41. ročník medzinárodného veľtrhu kvetín a záhradníctva

29. 4. – 2. 5. 2021
Bratislava 2021

15. 3. 2021

Konajúci:

V YSTAVOVATEĽ *

PREDA JCA *

*

ďalej len „Účastník“

Tovarová nomenklatúra:
rezané kvety

keramika, fontány, plasty

zavlažovacie systémy

črepníkové rastliny

záhradné stavby, nábytok, skleníky

semená

dekoračný materiál
prípravky na ošetrovanie
a prihnojovanie rastlín
obalová technika drobná

sušené a umelé kvety

mechanizácia stroje a

služby

sadovnícke úpravy

zariadenia

iné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

okrasné dreviny

Registračný poplatok

120 €

odborná literatúra
poradenská činnosť

do 31. 12. 2020

od 1. 1. 2021

Vonkajšia výstavná plocha

6 – 25 m2
26 m2 a viac

35 €/m2
32 €/m2

38 €/m2
36 €/m2

Vnútorná výstavná plocha

9 – 50 m 2
51 m2 a viac

34 €/m2
28 €/m2

38 €/m2
31 €/m2

šírka

hĺbka

m x
šírka

m

=

0.00 m2

=

0.00 m2

hĺbka

m x

m

Cena (nájomné) je splatná nasledovne: 50 % z celkovej ceny je splatných do 10-tich dní od doručenia prihlášky organizátorovi, zostávajúcich 50 % z celkovej ceny je splatných najneskôr do 15. 3. 2021.

Stánok typ A: oktanormové alebo rákosové
obvodové steny, koberec, nápis názvu firmy,
pri ploche 9 m2 a viac 1 stôl a 4 stoličky.
Súťaž o najkrajšiu expozíciu

40 €

Vystavovateľský preukaz

10 € / 1 ks

ÁNO

85 €/m2

šírka

hĺbka

m x

NIE

Poplatok za spoluvystavovateľa 100 €

ks

Parkovací preukaz

m

=

ÁNO

50 € / 4 dni

0.00 m2

NIE
ks

Počet vystavovateľských preukazov započítaných v cene podľa m2:
od 1 do 8 = 1 preukaz, od 9 do 14 = 2 preukazy, od 15 do 24 = 3 preukazy, od 25 a viac = 4 preukazy
Účastník svojim podpisom na tejto záväznej prihláške potvrdzuje, že sa pozorne zoznámil s celým obsahom Všeobecných podmienok účasti na výstave Flóra Bratislava vydanými
spoločnosťou KULLA SK, s.r.o., ktorých celé znenie je uvedené ďalej v tejto záväznej prihláške (ďalej len „Podmienky“), porozumel právam a povinnostiam z nich vyplývajúcim, a že s
celým znením Podmienok bez výhrad súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať. Účastník svojim podpisom na tejto záväznej prihláške ďalej potvrdzuje, že sa zoznámil s organizačnými pokynmi, ktoré sú uvedené ďalej v tejto prihláške, bez výhrad s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať. Účastník berie na vedomie a súhlasí, že podpisom tejto prihlášky a za predpokladu
jej prijatia spoločnosťou KULLA SK, s.r.o. spôsobom uvedeným v čl. II Podmienok vznikne medzi ním a spoločnosťou KULLA SK, s.r.o. zmluva (ďalej len „Zmluva“), pričom práva a záväzky
zmluvných strán budú dané najmä touto záväznou prihláškou vrátane Podmienok a Organizačných pokynov a všeobecne záväznymi právnymi predpismi Slovenskej republiky; Podmienky s Organizačnými pokynmi tak budú predstavovať neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
Podpisom tejto záväznej prihlášky ďalej Účastník potvrdzuje, že sa zoznámil so zásadami spracúvania osobných údajov v čl. XI Podmienok v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov, v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov – tzv. GDPR (ďalej len „Nariadenie“).
SÚHLASÍM

V

NESÚHLASÍM so spracovaním mojich osobných údajov za účelom ponuky tovarov a služieb a iných marketingových aktivít spoločnosti.

dňa
podpis Účastníka

e-mail: flora@kulla.eu
web: www.florabratislava.eu

Bratislava 2021

Cenník prác a služieb
A. Objednané služby

€ / MJ

množstvo

D. Požičovné

€ / MJ

množstvo

Prívod el. energie do 3 kW (230 V)

185 € / ks

.............................

Stena plná 100 x 250 cm

25 € / ks

.............................

Prívod el. energie 3 – 5 kW (400 V)

275 € / ks

.............................

Stena – sklo 100 x 250 cm

33 € / ks

.............................

Prívod el. energie 5 – 10 kW (400 V)

425 € / ks

.............................

Stena rákosová 100 x 200 cm

25 € / ks

.............................

Nočný prúd

42 € / ks .

.............................

Dvere zhrnovacie

36 € / ks

.............................

Požičovné za rozvádzač 1

93 € / ks

.............................

Stôl 80 x 80 x 70 cm

12 € / ks

.............................

Revízia elektroinštalácie

40 € / ks

.............................

Stôl kruhový priemer 80 cm

13 € / ks

.............................

Prívod vody bez drezu bez odpadu

125 € / ks

.............................

Konferenčný stolík

30 € / ks

.............................

Prívod vody bez drezu s odpadom

215 € / ks

.............................

Stolička PVC

5 € / ks

.............................

Drez

26 € / ks

.............................

Stolička chróm

10 € / ks

.............................

Položenie koberca

8 € / m2

.............................

Skrinka policová s roletou 40 x 40 x 80 cm

36 € / ks

.............................

Upratovacie služby

2 € / m2

.............................

Vitrína sklenená s osvetlením 100 x 100 x 250 cm

88 € / ks

.............................

Wifi (prenosová rýchlosť 1 až 5 Mbps)

30 € / ks

.............................

Vitrína 50x100x250 cm sklenená s osvetlením

81 € / ks

.............................

Wifi (prenosová rýchlosť 5 až 10 Mbps)

120 € / ks

.............................

Regál 50 x 100 x 240 cm

30 € / ks

.............................

Pult 50 x 100 x 80 cm

33 € / ks

.............................

Pult 100 x 100 x 80 cm

37 € / ks

.............................

B. Propagácia
Inzerát v katalógu veľtrhu vo farbe (rozmer 1 x A6) 120 € / ks

.............................

Pult so sklom 50 x 100 x 80 cm

43 € / ks

.............................

Inzerát v katalógu veľtrhu vo farbe (rozmer 2 x A6) 180 € / ks

.............................

Pult so sklom 100 x 100 x 80 cm

48 € / ks

.............................

Inzerát v katalógu veľtrhu vo farbe (rozmer 1 x A4) 240 € / ks

.............................

Odpadkový kôš

2 € / ks

.............................

40 € / ks

.............................

Varič jednoplatničkový

8 € / ks

.............................

Svietidlo bodové

8 € / ks

.............................

Záves 100x250 cm

8 € / ks

.............................

Žalúzie 100x250 cm

10 € / ks

.............................

5 € / ks

.............................

Statický banner umiestnený na hlavnej stránke
www.florabratislava.sk

Chladnička
1 000 € / ks

.............................

Rotujúci banner umiestnený na hlavnej stránke
www.florabratislava.sk

500 € / ks

.............................

Logo umiestnené na hlavnej stránke
www.florabratislava.sk

250 € / ks

.............................

Rašelina

5,90 € / 50 l

.............................

Keramzit

9 € / 50 l

.............................

6,30 € / m2

.............................

Štrk, piesok

50 € / 1 t

.............................

Živý trávnik

4,70 € / m2

.............................

Umelý trávnik

17,10 € / m2

.............................

Vešiak

C. Dekoratívny materiál

Trávový drn + položenie

e-mail: flora@kulla.eu
web: www.florabratislava.eu

*ceny sú uvedené bez DPH

Bratislava 2021

Návrh expozície

Schematický nákres pôdorysu (1 x 1 m)
výstavného stánku s rozmiestnením
zariaďovacích predmetov:

Pripomienky

SPOLUVYSTAVOVATEĽ

e-mail: flora@kulla.eu
web: www.florabratislava.eu

Bratislava 2021

Organizačné pokyny
TERMÍN VÝSTAVY FLÓRA BRATISLAVA 2021 – od 29. 4. do 2. 5. 2021
Otváracie hodiny výstavy:

štvrtok:
piatok:
sobota:
nedeľa:

29. 4. 2021
30. 4. 2021
1. 5. 2021
2. 5. 2021

9.00 – 19.00
9.00 – 19.00
9.00 – 19.00
9.00 – 18.00

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ
Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje vykonávať montáž
výstavnej expozície a mať uložený montážny materiál
a exponáty na prenajatej výstavnej ploche. Obsadenie
priestoru mimo prenajatej výstavnej plochy je možné na
základe písomnej žiadosti doručenej organizátorovi najneskôr
10 dní pred začiatkom montáže za poplatok 20 € m2/hod.

Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje dodržať všetky ustanovenia
Všeobecných podmienok účasti, Organizačných pokynov
a Technicko–bezpečnostných predpisov. V prípade ich porušenia
nebude umožnený vstup do výstavnej expozície vybudovaním
zásteny a budú odpojené všetky technické prívody.

Organizátor si vyhradzuje výlučné právo určiť miesto mimo
prenajatej výstavnej plochy, alebo nepovoliť obsadenie
priestoru mimo prenajatej výstavnej plochy. Montážne
práce v dňoch konania výstavnej akcie sú zakázané.

Pri revízii výstavnej expozície musí vystavovateľ revíznemu
technikovi a povereným zástupcom organizátora
umožniť prehliadku expozície. Navážanie výstavných
expozícií, exponátov a montážneho materiálu sa
uskutočňuje cez bránu určenú organizátorom.

DNI MONTÁŽE PRE VYSTAVOVATEĽOV

DNI DEMONTÁŽE PRE VYSTAVOVATEĽOV

utorok:

nedeľa:
pondelok:

27. 4. 2021

7.30 – 24.00

(ukončenie upresníme podľa konkrétnej situácie)

streda:
štvrtok:

28. 4. 2021 7.30 – 24.00
29. 4. 2021 7.00 – 08.00

2. 5. 2021 od 18.30 hod.
3. 5. 2021 do 12.00 hod.

