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P R E Š OV

Hádzanárska hala,  Baštová 

Čermeľská 1, 040 01 Košice 
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XXIX. ročník

NAJVÄČŠIA VÝSTAVA NA VÝCHODE SLOVENSKA

OBĽÚBENÉ TRADIČNÉ PODUJATIE –

30 000 NÁVŠTEVNÍKOV

ABC STAVEBNÍCTVA

PRIHLÁŠKA NA VÝSTAVU

ZMLUVA O DIELO
uzavretá podºa platného znenia Obchodného zákonníka

1. Úãastníci zmluvn˘ch vzÈahov
 Túto zmluvu uzatvára 
 organizátor:
 Agentúra BOCATIUS  âermeºská 1, 040 01 Ko‰ice
 Tel./Fax: 055/622 02 75, 0903 340 693
 Zodpovedn˘: Mgr. Róbert ·alata
 na jednej strane 
              a 
 VYSTAVUJÚCA FIRMA:

Názov: ..................................................................................................  Zastúpen˘: ….........………………………

Adresa: .................................................................... IâO: ...................................... DIâ .......................................

2. Predmet zmluvy
  Predmetom zmluvy je úãasÈ na v˘stave ABC stavebníctva, usporiadanej agentúrou BOCATIUS. 

Organizátor zaistí pre vystavujúcu firmu (ìalej len vystavovateº) v˘stav né miesto, resp. v˘stavn˘ 
stánok podºa záväznej prihlá‰ky.

3. âas plnenia
 V˘stava sa uskutoãní v        PRE·OVE 20. apríla – 22. apríla 2023
  
4. Cena
  Cena za moÏnosÈ vystavovaÈ bola stanovená dohodou zmluvn˘ch strán tak, ako je uvedené 

v záväz nej prihlá‰ke.
  Zmluvné strany sa dohodli, Ïe vystavovateº prevedie úhradu za nájom priestoru na základe záväznej 

prihlá‰ky pred zaãiatkom v˘stavy na úãet organizátora a pri akreditácii sa preukáÏe dokladom 
o zaplatení.

5. Platobné podmienky
 a)  Po obdrÏaní prihlá‰ky od vystavovateºa, organizátor za‰le vystavovateºovi zálohovú faktúru za 

prenájom plochy a sluÏby v plnej v˘‰ke. Vystavovateº sa zaväzuje uhradiÈ faktúru v termíne, ktor˘ 
je v nej uveden˘.

 b)  Ak vystavovateº zru‰í svoju úãasÈ, zaväzuje sa uhradiÈ organizátorovi storno poplatok:
      – storno do 30 dní pred akciou 100 % z v˘stavnej plochy
 c)  Vystavovateº sa zaväzuje oznámiÈ organizátorovi písomnou formou zru‰enie úãasti. Ak vysta-

vovateº nezru‰í úãasÈ t˘mto spôsobom, je povinn˘ okrem storno poplatkov uhradiÈ organizátorovi 
v‰etky ‰kody vzniknuté jeho neúãasÈou.

6. Zvlá‰tne ujednania
  Táto zmluva nadobúda platnosÈ dÀom podpisu poslednou zmluvnou stranou. Kópiu tejto zmlu vy 

obdrÏí vystavujúca firma ako potvrdenie prihlá‰ky. Neoddeliteºnou súãasÈou tejto zmluvy je záväzná 
prihlá‰ka. V prípade, Ïe organizátor v dôsledku ním nezavinen˘ch okolností nemôÏe uskutoãniÈ v˘sta-
vu, upovedomí o tom ihneì vystavovateºa. V‰etky záväzky vzniknuté organi zá torovi z uzavretej 
zmluvy o úãasti vystavovateºa zanikajú. Organizátor je povinn˘ vrátiÈ 100 % uhradenej sumy. 
Registraãn˘ poplatok sa nevracia!

7. Poistenie 
  Organizátor nezodpovedá vystavovateºovi za straty a po‰kodenie exponátov. Vysta vovateº k tomu 

úãelu uzavrie poistenie v areáli v˘staviska.

V Ko‰iciach dÀa:  ...............................................  v ………………………………… dÀa:  .........................

.......................................................................... .................................................................................
        Organizátor:   peãiatka, podpis Vystavovateº:   peãiatka, podpis

U Z Á V I E R K A  P R I H L Á Š O K  31 .  1 .  2 0 2 3

Obálka 4. str. Obálka 1. str.

