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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
 

Zmluvné strany: 
 
 
1. AGRION 
    Združenie výrobcov a predajcov pôdohospodárskej techniky v SR 
    Hlavná 325, 900 41 Rovinka  
    Zastúpená: Dr. h. c. prof. Ing. Ján Jech, PhD., prezident AGRIONu 
    (ďalej len AGRION) 
    IČO: 31781942 
    DIČ: 2021356139 
    Bankové spojenie: SLSP a.s. Bratislava 
    č. účtu: 0170419664/0900 
     
   a 
 
2. AGROKOMPLEX – VÝSTAVNÍCTVO Nitra, štátny podnik 
    Výstavná 4, 949 01 Nitra 
    Zastúpená: PaedDr. Ľubomír Martinka, riaditeľ 
    (ďalej len AGROKOMPLEX)  
    IČO: 36 855 642 
    IČ DPH: SK2022506651 
    Bankové spojenie: UniCreditBank 
    č. účtu: 6607317028/1111 
 

 
I. PREDMET ZMLUVY 
 
a/  Predmetom tejto zmluvy je vzájomné poskytnutie služieb oboch zmluvných strán   
     v súvislosti s veľtrhom AGROSALÓN 2011. 
b/  Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami  
     a uzatvára sa na dobu určitú do 03.04.2011.  
 
  
II. POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV 
 
Povinnosti zmluvnej strany 1. 
AGRION sa zaväzuje: 
a/  Byť oficiálnym spoluorganizátorom veľtrhu uvedeného v čl. I, ods. a. 
b/  Zabezpečiť akvizíciu vystavovateľov. 
c/  Zabezpečiť účinnú propagáciu veľtrhu doma i v zahraničí. 
d/  Zabezpečiť gesciu a spolupracovať s AGROKOMPLEXOM pri príprave odborných 
seminárov na veľtrhu AGROSALÓN 2011. 
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Povinnosti zmluvnej strany 2. 
AGROKOMPLEX sa zaväzuje: 
a/  Na veľtrhu AGROSALÓN 2011 v dňoch 30.3. - 2.4.2011 zabezpečiť na základe záväznej  
     prihlášky pre AGRION nájom 20 m2  krytej výstavnej plochy v pavilóne s realizáciou  
     a štandardnými službami. 
 
 
III. DOHODA O CENE 
 
a/  Zmluvné strany sa dohodli na tom, že členom AGRIONu, prihláseným na výstavu 
AGROSALÓN 2011 bude od AGROKOMPLEXU priznané cenové zvýhodnenie, ktoré bolo 
dohodnuté vo výške 15 % z ceny skutočne vyfakturovanej plochy na výstave. Vzájomne 
odsúhlasený zoznam bude aktuálnou prílohou tejto zmluvy (príloha č.1). Toto zvýhodnenie sa 
netýka tých členov AGRIONu, ktorí nemali do dňa prihlásenia vysporiadané všetky záväzky 
s AGROKOMPLEXOM. 
b/ Zmluvné strany sa dohodli na tom, že AGROKOMPLEX vyplatí províznu odmenu 
AGRIONu vo výške 5 % z obsadenej plochy za každého člena, ktorý má najneskôr do 30 dní 
od ukončenia veľtrhu vyrovnané všetky finančné záväzky s AGROKOMPLEXOM. Pri 
nesplnení tejto podmienky nárok na províznu odmenu za dlžnú firmu zaniká. 
 
 
IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
a/  Platnosť zmluvy možno zrušiť len písomnou dohodou podpísanou oboma stranami 
a výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu, pričom lehota sa pre tento 
účel stanovuje na 3 mesiace odo dňa nasledujúceho po doručení výpovede. 
b/  Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vyhotovené na základe dohody 
zmluvných strán písomnou formou.  
c/  Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dve obdrží každá zmluvná 
strana. 
d/  Obaja účastníci zhodne prehlasujú, že súhlasia s celým obsahom tejto zmluvy a že im nie je 
známa žiadna existujúca zákonná prekážka, ktorá by mohla ohrozovať platnosť tejto zmluvy. 
 
 
 
V Nitre, dňa  20. 01. 2011   
 
 
 
 
 
 
  ..............................................................                     ..........................................…….... 
      Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra,                           AGRION Rovinka       
                  štátny podnik         Dr. h. c. prof. Ing. Jech, PhD. 
       PaedDr. Ľubomír Martinka – riaditeľ                                                