Demontáž expozície je možná až po úplnom skončení výstavy. Predčasná demontáž bude chápaná ako porušenie Organizačných
pokynov a organizátor si uplatňuje právo udeliť vystavovateľovi/realizátorovi pokutu vo výške 200 Eur.
Upozorňujeme vystavovateľov/realizátorov, aby na odpad po skončení výstavy používali veľkokapacitné kontajnery.

REGISTRÁCIA VYSTAVOVATEĽOV
Vstup do výstavného areálu je možný až po registrácií
vystavovateľa/realizátora na základe vystavovateľských, resp.
montážnych preukazov. Podmienkou registrácie a vstupu
do výstavného areálu je úhrada všetkých faktúr za výstavnú
plochu a objednané služby, ako aj zloženie kaucie.
REGISTRAČNÝ PROCES bude prebiehať VÝLUČNE formou ONLINE
REGISTRÁCIE a to nasledovne : po úhrade registračného poplatku
a kaucie budú následne vystavovateľovi/realizátorovi mailom
zaslané potrebné dokumenty (preberací protokol a montážne
preukazy). Objednané a uhradené parkovacie preukazy
spolu s vystavovateľskými preukazmi budú vystavovateľom/
realizátorom vydané počas montážnych dní na Riaditeľstve
výstavy Flóra Bratislava, v hlavnej budove na prízemí (vpravo).
Montážny preukaz oprávňuje vystavovateľa na vstup do
výstavného areálu LEN počas montáže a demontáže (viď
presné dni/hodiny montáže a demontáže vyššie).

e-mail: flora@kulla.eu
web: www.florabratislava.eu

Vystavovateľský preukaz oprávňuje vystavovateľa na vstup
do výstavného areálu počas prevádzkovej doby výstavnej
akcie už 1 hodinu pred otvorením a 1 hodinu po ukončení
výstavnej akcie. Prvý deň výstavy 29. 4. 2021 je vstup pre
vystavovateľov/realizátorov povolený od 7.00 h. Nárok
vystavovateľov na bezplatné vystavovateľské preukazy je podľa
veľkosti výstavnej plochy. Vystavovateľské preukazy navyše
je možné si zakúpiť na Riaditeľstve výstavy Flóra Bratislava,
v hlavnej budove na prízemí (vpravo), v hotovosti podľa
platného cenníka výstavnej akcie. Vystavovateľský preukaz je
NEPRENOSNÝ a platí pre vstup jednej osoby do výstavného
areálu. Pri nedodržaní tohto pokynu bude vystavovateľovi/
realizátorovi vystavovateľský preukaz nenávratne odobratý.

utorok:
streda:
štvrtok:

27. 4. 2021
28. 4. 2021
29. 4. 2021

7.30 – 20.00
7.30 – 20.00
7.00 – 8.00

Bratislava 2021

Organizačné pokyny
KAUCIE ZA PRENÁJOM PLOCHY:

Vonkajšia plocha
Vnútorná plocha
Občerstvenie

100 €
200 €
300 €

V prípade, ak má vystavovateľ/realizátor prenajatých viac plôch, je povinný zložiť kauciu za každú prenajatú plochu.
Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje akýkoľvek odpad, ktorý vznikne počas realizácie výstavnej expozície odstrániť. Vzniknutý odpad
z montážnej činnosti sa zaväzuje odstraňovať denne, alebo požiadať o túto službu organizátora za úhradu. Vystavovateľ/realizátor sa
zaväzuje všetky úpravy materiálov, ktoré tvoria akýkoľvek odpad realizovať iba na organizátorom určenom mieste za stanovených
podmienok.
Vyrábať časti výstavných expozícií, prášiť, brúsiť, frézovať, alebo inak obťažovať ostatných vystavovateľov/realizátorov je vo výstavných
halách zakázané a bude sankčne postihované. Vystavovateľ/realizátor výstavnej expozície sa zaväzuje vopred objednať určené miesto
na prípravu a úpravu materiálu. Organizátor stanoví poplatok za určené miesto individuálne, podľa rozsahu výstavnej akcie a rozsahu
úpravy. Priestorové osvetlenie výstavných hál bude zapnuté v čase montáže alebo demontáže a bude vypnuté 10 minút po ukončení doby
montáže, alebo demontáže.
Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje odovzdať výstavnú plochu po demontáži výstavnej expozície v pôvodnom stave organizátorovi.
V prípade poškodenia výstavnej plochy sa zaväzuje uhradiť náklady na jej opravu. V prípade realizácie mokrej a trávovej expozície je
vystavovateľ povinný použiť vodovzdorné PE fólie.
VJAZD DO VÝSTAVNÉHO AREÁLU A PARKOVANIE
Motorové vozidlá musia dodržiavať dopravné značenie a opustiť výstavný areál každý deň najneskôr do skončenia prevádzkovej doby.
Porušenie je pokutované čiastkou 200 EUR. Vjazd vlastných manipulačných prostriedkov je zakázaný. Vjazd do výstavného areálu výstaviska
je cez vjazdovú bránu z Viedenskej cesty (spod Nového mosta) pri predložení vystavovateľského alebo montážneho preukazu, za úhradu
parkovného alebo zakúpenia parkovacieho preukazu. Vjazd je povolený len pre osobné a úžitkové automobily do 3,5 t . Vjazd nákladných
vozidiel nad 3,5 t do výstavného areálu je počas konania výstavnej akcie zakázaný.
Posledný deň výstavnej akcie je vjazd týchto vozidiel povolený 1 hodinu po ukončení výstavnej akcie. Parkovanie vozidiel vo výstavnom
areáli po skončení prevádzkovej doby montáže je zakázané. Parkovanie a vjazd vozidiel do výstavných hál je zakázaný. Vjazd vozidiel medzi
vonkajšie výstavné plochy je možný len ráno pred začatím výstavy, 1 hodinu pred otvorením výstavy musia byť všetky komunikácie medzi
vonkajšími výstavnými plochami plne priechodné a zásobovacie autá odstránené.
Pravidlá pre dopravu
Vstup do výstavného areálu dopravnými prostriedkami je cez vjazdovú bránu na miesta určené organizátorom podľa umiestnenia výstavnej
expozície. Vjazd pre vystavovateľov/realizátorov je možný po úhrade denného parkovného, alebo s parkovacím preukazom. Vodiči sú
povinní rešpektovať pokyny strážnej služby. Motorové vozidlá musia vo výstavnom areáli dodržiavať dopravné značenia. Motorové vozidlá
môžu parkovať vo výstavnom areáli iba počas prevádzkovej doby určenej pre montáž, priebeh výstavnej akcie a demontáž. Vjazd do
výstavnej haly s motorovými vozidlami je zakázaný. Porušenie je pokutované čiastkou 200 EUR.

e-mail: flora@kulla.eu
web: www.florabratislava.eu

Všeobecné podmienky účasti
na výstave Flóra Bratislava
Čl. I. DEFINÍCIE POJMOV
Pre účely tejto Zmluvy majú nasledujúce
pojmy tejto význam:
„Nariadenie“ je Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
„Občiansky zákonník“ je zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
„Obchodný zákonník“ je zákon č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
„Organizačné pokyny“ sú organizačné pokyny
uvedené v tejto Prihláške (spravidla na 4. a 5. strane
Prihlášky) a predstavujú neoddeliteľnú súčasť Zmluvy;
Účastník podpisom záväznej prihlášky prejavil
svoju vôľu dodržiavať Organizačné pokyny.
„Organizátor“ je spoločnosť odlišná od Servisnej
spoločnosti, ktorá uzavrela s Vlastníkom zmluvu
o nájme časti výstaviska Incheba, kde sa koná
výstava Flóra Bratislava, a ktorá umožnila Servisnej
spoločnosti tieto priestory prenechať ďalej do
užívania Účastníkovi podľa tejto Zmluvy. Bližšia
identifikácia Organizátora výstavy pre príslušnú
Výstavu bude uvedená na vstupenkách na Výstavu.
„Podmienky“ sú tieto Všeobecné podmienky účasti
na výstave Flóra Bratislava, ktoré vydala spoločnosť
KULLA SK, a ktoré predstavujú neoddeliteľnú súčasť
Zmluvy medzi Účastníkom a Servisnou spoločnosťou;
podpisom záväznej Prihlášky prejavil Účastník
svoju vôľu byť týmito Podmienkami viazaný.
„Prihláška“ je táto prihláška podpísaná Účastníkom,
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a obsahuje
základné náležitosti Zmluvy, vrátane textu Podmienok
a Organizačných pokynov; do akceptárcie Prihlášky
Servisnou spoločnosťou sa považuje za návrh Účastníka
na uzavretie Zmluvy a po akceptácii Prihlášky
Servisnou spoločnosťou sa stáva (súčasťou) Zmluvy.
„realizátor“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá
bude vykonávať montáž a demontáž exponátov
na/z Výstavnej plochy, ktorá je predmetom tejto
Zmluvy; touto osobou môže byť Účastník alebo tretia
osoba, pričom podmienkou je, aby mali tieto osoby
živnostenské oprávnenie na výkon tejto činnosti.
„Servisná spoločnosť“ alebo „KULLA SK“ je spoločnosť
KULLA SK, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 110/B, 821 01
Bratislava, IČO: 31 321 003, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č. 2567/B.
„spoluvystavovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba,
pôsobiaca vo výstavnej expozícii Účastníka, a ktorá je
uvedená Účastníkom na Prihláške ako spoluvystavovateľ.
„Účastník“ je fyzická alebo právnická osoba
identifikovaná v úvode tejto záväznej Prihlášky, ktorá
podpisom Prihlášky prejavila vôľu zúčastniť sa na
Výstave ako vystavovateľ alebo predajca a dodržiavať
tieto Podmienky, a ktorá je zmluvnou stranou Zmluvy
(po akceptácii prihlášky Servisnou spoločnosťou).
„Vlastník“ je spoločnosť Incheba, a.s., so sídlom
Viedenská cesta 3 - 7, 851 01 Bratislava, IČO:
00211087, ktorá je vlastníkom areálu výstaviska