MENÍME MIESTO, NIE MESTO!



  1 m
  
  1 m

  
  LEGENDA:

Vyznaãte umiestnenie doplnkového zariadenia, prívod el. energie!

T˘ka sa len firiem, ktoré majú objednanú v˘stavbu stánku!

  A.  ·tandardné vyhotovenie (tmavo-modrá fólia – biele písmo)       40 €

                                          názov firmy                                mesto

                                                                                                                              0,40 m

                                                                   2 m

 

  B. ·peciálne vyhotovenie (podºa vlastnej poÏiadavky) cena podºa rozsahu
  C. Vlastné oznaãenie

  PÔDORYSNÝ NÁKRES PLOCHY

  TEXT ČELA STÁNKU

 NOMENKLATÚRA:

 – stavebné stroje a mechanizmy

 –  výrobná technika a technológia pre potreby stavebného

strojárenstva a výroba konštrukčných prvkov

 – stavebná chémia a stavebné technológie

 – stavebné a izolačné materiály, hmoty, prvky

 – systémy vykurovania a klimatizácie

 – dodávky na kompletizáciu stavieb

 –  malá stavebná mechanizácia, stroje pre prípravné,

montážne a dokončovacie práce

 – stavebné náradie a nástroje

 –  zabezpečovacia, kontrolná a meracia technika 

vo výrobe a na stavbách

 – ekologické stavebníctvo

 – architektonické a urbanistické projekty a štúdie

 – stavebné služby, veda, výskum v stavebníctve

 – stavebný veľkoobchod

 –  obklady, dlažby, podlahové krytiny, tapety, 

žalúzie, bytový textil

 – sanitárna keramika

 – kovanie a náradie

 – nástroje, náradie a materiály pre domácich majstrov

 – materiály a náradie pre chatárov a chalupárov
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Obálka 2. str. Obálka 3. str.



 

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK 31.  1.  2023

 

  prívod el. energie do 3 kW  90 € ks

  prívod el. energie nad 3 kW 110 € ks

  prívod el. energie v exteriéri 120 € ks

  pult pln˘ 100 x 50 x 100 cm  20 € ks

  pultová vitrína 23 € ks

  regál  14 € ks

  stôl rokovací 14 € ks

  stoliãka ãalúnená 7 € ks

  bodové svetlo 14 € ks

  ve‰iak  4 € ks

  kô‰ na odpadky 4 € ks

  upratovanie expozície 4 €/m2 m2

  dávkovaã teplej a studenej vody 70 € ks

  Pri objednaní stánku:

  plná stena vnútri stánku (100 x 250 cm)                     15 €        ks 

  dvere lamelové uzamykacie 40 € ks

  záves 250 x 100 cm 10 € ks

K cenám bude úãtovaná DPH.

PRE·OV
20. apríl – 22. apríl 2023

Organizátor:
A G E N T Ú R A  B O C AT I U S
âermeºská 1, 040 01 Ko‰ice

 Objednávka doplnkového vybavenia Cena/ks Poãet

PO

VL 1a

  Firma:  ____________________________________________________________

  Ulica: _____________________________________________________________

  PSâ, mesto: _______________________________________________________

  E-mail: ____________________________________________________________

  www: __________________________  Telefón: __________________________

  IâO: ____________________________ Iâ DPH:__________________________

  Kontaktná osoba:  _________________________________________________

  Profil firmy:  ________________________________________________________

  Vystavované exponáty:  ___________________________________________

  ___________________________________________________________________ 
        

       Objednávame plochu krytú v hale:                      59 €/m2 

       ·írka ………… m, hæbka: …………… m, celkom: ………….… m2 

       Zlat˘ zákazník (úãasÈ na minimálne 5 v˘stavách)    48 €/m2     

       ·írka ………… m, hæbka: …………… m, celkom: ………….… m2 

       Objednávame plochu vonkaj‰iu:                          35 €/m2

       ·írka ………… m, hæbka: …………… m, celkom: ………….… m2 

       Objednávame v˘stavbu stánku:                            
       Od organizátora                  22 €/m2       ………….… m2

       Vlastn˘ stánok

K cenám bude úãtovaná DPH 20 %.

  PRIHLÁŠKA NA VÝSTAVU

VL 1b

(v cene je montáÏ, demontáÏ, spotreba a revízia)


