 
84,00 63,00 5 292,00   EUR 0% 

pospichalova
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  Suma spolu bez  DPH:  5.292,00 EUR 
 Suma spolu s DPH:   5.292,00 EUR 

                                                                                                      
2. Zmluvné strany sa dohodli, že vystavovateľ zaplatí  Agrokomplexu čiastku vo výške 100% 

dohodnutej ceny na základe zálohovej faktúry, ktorá mu bude zaslaná po nadobudnutí účinnosti 
tejto zmluvy. 
Poplatky svojej banky uhradí vystavovateľ. 
Dátum splatnosti je 14 dní od doručenia faktúry Agrokomplex Vystavovateľovi. V prípade, že 
termín úhrady nebude dodržaný, môže Agrokomplex odmietnuť účasť Vystavovateľa na výstave. 
Dohodnutá cena musí byť však zaplatená pred dňom začatia výstavy, inak môže Agrokomplex 
odmietnuť účasť Vystavovateľa na výstave. 
Úhrada ceny bude realizována bezhotovostním převodem na účet Agrokomplex uvedený vo 
faktúre Agrokomplex. 

 
3. Agrokomplex sa zaväzuje zaslať Vystavovateľovi faktúru (riadny 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 tejto zmluvy. 

 
2. Ak realizuje elektrickú inštaláciu iná firma ako Agrokomplex, musí mať na túto činnosť 

oprávnenie od IBP a vyžiadať si schválenie zo strany Agrokomplex na projekt elektrickej 
inštalácie a celkovú revíziu elektrickej 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 počas výstavy. 

 
IV. Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že tento zmluvný vzťah sa riadi platnými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákona. 
 
2. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 exemplár obdrží Vystavovateľ a 1 exemplár 

Agrokomplex. 
 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť  dňom podpísania zmluvnými stranami.  
 
4. Túto zmluvu Agrokomplex zverejní v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 5a zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením 
celého textu tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Potvrdenie o zverejnení tejto zmluvy 
Agrokomplex na požiadanie zašle Vystavovateľovi.  
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5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv. 
 

6. Agrokomplex výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v České republice v 
 informačním systému veřejné správy – Registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
 

7. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
Príloha č.1: Všeobecné výstavné podmienky účasti na výstavnej akcii 
Príloha č.2: Poverenie na podpis zmluvy pre: Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady kraje 
 

 
8. O uzavření této  smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina usnesením č. ........................................ 

ze dne ................................. 
 
 
V Nitre, dňa ......................................            V ......................................  dňa  ....................... 
 
 
 
 

 
.........................................................        ......................................................... 
agrokomplex – NÁRODNÉ VÝSTAVISKO,  Kraj Vysočina 
Štátny podnik      Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady kraje 
JUDr. Mário Dinga, riaditeľ    poverená podpisom zmluvy v súlade  
       s priloženým poverením 