Incheba, kde sa koná výstava Flóra Bratislava.
„Výstava“ je výstava z názvom „Flóra Bratislava“,
ktorá sa bude konať v časti areálu výstaviska
Incheba v termíne uvedenom na tejto Prihláške.
„výstavisko Incheba“ je celý areál výstaviska Incheba
na Viedenskej ceste v Bratislave, ktorý je vo vlastníctve
Vlastníka, v ktorom sa bude konať Výstava, a v ktorom
sa nachádza aj Výstavná plocha; Výstava sa nebude
konať v rámci celého výstaviska Incheba, ale len v jeho
určenej časti, pričom do iných častí výstaviska Incheba
nemá Účastník (ani verejnosť) oprávnenie vstupovať.
„Zákon č. 116/1990“ je zákon č. 116/1990
Zb. o nájme a podnájme nebytových
priestorov, v znení neskorších predpisov.
„Zmluva“ je zmluva uzavretá medzi Zmluvnými stranami,
ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú táto Prihláška vrátane
Podmienok a Organizačných pokynov, a ktorá vznikla
podpisom prihlášky Účastníkom (prijatie návrhu zmluvy
zo strany Účastníka) a akceptáciou prihlášky Servisnou
spoločnosťou v zmysle čl. II týchto Podmienok.
„Zmluvné strany“ sú Servisná spoločnosť a Účastník.
„ZOOÚ“ je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
Čl. II. UZAVRETIE ZMLUVY
1. Záujemcovia o prenájom výstavnej plochy na
Výstave sa môžu prihlásiť podpísaním a doručením
tejto Prihlášky Servisnej spoločnosti; doručením
podpísanej Prihlášky Servisnej spoločnosti sa táto
Prihláška stáva pre Účastníka záväznou v obsahu,
v akom bola doručená Servisnej spoločnosti.
2. Servisná spoločnosť potvrdí prijatie Prihlášky Účastníkovi formou zaslania faktúry na registračný poplatok,
na prvú splátku nájomného a príp. na odplatu za
poskytovanie súvisiacich služieb v zmysle Prihlášky
a tejto Zmluvy. Servisná spoločnosť odošle faktúru
v listinnej podobe na adresu Účastníka uvedenú
v záhlaví Prihlášky, príp. v elektronickej podobe vo
formáte .PDF na emailovú adresu Účastníka uvedenú
v záhlaví Prihlášky. Servisná spoločnosť môže prijatie
Prihlášky potvrdiť aj iným výslovným spôsobom, z ktorého je jednoznačná a evidentná vôľa Servisnej spoločnosti akceptovať Prihlášku a uzavrieť túto Zmluvu.
Akceptáciou Prihlášky Servisnou spoločnosťou v zmysle tohto bodu (najmä zaslaním faktúry Účastníkovi)
dôjde k uzavretiu Zmluvy medzi Zmluvnými stranami.
3. Bez prijatia Prihlášky Servisnou spoločnosťou
v zmysle bodu 2. tohto článku Podmienok nedôjde
k uzavretiu zmluvného vzťahu medzi Servisnou
spoločnosťou a Účastníkom a pre žiadnu z uvedených
strán nevzniknú v tejto súvislosti žiadne povinnosti.
4. Servisná spoločnosť si vyhradzuje právo Prihlášku
neprijať, a to aj bez uvedenia dôvodu. Nečinnosť
Servisnej spoločnosti sa nemôže považovať za
akceptáciu Prihlášky. Účastník je viazaný Prihláškou
doručenou Servisnej spoločnosti po dobu 3 mesiacov
po jej doručení Servisnej spoločnosti, počas
ktorej je Servisná spoločnosť oprávnená Prihlášku
(ako návrh na uzavretie zmluvy) akceptovať.
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Čl. III. PREDMET ZMLUVY
1. Na základe uzavretej Zmluvy sa Servisná
spoločnosť zaväzuje v rámci Výstavy prenechať
Účastníkovi do užívania (podnájmu) časť výstavnej
plochy, ktorá je špecifikovaná v Prihláške a jej
prípadných prílohách (ďalej len „Výstavná
plocha“) a Účastník sa zaväzuje zaplatiť Servisnej
spoločnosti registračný poplatok, nájomné za
Výstavnú plochu a odmenu za poskytovanie
súvisiacich služieb a dodržiavať Organizačné
pokyny a iné povinnosti uvedené v tejto Zmluve.
2. Výstavná plocha, ako predmet nájmu podľa tejto
Zmluvy, sa prenajíma Účastníkovi na dobu určitú,
a to výlučne na dni konania samotnej Výstavy
pre verejnosť (v termínoch uvedených v záhlaví
Prihlášky a v Organizačných pokynoch) ako aj na
dni určené pre montáž a demontáž expozície, ktoré
predchádzajú, resp. nasledujú, konaniu Výstavy a sú
bližšie špecifikované v Organizačných pokynoch.
Organizačné pokyny môžu určiť aj presný čas (na
hodiny) začatia/ukončenia prenájmu Výstavnej
plochy Účastníkovi v konkrétne kalendárne dni.
3. Účastník má právo vyznačiť v Prihláške jeho
záujem o doplnkové služby uvedené na 1. strane
Prihlášky, ako napr. účasť v súťaži o najkrajšiu
expozíciu, parkovanie (parkovací preukaz),
vyhotovenie vystavovateľských preukazov, účasť
na výstave spolu so spoluvystavovateľom, atď.
(ďalej len „Doplnkové služby“). Poskytnutie
Doplnkových služieb je zo strany Servisnej
spoločnosti dobrovoľné a ich vyznačenie v Prihláške
Účastníkom nie je pre Servisnú spoločnosť záväzné.
Ak však Servisná spoločnosť Doplnkové služby
poskytne, je Účastník povinný ich zaplatiť.
4. Účastník si môže u Servisnej spoločnosti v súvislosti
s prenájmom Výstavnej plochy objednať aj iné
služby alebo tovar, ktoré sú výslovne uvedené
v Prihláške (spravidla na 2. strane), ako napr. prívod
el. energie, vody, propagačné služby, upratovacie
služby, dekoratívny materiál, vypožičanie
vybraných hnuteľných vecí ako nábytku, apod.
(ďalej len „Služby“ a „Tovar“). Účastník si nemôže
objednať iný tovar alebo služby než tie, ktoré sú
výslovne uvedené v Prihláške. V prípade, ak má
Účastník záujem o odobratie služieb či tovaru, je
povinný v Prihláške jednoznačne vyznačiť presné
požadované množstvo (zaokrúhlené na celé čísla).
Nevyplnené políčka znamenajú, že o uvedené
tovary a služby Účastník nemá záujem.
5. Rozsah a počet Doplnkový služieb, Tovarov
a Služieb, ktoré Účastník vyznačil v Prihláške, nie
sú pre Servisnú spoločnosť záväzné a Servisná
spoločnosť si vyhradzuje požadované Doplnkové
služby, Služby a Tovar, ktoré Účastník v Prihláške
vyznačil, neposkytnúť/nedodať či už v celom rozsahu
alebo čiastočne, a to najmä v prípade nemožnosti
technickej realizácie, výške požadovaného rozsahu/
objemu, nedostatočného počtu parkovacích miest,
obmedzených kapacít, atď. Odmietnutie dodania
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Doplnkových služieb, Tovarov alebo Služieb (úplné
alebo čiastočné) nemá vplyv na platnosť a trvanie
uzavretej Zmluvy v rozsahu nájmu Výstavnej
plochy a iných práv a povinností Zmluvných strán
vyplývajúcich zo Zmluvy (vrátane tých, ktoré sa
týkajú akceptovaných Doplnkových služieb, Tovarov
a Služieb). Odmietnutie Servisnou spoločnosťou môže
byť výslovné alebo konkludentné, napr. neuvedením
jednotlivých neakceptovaných položiek požadovaných
Doplnkových služieb, Služieb a Tovarov na vystavenej
prvej faktúre, ktorou dôjde k akceptácii Zmluvy
v zmysle čl. II Podmienok. Účastník nemá právo
vypovedať alebo odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak
Servisná spoločnosť požadované Doplnkové služby,
Služby alebo Tovary uvedené v Prihláške nebude
poskytovať, resp. dodávať; nájom Výstavnej plochy
bude platný aj v prípade, ak Servisná spoločnosť
Doplnkové služby, Služby alebo Tovary Účastníkovi
neposkytne, resp. neposkytne v plnom rozsahu.
6. So súhlasom Servisnej spoločnosti si Účastník
môže Doplnkové služby, Služby či Tovar
objednať aj po doručení Prihlášky Servisnej
spoločnosti; termíny uzávierok ich objednania
sú uvedené v Organizačných pokynoch.
7. V rozsahu prenájmu Výstavnej plochy sa táto Zmluva
riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka o nájme, resp. Zákona č. 116/1990.
V rozsahu poskytovania iných služieb špecifikovaných
v Prihláške sa táto Zmluva uzatvára v zmysle §
269 ods. 2 Obchodného zákonníka. V rozsahu
požičania Tovaru Účastníkovi sa práva a povinnosti
Zmluvných strán riadia ustanoveniami § 659 a nasl.
Občianskeho zákonníka (zmluva o výpožičke).
8. Pre obsah Zmluvy je rozhodujúca podpísaná
a vyplnená Prihláška tak, ako bola doručená
Servisnej spoločnosti. V prípade neskorších zmien
či doplnení Zmluvy, ako aj v prípade ďalšieho
doobjednania Doplnkových služieb, Služieb či
Tovaru, sa Zmluvné strany zaväzujú uzavrieť
dodatok k tejto Zmluve v písomnej forme.
Čl. IV. NÁJOMNÉ A ODMENA SERVISNEJ SPOLOČNOSTI
1. Výška nájomného za prenájom Výstavnej plochy je
uvedená v Prihláške a závisí od rozsahu výstavnej
plochy, resp. od typu stánku uvedenom v Prihláške.
Výška nájomného za m² plochy sa môže líšiť v čase
(napr. iná cena do 31.12. a po 01.01.), pričom pre
výšku nájomného je rozhodujúci deň, kedy bude
vyplnená a podpísaná Prihláška Účastníka doručená
Servisnej spoločnosti. Nájomné sa platí za každý aj
započatý m² výstavnej plochy alebo plochy stánku.
2. V Prihláške uvádza Účastník len rozsah (výmeru
v m²) požadovanej Výstavnej plochy, resp. stánku,
pričom podľa vyznačenej požadovanej plochy
a cene za m² uvedenej na Prihláške bude následne
Servisnou spoločnosťou vypočítaná príslušná výška
nájomného, ktorá bude vyfakturovaná Účastníkovi.
Minimálne nájomné za krytú výstavnú plochu
je vo výške zodpovedajúcej 6 m² a minimálne

3.
a)

b)

4.

