
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
 

č. ……………………………… 
 

I.  
Zmluvné strany 

 
1. AGROKOMPLEX - VÝSTAVNÍCTVO NITRA, štátny podnik 
 so sídlom: Výstavná ul. č. 4 
 949 01 Nitra 
 štatutárny zástupca: PaedDr. Ľubomír Martinka, riaditeľ 
 Osoba poverená jednaním: Ing. Jarmila Lukáčová, projektový manažér 
 IČO: 36855642 
 IČ DPH: SK2022506651 
 Bankové spojenie: UniCredit Bank 
 č. účtu: 6607317028/1111 
 Obchodný register: Okresný súd Nitra, oddiel Pš, vložka č. 10007/N 
 (ďalej zmluvná strana 1) 

 
2. GREGOR a spol., s r. 
 so sídlom: Galvaniho 2/a 
 821 04 Bratislava 
 štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Gregor, konateľ 
 IČO: 35773171 
 IČ DPH: SK2020222028  
 Obchodný register OS Bratislava 1 odd Sro, vložka č. 19687/B 
 Bankové spojenie: Tatra Banka 
 2620700146/1100 
 zastúpená: Ing. Stanislavom Gregorom, konateľ 
 (ďalej zmluvná strana 2) 

 
II.  

Predmet zmluvy 
 

Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán na nižšie uvedených odborných 
veľtrhoch a výstavách súvisiacich s tematikou nábytkárskej, drevárskej a strojárskej výroby: 
a) NÁBYTOK A BÝVANIE 2011 
b) MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2011 
 
 

III. 
Podmienky plnenia predmetu zmluvy 

 
Zmluvné strany sa dohodli na obsahu spolupráce nasledovne: 
 

Zmluvná strana 2 sa zaväzuje dodať nasledovné podklady pre veľtrhy uvedené v článku 
II tejto zmluvy: 
1. Odborné podklady pre tlač internet, oficiálne katalógy, reklamné odborné články. 
2. Rokovanie so štátnymi a profesnými  inštitúciami k odbornej spolupráci pri organizácii  



veľtrhov. 
3. Príprava a koordinácia sprievodných odborných akcií. 
4. Organizačná a odborná činnosť hodnotiteľských  komisií. 
5. Odborná obsahová náplň bulletinu veľtrhov. 
6. Záverečné odborné správy a štatistické vyhodnotenia veľtrhov. 
 
 
Zmluvná strana 1 sa zaväzuje poskytnúť pre jednotlivé práce príslušné podklady.  
 

IV 
Cena plnenia 

 
1. Po ukončení a vyhodnotení veľtrhov prináležia zmluvnej strane 2 honoráre za každý 

veľtrh uvedený v článku II tejto zmluvy, ktorých výška bude stanovená individuálne 
formou dodatkov k tejto zmluve. V dodatkoch sa musí nachádzať presné vymedzenie 
obsahu a ocenenia prác. Dodatky budú uzatvorené písomnou formou a so súhlasom 
oboch zmluvných strán. 

  
IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Zmluvné strany sa dohodli na tom, že táto zmluva je platná odo dňa podpisu a je  
 uzatvorená po dohode zmluvných strán na dobu určitú do 30. 6. 2011.  
2. Platnosť tejto zmluvy je možné zrušiť po dohode zmluvných strán, prípadne jednostran- 
 nou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán s tým, že výpovedná lehota je 3 mesiace 
 a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 
2. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží  
 dva. 
 
 
 
 
V Nitre, 15. 1. 2011   
 
 
 
 
 
 
 
............................................………..  ............................................... 
Za Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra Za GREGOR a spol., s r.o. 
                  štátny podnik Bratislava 
PaedDr. Ľubomír Martinka, riaditeľ Ing. Stanislav Gregor, konateľ 
 