5.

6.

7.

8.

nájomné za voľnú výstavnú plochu je vo výške
zodpovedajúcej 4 m², a to aj v prípade, ak je skutočná
Výstavná plocha nižšia; prípadnú výnimku môže
udeliť len Servisná spoločnosť v písomnej forme.
Nájomné je splatné nasledovným spôsobom:
prvá splátka nájomného vo výške 50 % celkového
nájomného je splatná do 14 dní odo dňa akceptácie
Prihlášky Servisnou spoločnosťou, tj. do 14
dní odo dňa zaslania faktúry Účastníkovi;
druhá splátka nájomného vo výške 50 % celkového
nájomného je splatná najneskôr do 28.02.
kalendárneho roka, v ktorom sa koná Výstava,
a to aj v prípade, ak by Servisná spoločnosť do
uvedeného dátumu nedoručila Účastníkovi faktúru.
Nad rámec nájomného je Účastník povinný zaplatiť
Servisnej spoločnosti aj registračný poplatok, ktorého
výška je uvedená v Prihláške. Registračný poplatok
je splatný v plnej výške do 14 dní odo dňa akceptácie
Prihlášky Servisnou spoločnosťou a bude spravidla
vyfakturovaný Účastníkovi spolu s prvou splátkou
nájomného. V registračnom poplatku sú zahrnuté
administratívne náklady Servisnej spoločnosti
súvisiace so zabezpečením prenájmu Výstavnej plochy
Účastníkovi a prípadne aj náklady na všeobecnú
propagáciu a sprievodný program Výstavy.
V prípade, ak si Účastník v Prihláške objednal
Doplnkové služby, ktoré Servisná spoločnosť
akceptovala alebo Účastník má spoluvystavovateľa,
je povinný zaplatiť Servisnej spoločnosti príslušné
poplatky (odmenu) za Doplnkové služby vo výške
uvedenej v Prihláške, ktoré sú splatné v plnej výške
do 14 dní odo dňa akceptácie Prihlášky Servisnou
spoločnosťou a budú spravidla vyfakturované
Účastníkovi spolu s prvou splátkou nájomného.
V prípade, ak si Účastník v Prihláške objednal
Tovary a Služby, ktoré Servisná spoločnosť
akceptovala, je povinný zaplatiť Servisnej
spoločnosti príslušné poplatky (odmenu) za
Služby a Tovar, ktoré sú splatné v plnej výške do
14 dní odo dňa akceptácie Prihlášky Servisnou
spoločnosťou a budú spravidla vyfakturované
Účastníkovi spolu s prvou splátkou nájomného.
Ak sa Účastník zúčastní Výstavy so
spoluvystavovateľom, resp. vyplnil údaje
o spoluvystavovateľovi v Prihláške, je povinný zaplatiť
Servisnej spoločnosti poplatok za spoluvystavovateľa
vo výške uvedenej v Prihláške, a to bez ohľadu na to, či
na prvej strane Prihlášky túto cenovú položku vyznačil.
Údaje o nájomnom a iných poplatkoch
a odmenách uvedené v Prihláške sú uvedené
bez DPH a pokiaľ nie je výslovne uvedené inak,
vzťahujú sa obdobie celého trvania Zmluvy.

Čl. V. PLATOBNÉ A STORNO PODMIENKY
1. Po obdržaní Prihlášky môže (ale nemusí) Servisná
spoločnosť zaslať Účastníkovi faktúru na registračný
poplatok a prvú splátku nájomného v zmysle čl.
IV. bod 3 písm. a) týchto Podmienok a prípadnej
odmeny na Doplnkové služby, Služby a Tovar
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v zmysle čl. IV. bodov 4 a 5 týchto Podmienok
(ďalej len „Prvá faktúra“). Zaslaním Prvej faktúry
Účastníkovi sa Prihláška považuje za akceptovanú
a nájomná zmluva na prenájom Výstavnej plochy
v zmysle čl. II. Podmienok za uzavretú.
Peňažné záväzky Účastníka sa považujú za splnené
dňom pripísania príslušnej sumy na bankový účet
Servisnej spoločnosti. Účastník sa zaväzuje platiť
záväzky Servisnej spoločnosti na účet uvedený
na príslušnej faktúre, inak na bankový účet
Servisnej spoločnosti uvedený na Prihláške.
Reklamácie týkajúce sa údajov na faktúrach musí
Účastník uplatniť u Servisnej spoločnosti písomnej
najneskôr do 10 dní po obdržaní faktúry; po uplynutí
tejto doby sa k reklamácii nebude prihliadať.
V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy Účastníkom,
je Účastník povinný zaplatiť Servisnej spoločnosti
nasledujúce storno poplatky (zmluvné pokuty):
pri odstúpení od Zmluvy do 28.02. (vrátane)
kalendárneho roka, v ktorom sa má konať Výstava,
je storno poplatok (zmluvná pokuta) vo výške súčtu
všetkých položiek uvedených na Prvej faktúre vrátane
príslušnej DPH, najmenej však vo výške súčtu 50 %
nájomného za pôvodne objednanú Výstavnú plochu,
celého registračného poplatku a celej výšky poplatkov
(odmien) za Doplnkové služby a ostatné Služby
a Tovary uvedené v Prihláške, vrátane príslušnej DPH;
pri odstúpení od Zmluvy po 01.03. (vrátane)
kalendárneho roka, v ktorom sa má konať Výstava,
je storno poplatok (zmluvná pokuta) vo výške
súčtu všetkých položiek uvedených na Prvej
faktúre a zostávajúcich 50 % nájomného vr. DPH,
najmenej však vo výške 100 % nájomného za
pôvodne objednanú Výstavnú plochu, celej výšky
registračného poplatku a celej výšky poplatkov
(cien) za Doplnkové služby a ostatné Služby a Tovary
uvedené v Prihláške, vrátane príslušnej DPH.
Zmluvné pokuty (storno poplatky) podľa vyššie
uvedeného bodu sú splatné Servisnej spoločnosti aj
bez osobitnej výzvy Servisnej spoločnosti najneskôr
do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy Účastníkom.

Čl. VI. TRVANIE ZMLUVY A DOBA NÁJMU
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť
dňom akceptácie Prihlášky Servisnou
spoločnosťou (tj. okamžikom uzavretia
Zmluvy) podľa čl. II. týchto Podmienok.
2. Doba nájmu Výstavnej plochy sa podľa tejto Zmluvy
uzatvára na dobu určitú, a to od prvého dňa určeného
pre montáž exponátov pre Výstavu, počas samotnej
Výstavy (otváracích dní pre verejnosť), až do
posledného dňa určeného pre demontáž exponátov
z Výstavnej plochy, pričom bližšia špecifikácia
týchto dátumov, príp. aj presného času, je uvedená
v Prihláške, resp. Organizačných pokynoch (ďalej len
„Doba nájmu“ alebo „doba trvania Zmluvy“).
Na Dobu nájmu ani výšku nájomného nemá vplyv
skutočnosť, že Účastník nebude mať právo prístupu
do predmetu nájmu v konkrétnych hodinách
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určených Vlastníkom, Servisnou spoločnosťou
alebo Organizátorom (napr. v zatváracích hodinách
areálu Incheby, apod.), s čim Účastník súhlasí.
Po skončení Doby nájmu táto Zmluva (a nájom
Výstavnej plochy) bez ďalšieho skončí; to nemá
vplyv na trvanie tých ustanovení Zmluvy, ktoré
majú platiť aj po skončení Zmluvy ani na trvanie
nárokov Zmluvných strán, ktoré vznikli počas
trvania Zmluvy, resp. k okamžiku jej skončenia.
Účastník môže jeho účasť na Výstave kedykoľvek po
uzavretí Zmluvy zrušiť aj bez udania dôvodu, a to
písomným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť
doručené Servisnej spoločnosti. Doručením písomného
oznámenia o odstúpení Servisnej spoločnosti je
odstúpenie účinné sa táto Zmluva ruší s výnimkou
tých ustanovení, ktoré podľa povahy alebo vôle
Zmluvných strán majú zostať v platnosti a účinnosti aj
po skončení Zmluvy (viď ďalej bod X tohto článku). Za
odstúpenie sa rozumie úkon, z ktorého je jednoznačná
vôľa Účastníka, že sa na Výstave nezúčastní, resp.
chce jeho účasť zrušiť. Doručenie odstúpenia musí
byť preukázateľne doručené Servisnej spoločnosti.
Odstúpením od Zmluvy Účastníkom vznikne Servisnej
spoločnosti nárok na zmluvné pokuty (storno
poplatky) podľa čl. V. bodu 4 týchto Podmienok.
V prípade odstúpenia od Zmluvy Účastníkom nie
je Servisná spoločnosť povinná Účastníkovi vrátiť
akékoľvek plnenia, ktoré od Účastníka v súvislosti
so Zmluvou obdržala pred odstúpením od Zmluvy
(najmä zaplatený registračný poplatok, nájomné
alebo jeho časť, poplatky za iné služby a tovar
atď.); nárok na zmluvné pokuty (storno poplatky)
zostáva Servisnej spoločnosti zachovaný.
Servisná spoločnosť je oprávnená v období od
uzavretia Zmluvy do troch dní pred začatím Doby
nájmu od tejto Zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia
dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií. Odstúpenie
môže byť v písomnej forme alebo elektronickej
forme doručené Účastníkovi na jeho emailovú
adresu uvedenú v Prihláške. Doručením oznámenia
o odstúpení Účastníkovi sa táto Zmluva ruší; v takom
prípade Servisná spoločnosť po odpočítaní nákladov
s doterajším zabezpečením Výstavy vráti Účastníkovi
finančné prostriedky, ktoré v súvislosti s touto
Zmluvou od Účastníka obdržala. Tieto náklady môžu
byť čiastočne alebo úplne rozdelené medzi všetkých
vystavovateľov Výstavy a môžu byť maximálne do
výšky 15 % z nájomného podľa tejto Zmluvy. Táto
refundácia sa uskutoční do 90 odo dňa, kedy došlo
k odstúpeniu od Zmluvy Servisnou spoločnosťou.
Servisná spoločnosť je oprávnená odstúpiť od
Zmluvy aj bez predchádzajúceho upozornenia
Účastníka v nasledujúcich prípadoch:
ak Účastník neuhradí akýkoľvek peňažný
záväzok ani do 10 dní po jeho splatnosti;
Účastník podstatným spôsobom alebo opakovane
poruší povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy či
všeobecne záväzných právnych predpisov;
Účastník nedodrží pokyny Vlastníka alebo
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Organizátora, ktoré sa týkajú Výstavy, vrátane
interných či iných predpisov, ktoré vydal
Vlastník, a ktoré sa týkajú osôb nachádzajúcich
sa v areálu výstaviska Incheba;
Účastník bude užívať (akýmkoľvek spôsobom, formou
či rozsahom) miesta v areály výstaviska Incheba,
ktoré nie sú predmetom nájmu podľa tejto Zmluvy.
V prípade, ak Servisná spoločnosť odstúpi od
Zmluvy z dôvodov uvedených v bode 7. tohto článku
Podmienok, nie je povinná Účastníkovi vrátiť
akékoľvek plnenia, ktoré od Účastníka obdržala
pred odstúpením od Zmluvy a súčasne je Účastník
povinný zaplatiť Servisnej spoločnosti zmluvnú
pokutu, ktorá sa rovná výške storno poplatkom
uvedeným v čl. V. bod 4. písm. b) týchto Podmienok.
Oznámenie Servisnej spoločnosti o odstúpení od
Zmluvy môže byť doručené Účastníkovi v písomnej
forme alebo len elektronicky na emailovú adresu
Účastníka uvedenú v Prihláške. Odstúpenie je
účinné okamžikom jeho doručenia Účastníkovi.
Skončenie Zmluvy bez ohľadu na dôvod skončenia
(uplynutie času, odstúpenie) nemá vplyv na
záväzky Zmluvných strán, ktoré vznikli počas
trvania Zmluvy alebo k okamžiku skončenia
Zmluvy, a to vrátane povinnosti zaplatiť zmluvné
pokuty či iné sankcie, úroky z omeškania alebo
náhradu škody druhej Zmluvnej strane.
Aj po skončení Zmluvy, bez ohľadu na dôvod jej
skončenia, zostávajú v platnosti a účinnosti tie
ustanovenia Zmluvy, ktoré majú podľa ich povahy
alebo na základe vôle Zmluvných strán zostať
v platnosti aj po skončení Zmluvy; po skončení
Zmluvy zostanú v platnosti najmä ustanovenia
týkajúce sa mlčanlivosti, doručovania, ochrany
osobných údajov, ustanovenia týkajúce sa
zmluvných pokút a sankcií a definície pojmov.
Účastník sa zaväzuje po ukončení Doby nájmu
uviesť prenajatú Výstavnú plochu a do pôvodného
stavu a vrátiť Servisnej spoločnosti požičané
vybavenie výstavnej expozície v pôvodnom stave.

Čl. VII. EXPONÁTY, MONTÁŽ A DEMONTÁŽ
EXPOZÍCIÍ, BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
1. Účastník môže voľne vystavovať a predvádzať
exponáty v rámci jeho prenajatej Výstavnej plochy
v súlade s tovarovou nomenklatúrou výstavy
a uvedenou v Prihláške, a ktoré zodpovedajú
slovenským technickým bezpečnostným predpisom.
Účastník sa zaväzuje, že komoditná štruktúra všetkých
jeho tovarov a služieb (uvedené sa vzťahuje aj na
jeho prípadných spoluvystavovateľov) na Výstave
bude súvisieť s kvetmi, rastlinami, záhradami,
záhradnou technikou a záhradným nábytkom, ako
aj s rastlinami, kvetmi a so záhradou súvisiacimi
tovarmi a službami. O výnimkách rozhoduje Servisná
spoločnosť a to na základe písomnej žiadosti
Účastníka doručenej najneskôr 30 dní pred začatím
Doby nájmu. Pre účely ďalších bodov tohto článku
sa za „exponáty“ rozumejú všetky veci a tovary,
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ktoré bude mať Účastník umiestnené na prenajatej
Výstavnej ploche a za „expozíciu“ sa bude považovať
celkový vzhľad, usporiadanie, nábytok, prenosné
konštrukcie či iné zariadenia na Výstavnej ploche.
Maximálna prípustná hmotnosť exponátov je 300
kg/m2; nad túto hranicu je potrebný vopred udelený
písomný súhlas Servisnej spoločnosti. Maximálna
výška výstavnej expozície vo výstavných halách
vrátane límca je 3 metre nad podlahou výstavnej haly.
Maximálna výška výstavnej expozície na vonkajších
výstavných plochách je 8 metrov nad povrchom;
vonkajšie konštrukcie a exponáty presahujúce
výšku 3 metre však môže Účastník realizovať len
po predložení a odovzdaní statického posudku
zohľadňujúceho nárazový vietor Servisnej spoločnosti
a len s jej vopred udeleným písomným súhlasom.
Účastník sa zaväzuje vykonať inštaláciu a demontáž
expozície, príp. exponátov (spolu aj ako „montážne
práce“) v súlade s Organizačnými pokynmi, s pokynmi
Organizátora alebo Vlastníka a všeobecne záväznými
právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti BOZP. Ak si
Zmluvné strany písomne nedohodnú v Prihláške inak,
zabezpečuje si Účastník montážne práce týkajúce sa
jeho expozície sám na vlastné náklady a na vlastné
nebezpečenstvo; Servisná spoločnosť ani Organizátor
v takom prípade nijak nezodpovedajú za realizáciu
montáže a demontáže expozície alebo exponátov ani
za dodržanie pravidiel BOZP, prevencie škody či iných
predpisov zo strany Účastníka či ním poverenej osoby.
Účastník zodpovedá za to, že montážne práce bude
vykonávať len osoba, ktorá má oprávnenie vykonávať
montáž a demontáž výstavných expozícií (príslušné
živnostenské oprávnenie). Ak montážne práce nebude
vykonávať sám Účastník, je povinný o tom informovať
Servisnú spoločnosť a s jej súhlasom si zabezpečiť
príslušnú osobu disponujúcu príslušným oprávnením.
Servisná spoločnosť si vyhradzuje právo neschváliť
Účastníkovi osobu realizátora, ktorá by mala pre
Účastníka vykonávať montážne práce. Servisná
spoločnosť si vyhradzuje právo určiť Účastníkovi
osobu, ktorá bude montážne práce pre Účastníka
realizovať; aj v takom prípade zodpovedá za dodržanie
tejto Zmluvy (vr. Organizačných pokynov), pokynov
Servisnej spoločnosti a Vlastníka, BOZP a iných
predpisov výlučne Účastník, ktorý je povinný o týchto
povinnostiach určenú osobu vopred oboznámiť.
Preberanie Výstavnej plochy alebo exponátov
od Servisnej spoločnosti vykonáva vždy Účastník
alebo ním splnomocnená osoba, ktorá sa musí
preukázať originálom splnomocnenia a toto ponechať
Servisnej spoločnosti. V prípade, že Účastník alebo
ním splnomocnená osoba nebudú prítomní, bude
exponát zložený na mieste, ktoré určí Servisná
spoločnosť na riziko a náklady Účastníka.
Účastník sa zaväzuje exponáty odviezť v termíne
demontáže z areálu výstaviska Incheba a Výstavnú
plochu úplne vypratať najneskôr do skončenia
Doby nájmu, tj. do času a dátumu, dokedy je možná
demontáž v zmysle Organizačných pokynov. Ak
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sa exponáty (či iné veci a zariadenia) po termíne
demontáže budú nachádzat vo výstavnom areáli
Incheba a/alebo na Výstavnej ploche, budú
Servisnou spoločnosťou alebo Vlastníkom odvezené
a uskladnené na riziko a náklady Účastníka. Servisná
spoločnosť vydá exponáty či iné veci Účastníkovi
len po úhrade všetkých nákladov spojených
s manipuláciou a skladovaním týchto vecí. V prípade,
ak si Účastník veci nepreberie alebo nezaplatí všetky
náklady podľa predchádzajúcej vety ani do 45 dní
po skončení Doby nájmu, je Servisná spoločnosť
oprávnená tieto veci bez náhrady Účastníkovi
a bez akýchkoľvek sankcií zlikvidovať alebo naložiť
s nimi podľa vlastného uváženia, príp. ich využiť
iným spôsobom pre seba či tretiu osobu.
Servisná spoločnosť nezodpovedá Účastníkovi
či spoluvystavovateľom za stratu, zničenie
alebo akékoľvek poškodenie exponátov alebo
expozície bez ohľadu na to, či nastalo pred
začatím, počas alebo po skončení Výstavy.
Ak bude montážne práce vykonávať tretia osoba
ako realizátor, je Účastník povinný oboznámiť
realizátora so všetkými povinnosťami vyplývajúcicmi
z tejto Zmluvy (najmä z tohto článku Podmienok),
s Organizacnými pokynmi a bezpečnostnými
predpismi Vlastníka a zaväzuje sa zabezpečiť
ich dodržiavanie zo strany realizátora. Ak bude
realizátorom osoba odlišná od Účastníka, za
porušenie povinností vyplývajúcich z tejto
Zmluvy (vrátane Organizačných pokynov)
bude zodpovedať sám Účastník tak, ako keby
montážne práce vykonával sám Účastník.
Servisná spoločnosť určuje presné časy a termíny
montáže a demontáže v rámci kalendárnych dní
uvedených v Organizačných pokynoch a vyhradzuje
si výlučné právo určiť komu a za akých podmienok
bude alebo nebude umožnený vstup do výstavného
areálu Incheby za účelom montážnych prác.
Servisná spoločnosť si vyhradzuje výlučné právo
povoliť výnimku z termínov montáže a demontáže.
Výnimka je možná len s písomným súhlasom
Servisnej spoločnosti a na základe úhrady stanovenej
v Organizačných pokynoch. V posledný deň
montáže nie je možné dobu montáže predĺžiť.
Účastník sa zaväzuje, že architektonické stvárnenie
výstavnej expozície nesmie rušit alebo obmedzovať
jej okolie a nesmie prekročiť pôdorys prenajatej
Výstavnej plochy ani v úrovni stropnej konštrukcie
výstavnej expozície. Účastník sa zaväzuje vykonávat
montáž a demontáž výstavných expozícií len
na prenajatej Výstavnej ploche. Vykonávanie
výrobných prác (napr. pílenie, frézovanie, stolárske
úpravy velkoplošných formátov, zváranie a pod.)
na prenajatej Výstavnej ploche (či kdekoľvek inde
v rámci areálu výstaviska Incheba) je zakázané.
Účastník sa zaväzuje pri realizácii výstavnej
expozície neznečisťovať okolie Výstavnej plochy
a zaväzuje sa navážat montážny materiál cez
určenú bránu výstavnej haly. V prípade požiadavky
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Účastníka je možné zabezpečiť otvorenie brány do
výstavnej haly v blízkosti jeho Výstavnej plochy.
Akékoľvek zásahy do pevných vodorovných či zvislých
konštrukcií výstavných hál a výstavnej plochy,
nosných konštrukcií (vrátane zásahov do inžinierskych
sietí) sú bez výnimky zakázané a Účastník v plnom
rozsahu zodpovedá Servisnej spoločnosti, Vlastníkovi
či akejkoľvek tretej osobe za škodu spôsobenú
porušením tejto povinnosti ním alebo realizátorom.
Účastník/realizátor si môže objednať závesné
body výlučne u Servisnej spoločnosti.
Účastník je povinný na jeho Výstavnej ploche,
expozícii, ako aj pri montážnych prácach (ak by sa
vykonávali mimo Výstavnú plochy či expozíciiu)
vykonať všetky opatrenia potrebné k tomu, aby
sa predišlo škodám na majetku a zdraví (vrátane
povinnosti náležite označiť nebezpečné miesta
a plochy), dodržiavať všetky predpisy v oblasti
protipožiarnej ochrany, BOZP, hygieny a pracovných
predpisov. Súčasne je Účastník povinný na prenajatej
Výstavnej ploche vykonať všetky opatrenia
vyplývajúce z protipožiarnych predpisov a predpisov
ochrany a bezpečnosti pri práci, ako aj opatrenia
potrebné k predchádzaniu akýmkoľvek škodám
na zdraví a majetku, vrátane povinnosti označiť
Výstavnú plochu príslušnými bezpečnostnými
a výstražnými značkami a označeniami.
Účastník zodpovedá za organizáciu a zaistenie
požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci na Výstavnej ploche v súlade s platnými
predpismi a je povinný informovať priamo Vlastníka
a Servisnú spoločnosť o rizikách, vznikajúcich pri
jeho činnosti, ktoré by mohli mať vplyv na požiarnu
bezpečnosť či ochranu zdravia pri práci. Učastník je
povinný zabezpečiť, aby jeho činnosti a práca jeho
zamestnancov boli organizované a prevádzané tak,
aby súčasne boli chránení tiež návštevníci Výstavy
(verejnosť), zamestnanci Vlastníka, pracovníci
ostatných vystavovateľov na Výstave a osôb, ktoré
budú pracovať v areáli výstaviska Incheby. Povinnosť
dodržiavať zásady a predpisy BOZP, protipožiarnej
ochrany, prevenčnej povinnosti a iné uvedené v tomto
článku Pravidiel sa vzťahujú na Účastníka, jeho
spoluvystavovateľa či realizátora aj v prípade, ak
bude vykonávať akékoľvek činnosti mimo prenajatej
Výstavnej plochy v areáli výstaviska Incheba.
Účastník je povinný spolupracovať pri zabezpečení
bezpečnostného, nezávadného a zdravie
neohrozujúceho pracovného prostredia pre všetky
osoby v areálu výstaviska Incheba, ďalej je povinný
plniť povinnosti zahrnuté v organizačnej smernici
pre zabezpečenie požiarnej ochrany v objekte, kde sa
nachádza Výstavná plocha. Je povinný zoznámiť sa
s dokumentáciou požiarnej ochrany objektu (technická
správa - zabezpečenie požiarnej ochrany, požiarny
poriadok, požiarne poplachové smernice, požiarny
evakuačný plán) a plniť pokyny a požiadavky v nej
obsiahnuté. Je povinný plniť príkazy a dodržiavať
zákazy na úseku požiarnej ochrany vydané Servisnou
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spoločnosťou alebo Vlastníkom. Účastník je
povinný oboznámiť sa s rozmiestnením vecných
prostriedkov požiarnej ochrany v objekte, v ktorom
je predmet nájmu (Výstavná plocha), s návodom
na ich používanie a tieto prostriedky, vrátane
informatívnych značiek a tabuliek, nepoškodzovať
a neodstraňovať. Účastník je povinný neustále
udržovať voľné vyznačené únikové cesty a východy.
Účastník je povinný umožniť Servisnej spoločnosti,
Organizátorovi a Vlastníkovi, príp. nimi povereným
osobám, kedykoľvek vstup do prenajatých
priestorov (Výstavnú plochu a expozície na nej
umiestnenú), a to za účelom kontroly dodržovania
povinností na úseku požiarnej ochrany, bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a plnenia iných
povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
Účastník je povinný zabezpečiť, aby jeho Výstavná
plocha bola označená príslušnými bezpečnostnými
a výstražnými značkami, ako aj ostatnými
označeniami vyplývajúcimi z živnostenských
či iných predpisov Slovenskej republiky.
Za dodržanie všetkých povinností uvedených v tomto
článku a za následky ich nedodržania zodpovedá
Účastník aj v prípade, ak budú tieto povinnosti
porušené jeho zamestnancami, spoluvystavovateľom
a jeho zamestnancami, inými osobami pracujúcimi
pre Účastníka alebo spoluvystavovateľa, realizátorom
či inou osobou vykonávajúcou činnosti či služby pre
Účastníka na Výstavnej ploche alebo v celom areály
výstaviska Incheba. O povinnostiach vyplývajúcich
z tejto Zmluvy je Účastník povinný informovať
všetky osoby uvedené v predchádzajúcej vete.
Účastník sa zaväzuje Prihláškou objednané
technické prívody elektrickej energie, vody
a iných technických médií používať výlučne
pre vlastné potreby a na určenej ploche.
Účastník sa zaväzuje nevstupovať do výstavných
hál s motorovými vozidlami, prívesnými vozíkmi
a inými kolesovými mechanizmami. O výnimke
má právo rozhodnúť iba Servisná spoločnosťou,
a to písomne. V prípade vystavovania motorových
vozidiel musia mať vo výstavnej expozícii nádrž
bez pohonných hmôt a odpojenú batériu.

Čl. VIII. KAUCIA
1. Predmetom tejto Zmluvy je aj zaplatenie kaucie
Účastníkom Servisnej spoločnosti, ktorej výška je
určená v Prihláške, a ktorá závisí od typu prenajatej
plochy (vnútorná, vonkajšie, občerstvenie).
2. Kaucia je splatná v lehote uvedenej v Prihláške, inak
na základe výzvy alebo faktúry vystavenej Servisnou
spoločnosťou, ktorej splatnosť bude 14 dní od
doručenia. V prípade, ak má Účastník prenajatých viac
plôch, je povinný zaplatiť kauciu za každú Výstavnú
plochu. Kaucia môže byť zahrnutá aj v Prvej faktúre.
3. Kaucia slúži ku krytiu peňažných záväzkov Nájomcu
vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré nesplnil riadne
a včas, a to najmä na nezaplatené nájomné,
registračný poplatok, odmenu za služby, náhradu
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škody, sankcie, úroky z omeškania, atď. Servisná
spoločnosť je oprávnená za účelom splnenia
jej pohľadávok voči Účastníkovi kedykoľvek
čerpať z kaucie a túto skutočnosť oznámiť (aj
emailom) Účastníkovi, ktorý je povinný bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní po
upozornení, kauciu doplniť do pôvodnej výšky.
Čl. IX. OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI
ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Účastník nie je oprávnený prenechať (formálne
či fakticky) Výstavnú plochu či jej časť do
bezplatného užívania či podnájmu tretej osobe.
2. Účastník je oprávnený užívať výlučne Výstavnú
plochu, ktorá je predmetom tejto Zmluvy
(špecifikovaná v Prihláške a jej prípadných
prílohách). Servisná spoločnosť si vyhradzuje právo
rozhodnúť o konkrétnom umiestnení Výstavnej
plochy v rámci areálu výstaviska Incheba, ktorý
má k dispozícii k užívaniu na základe dohody
s Organizátorom. V prípade, ak má Účastník záujem
o rozšírenie výstavnej plochy oproti Prihláške,
ktorú si chce prenajať, je povinný o to písomne
požiadať Servisnú spoločnosť, ktorá si vyhradzuje
právo rozhodnúť o pridelení ďalšej plochy.
Rozšíriť rozsah Výstavnej plochy je možný len
s predchádzajúcim písomným súhlasom Servisnej
spoločnosti, príp. formou obojstrannej písomnej
dohody, a za úhradu, ktorú určí Servisná spoločnosť
a môže sa líšiť od cien uvedených na Prihláške.
3. Výstavná plocha bude Účastníkovi sprístupnená
k montáži expozície v termíne uvedenom
v Organizačných pokynoch. Podmienkou odovzdania
Výstavnej plochy Účastníkovi bude úplné zaplatenie
nájomného, registračného poplatku, kaucie (ak sa
v danom prípade má platiť) a ostatných finančných
záväzkov Účastníka podľa tejto Zmluvy a uzavreté
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené
prevádzkovou činnosťou Účastníka tretej osobe
v rozsahu poistného plnenia najmenej 10.000 EUR,
pokiaľ nie je v Prihláške uvedené inak. Účastník
je povinný si prevziať Výstavnú plochu pred
začatím Výstavy podľa Organizačných pokynov.
V prípade neprevzatia Výstavnej plochy v danom
termíne, Servisná spoločnosť si vyhradzuje
právo s neprevzatou Výstavnou plochou voľne
disponovať (vrátane možnosti jej prenájmu tretej
osobe) a Účastník stráca právo Výstavnú plochu
počas Výstavy užívať; to nemá vplyv na povinnosť
Účastník zaplatiť nájomné a splniť ostatné peňažné
a nepeňažné povinnosti uvedené v Zmluve.
4. Upratovanie Výstavnej plochy si počas
Doby nájmu môže Účastník objednať
výlučne u Servisnej spoločnosti.
5. Servisná spoločnosť môže všeobecné stráženie
výstavných priestorov a z tohto dôvodu musí mať
Servisná spoločnosť neobmedzený prístup do
Výstavnej plochy počas trvania nájmu. Časovo
neobmedzený prístup do Výstavnej plochy musí mať
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Servisná spoločnosť (alebo ňou poverená osoba)
počas celého trvania nájmu, a to aj z dôvodu ochrany
majetku a zdravia, bezpečnosti, predchádzaniu škôd,
stráženia výstavných plôch, atď. Účastník berie na
vedomie a súhlasí s tým, že Servisná spoločnosť či
ňou poverená osoba, ako aj Vlastník a Organizátor,
budú mať prístup do predmetu nájmu - Výstavnej
plochy, počas celého trvania nájmu, a to kedykoľvek
aj bez predchádzajúceho upozornenia.
Účastník je oprávnený propagovať svoje výrobky
a služby výlučne na jeho prenajatej Výstavnej
ploche, a to v primeranej miere a v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Účastník môže umiestňovať plagáty, reklamné
štítky, billboardy, pútače, banery, alebo iné
propagačné predmety mimo Výstavnej plochy iba
na miestach, ktoré určí Servisná spoločnosť a po
zaplatení úhradu určenej Servisnou spoločnosťou.
Účastník je povinný zdržať sa na Výstavnej
ploche či mimo nej akýchkoľvek činností a aktivít
(propagačných či iných), ktoré spôsobujú hluk, prach,
splodiny, otrasy či iných činností, ktoré ohrozujú
bezpečnosť návštevníkov, ostatných vystavovateľov
či tretích osôb alebo nad primeranú a obvyklú mieru
rušia ostatných vystavovateľov alebo priebeh Výstavy.
V prípade používania reprodukovanej hudby na
Výstavnej ploche, je Účastník povinný si splniť všetky
povinnosti vyplývajúce z autorského zákona a nesie
zodpovednosť za vyplatenie autorských honorárov
vo vzťahu k právnickým osobám vykonávajúcim
kolektívnu správu práv podľa autorského zákona.
K výstavným akciám, ku ktorým je vydaný katalóg
vystavovateľov, sa Účastník zaväzuje dodať
požadované údaje do katalógu bezplatne. Za chybné
údaje dodané Účastníkom Servisná spoločnosť
nezodpovedá. Servisná spoločnosť negarantuje
uverejnenie údajov, ktoré sú dodané po uzávierke.
Servisná spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť
termín a prevádzkovú dobu výstavnej akcie
bez toho, aby mohol Účastník požadovať
akúkoľvek náhradu alebo zľavu z ceny. Servisná
spoločnosť má právo odmietnuť určitým
konkrétnym osobám vstup na výstavnú akciu.
Servisná spoločnosť negarantuje zabezpečenie
parkovacích miest pre Účastníka. Parkovisko
pre verejnosť v rámci výstaviska Incheba nie
je strážené; Servisná spoločnosť nezodpovedá
za škody na majetku Účastníka či tretích osôb
spôsobené na parkovisku tretími osobami.
V rozsahu požadovanom v objednávke/Prihláške
obdrží Účastník pre seba a svoj personál preukazy,
ktoré mu umožnia bezplatný vstup do výstavného
areálu a výstavnej expozície v určenom termíne.
Vystavovateľský preukaz je platný len pre jednu
osobu a je neprenosný; Účastník a jeho personál
nesmie poskytnúť tieto preukazy tretím osobám.
Zistené zneužite sa bude považovať za porušenie tejto
Zmluvy a Účastník bude povinný zaplatiť Servisnej
spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR.
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13. Počet bezplatne pridelených vystavovateľských
preukazov závisí od veľkosti prenajatej
plochy. V prípade, že má Účastník prenajatých
viacero plôch, vystavovateľské preukazy sa
prideľujú za každú plochu samostatne.
14. Montážne práce v dňoch konania Výstavy (keď
bude prístupná pre verejnosť) sú zakázané.
15. Účastník je povinný pred odchodom z Výstavnej
plochy vždy skontrolovať a vypnúť všetky
elektrospotrebiče od elektrického prúdu.
V prípade, ak bude mať Účastník na Výstavnej
ploche umiestnené akékoľvek elektrospotrebiče
alebo elektrické zariadenia technické, je
povinný zabezpečiť, aby mali riadnu revíziu,
zodpovedali slovenským technickým normám
a predpisom, a pokiaľ to vyplýva z príslušných
predpisov, aby s nimi mohli manipulovať len
osoby, ktoré k tomu sú oprávnené na základe
vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v platnom znení.
16. V celom areáli výstaviska Incheba je zakázané
fajčenie a manipulácia s otvoreným ohňom,
pričom fajčenie bude povolené iba na
vyhradených a označených miestach.
17. Servisná spoločnosť je oprávnená jednostranne
určiť, že Výstavná plocha, ktorá je predmetom nájmu
podľa tejto Zmluvy a mala sa nachádzať na vonkajšej
ploche areálu Incheba, bude Účastníkovi poskytnutá
k užívaniu v niektorej z vnútorných (krytých)
hál v rámci areálu výstaviska Incheba; Servisná
spoločnosť je oprávnená tak učiniť najmä v záujme
predchádzania škôd pri očakávaných nevhodných
poveternostných a klimatických podmienkach,
silného vetra, dažďa, nízkych teplôt, apod., pričom
je oprávnená tak učiniť do prvého dňa určeného pre
montáž exponátov pre Výstavu vrátane. V prípade
zmeny umiestnenia Výstavnej plochy do krytých
hál podľa predchádzajúcej vety nemá Účastník
nárok na výpoveď alebo odstúpenie od Zmluvy, ani
nárok na zľavu, reklamáciu či iný nárok z vád voči
Servisnej spoločnosti; to platí najmä v prípade, ak
výmera plocha Výstavnej plochy zostane rovnaká.
Čl. X. OSTATNÉ USTANOVENIA
1. Servisná spoločnosť alebo Organizátor
nezodpovedajú Účastníkovi za stratu, zničenie,
alebo akékoľvek poškodenie výstavnej expozície,
exponátov, vybavenia a zariadenia, obalov
a baliaceho materiálu a osobných vecí bez ohľadu
na to, či zničenie alebo poškodenie nastalo pred
začatím, počas alebo po skončení Výstavy.
2. Účastník, ktorý nemá realizáciu výstavnej expozície
objednanú u Servisnej spoločnosti (t.j. montážne
práce si vykonáva sám alebo prostredníctvom
tretej osoby), zaväzuje sa najneskôr v prvý deň
Doby nájmu preukázať, že má na celú Dobu
nájmu (vrátane dní montáže/demontáže)
uzavreté platné poistenie zodpovednosti za
škody spôsobené vlastnou (podnikateľskou)
činnosťou tretím osobám, a to v rozsahu
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poistného plnenia podla nasledujúcej tabuľky:
Účastník realizujúci expozíciu vo vlastnej réžii 15 000 €,
realizácia výstavnej expozície do 30 m2 30 000 €
realizácia výstavnej expozície do 50 m2 60 000 €
realizácia výstavnej expozície do 100 m2 90 000 €
realizácia výstavnej expozície nad 100 m2 120 000 €.
Ak Účastník nebude mat uzavreté platné poistenie
alebo sa takým nepreukáže Servisnej spoločnosti,
je Servisná spoločnosť oprávnená mu zakázať
vstup do výstavného areálu, resp. Výstavnej
plochy, do splnenia uvedenej povinnosti.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy,
zmluvné strany sa dohodli na modifikácii
zodpovednosti za náhradu škody Servisnej spoločnosti
voči Účastníkovi. Servisná spoločnosť zodpovedá
Účastníkovi len za skutočne vzniknutú škodu a to
len do výšky trojnásobku registračného poplatku.
Servisná spoločnosť nezodpovedá Účastníkovi
za ušlý zisk ani za nemateriálnu újmu (napr.
poškodenie dobrého mena, povesti, za náhradu
straty spolocenského uplatnenia či bolestné).
Na Výstavnej ploche nesie Účastník plnú zodpovednosť
voči tretím osobám za škodu či nemateriálnu
újmu (vrátane zodpovednosti za náhradu straty
spoločenského uplatnenia a bolestné), ktorá nastane
na Výstavnej ploche prenajatej Účastníkom, t.j. ak
škodová udalosť nastane na prenejatej Výstavnej
ploche. Ustanovenia predchádzajúcej vety platia
aj v prípade, ak ku škodovej udalosti dôjde síce
mimo plôch prenajatých Úcastníkom, ale v priamej
súvislosti s činnostou Účastníka (napr. s v rozpore
s týmito Podmienkami si Účastník umiestní veci
mimo Výstavnú plochu, v rámci montážnych prác
sa bude nachádzať mimo prenajatú plochy, atď.).
Servisná spoločnosť nezodpovedá za to, ak sa Výstava
neuskutoční z dôvodov, ktoré nie sú na strane
Servisnej spoločnosti a nenesie voči Účastníkovi
z tohto dôvodu akúkoľvek zodpovednosť za škodu.
Účastník nie je oprávnený previesť akékoľvek jeho
prípadné pohľadávky voči Servisnej spoločnosti
na tretiu osobu ani si ich jednostranne započítať
voči pohľadávkam Servisnej spoločnosti.
Účastník je oprávnený užívať (napr. umiestniť si
expozíciu, tovar, reklamu, stánky, lavice, stoličky, atď.)
výhradne v prenajatom priestore (Výstavnej ploche).
Rozsah prenajatých priestorov vyplýva z Prihlášky
a jej príp. príloh, pričom Servisná spoločnosť je
oprávnená, ale nie povinná, graficky vyznačiť v areály
výstaviska Incheba konkrétny priestor, ktorý je
Účastník oprávnený užívať. Takto vyznačený priestor
je pre Účastník záväzný a nesmie ho prekročiť.
Účastník je povinný dodržiavať predpisy BOZP
a predpisy o požiarnej ochrane. Účastník zodpovedá
za organizáciu a zaistenie požiarnej ochrany
a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Účastník
je povinný informovať Organizátora a Vlastníka
o rizikách vznikajúcich pri jeho činnosti a je
povinný zabezpečiť, aby jeho činnosti a práca jeho
zamestnancov boli organizované a prevádzané

tak, aby boli súčasne chránené aj tretie osoby, a to
vrátane návštevníkov výstavy. Účastník je povinný
plniť povinnosti zahrnuté v organizačnej smernici pre
zabezpečenie požiarnej ochrany v objekte. Účastník je
povinný dodržiavať všeobecné podmienky pre vstup
do areálu Incheby, ktoré vydal Vlastník. Účastník
je povinný zoznámiť sa s dokumentáciu požiarnej
ochrany objektu a plniť pokyny a požiadavky v nej
obsiahnuté, ako aj pokyny organizátora a Vlastníka
na úseku požiarnej ochrany. Účastník je povinný
zabezpečiť, aby ním prenajatý priestor bol označený
príslušnými bezpečnostnými a výstražnými značkami.
Účastník je povinný dodržiavať v prenajatom priestore
všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 124/2006
Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
v platnom znení, ako aj z nariadenia vlády č. 387/2006
Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Účastník je povinný oboznámiť sa s rozmiestnením
vecných prostriedkov požiarnej ochrany, s návodom
na ich používanie a tieto prostriedky, vrátane
informatívnych značiek a tabuliek, nepoškodzovať
a neodstraňovať. Účastník je povinný neustále
udržovať voľné vyznačené únikové cesty a východy.
Všetky povinnosti uvedené v tomto bode je Účastník
povinný dodržiavať najmä v ním prenajatom priestore,
ale aj v ostatných miestach areálu Incheba, v ktorých
sa bude nachádzať či bude mať vystavený tovar
či pomôcky (stoly, lavice, apod.), či už oprávnene
alebo protiprávne. Za prenajatý priestor, činnosť
v ňom a dodržiavanie vyššie uvedených povinností
na úseku ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci
a protipožiarnej ochrany zodpovedá výlučne Účastník.
10. Účastník je povinný na svoje riziko a náklady
zabezpečiť, aby povinnosti uvedené v bode 9. tohto
článku dodržiavali všetci jeho zamestnanci, externí
pracovníci, predajcovia, brigádnici, realizátori,
dopravcovia a ostatné fyzické a právnické osoby,
ktoré sa s jeho súhlasom či vedomím budú
nachádzať v areály Incheby či už počas výstavy,
ako aj v priebehu montáže a demontáže expozície.
V prípade, ak dôjde k porušeniu povinností
uvedených v bode 9. zo strany tretích osôb uvedených
v predchádzajúcej vete, zodpovedá za prípadnú
škodu a nemajetkovú újmu Organizátorovi a tretím
osobám Účastník tak, ako keby predmetnú škodu/
nemateriálnu ujmu spôsobil sám Účastník.
11. Účastník je povinný dodržiavať organizačné pokyny
a zabezpečiť na vlastné náklady a riziko, aby sa
s organizačnými pokynmi zoznámili a dodržiavali
ich aj všetci jeho zamestnanci, externí pracovníci,
predajcovia, brigádnici, realizátori, dopravcovia
a ostatné fyzické a právnické osoby, ktoré sa
s jeho súhlasom či vedomím budú nachádzať
v areály Incheby či už počas výstavy, ako aj
v priebehu montáže a demontáže expozície; to
platí primerane aj na povinnosti vyplývajúce
z Podmienok, ktoré sa primerane môžu vzťahovať
aj na tretie osoby (napr. spoluvystavovateľov,
realizátorov, apod.) V prípade, ak dôjde k porušeniu
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povinností uvedených v organizačných pokynoch
či Podmienkach zo strany tretích osôb uvedených
v predchádzajúcej vete, zodpovedá za prípadnú
škodu a nemajetkovú újmu Organizátorovi a tretím
osobám Účastník tak, ako keby predmetnú škodu/
nemateriálnu ujmu spôsobil sám Účastník.
12. Účastník je povinný vždy a bezodkladne poslúchnuť
všetky pokyny organizátora či Vlastníka, ktoré majú
organizačný či technický charakter, resp. ktoré sa
týkajú ochrany zdravia, bezpečnosti a protipožiarnej
ochrany; Účastník je povinný na svoje náklady
a riziko zabezpečiť, aby takéto pokyny dodržiavali
v rovnakom rozsahu aj jeho zamestnanci a všetky
tretie osoby, ktoré sa s jeho vedomím či súhlasom
budú nachádzať v areály Incheba, inak zodpovedá za
škodu/nemajetkovú ujmu ako by ju spôsobil sám.
Č. XI. OSOBNÉ ÚDAJE
1. Na základe uzavretia a plnenia predmetu tejto
Zmluvy bude Servisná spoločnosť spracúvať osobné
údaje v zmysle ZOOÚ a Nariadenia. Rozsah a predmet
spracúvania osobných údajov je nasledujúci:
a) údaje Účastníka uvedené v Prihláške (meno,
priezvisko, titul, obchodné meno, miesto podnikania,
IČO, DIČ, telefonický a emailový kontakt, meno
štatutárneho orgánu, číslo bankového účtu);
b) údaje Účastníka uvedené na faktúrach, ktoré
Servisná spoločnosť vystaví Účastníkovi;
c) údaje o spoluvystavovateľovi, ak je fyzickou
osobou, uvedené na Prihláške;
d) iné údaje, ktoré Účastník v súvislosti s plnením
tejto Zmluvy, odovzdá Servisnej spoločnosti.
2. Účel spracúvania osobných údajov je plnenie
predmetu tejto Zmluvy, jej uzavretie, zmeny
a ukončenie, fakturácia, plnenie povinností
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych
predpisov, zabezpečenie montáže a demontáže
expozitúry, realizácia Výstavy a sprievodných
akcií a súťaží, ochrana oprávnených záujmov
a právnych nárokov Servisnej spoločnosti,
bezpečnosť a ochrana zdravia a majetku.
3. Osobné údaje bude Servisná spoločnosť spracúvať
po dobu trvania tejto Zmluvy a po jej skončení do
vyrovnania a splnenia všetkých práv a záväzkov,
ktoré budú s touto Zmluvou súvisieť, ukončenia
prípadných všetkých súdnych či mimosúdnych
sporov, ktoré sa týkajú tejto Zmluvy, najmenej
však nasledujúcich desať rokov po jej skončení
z dôvodu dĺžky premlčacích lehôt vyplývajúcich
z občianskeho a obchodného zákonníka. Servisná
spoločnosť bude oprávnená túto Zmluvu, faktúry
a prípadne iné osobné údaje Účastníka uchovávať
aj po dobu dlhšiu ako je uvedené vyššie v tomto
bode pokiaľ ich uchovávanie bude požadované
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky (napr. v oblasti účtovných a daňových
predpisov či predpisov upravujúcich registratúry
a archiváciu) alebo ak to bude potrebné na ochranu
oprávnených záujmov Servisnej spoločnosti
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v prípadných súdnych alebo správnych konaniach.
4. Účastník berie na vedomie, že priestory výstaviska
Incheba (vrátane Výstavnej plochy) môžu byť zo strany
Vlastníka monitorované a zaznamenávané kamerou,
pričom v takom prípade bude dochádzať k spracúvaniu
osobných údajov Účastníka v rozsahu jeho vizuálnej
podoby; tieto osobné údaje budú spracúvané za
účelom ochrany zdravia a majetku, bezpečnosti
a odhaľovania kriminality a budú uchovávané
maximálne po dobu určenú Vlastníkom. Ak by svoju
Výstavnú plochu monitoroval sám Účastník, je povinný
tento priestor viditeľne označiť príslušným označením.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že právnym
základom spracúvania vyššie uvedených osobných
údajov Účastníka je podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ
(nevyhnutnosť na plnenie predmetu tejto Zmluvy), §
13 ods. 1 písm. d) ZOOÚ (ochrana zdravia a majetku
dotknutej osoby a tretích osôb) a § 13 ods. 1 písm.
f) ZOOÚ (oprávnené záujmy Servisnej spoločnosti,
ktorými sú najmä ochrana jeho právnych záujmov
a právnych nárokov, predchádzanie škodám, ochrana
bezpečnosti pri práci, ochrana zdravia a majetku
návštevníkov Výstavy, prevencia protiprávneho
konania, bezpečnosť a odhaľovanie kriminality, atď.).
V prípade, ak bude Servisná spoločnosť spracúvať
kontaktné a iné osobné údaje spoluvystavovateľov
či zamestnancov Účastníka, ktoré jej Účastník
odovzdá, bude právnym základom pre ich spracúvanie
nevyhnutnosť pre plnenie predmetu tejto Zmluvy;
Účastník sa v takom prípade zaväzuje, že bude
oprávnený či už na základe súhlasu dotknutej osoby
alebo na základe iného právneho základu tieto
osobné údaje odovzdať Servisnej spoločnosti.
6. Servisná spoločnosť bude oprávnená sprístupniť
osobné údaje nasledujúcim kategóriám príjemcov:
(i) účtovné a audítorské spoločnosti vykonávajúce
mzdové, účtovné, daňové a audítorské služby pre
Servisná spoločnosť, (ii) advokáti a advokátske
spoločnosti poskytujúce právne služby pre
Servisnú spoločnosť, (iii) exekútori, (iv) orgány
činné v trestnom konaní, súdy a ostatné štátne
orgány SR, (v) dodávatelia Servisnej spoločnosti
vrátane realizátorov, (vi) Organizátor a Vlastník.
7. Medzi práva Účastníka, týkajúce sa ochrany osobných
údajov, patrí (i) právo požadovať prístup k osobným
údajom (§ 21 ZOOÚ), (ii) právo na opravu osobných
údajov (§ 22 ZOOÚ), (iii) právo na vymazanie osobných
údajov (§ 23 ZOOÚ), (iv) právo na obmedzenie
spracúvania osobných údajov (§ 24 ZOOÚ), (v)
právo namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27
ZOOÚ), (vi) právo na prenosnosť osobných údajov (§
26 ZOOÚ) a (vii) právo podať sťažnosť dozornému
orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, resp. podať návrh na začatie
konania podľa § 100 ZOOÚ. Ako dotknutá osoba má
Účastník právo kedykoľvek odvolať jeho súhlas so
spracúvaním jeho osobných údajov; toto právo je
však možné len v prípade, ak je výlučným právnym
základom pre spracúvanie osobných údajov iba

súhlas dotknutej osoby samotný. Odvolanie súhlasu
so spracúvaním tých osobných údajov, ktoré Servisná
spoločnosť spracúva (aj) na základe iného právneho
základu nie je účinné a Servisná spoločnosť bude mať
aj naďalej právo, resp. povinnosť, ich spracúvať.
8. V prípade uplatnenia uvedených práv voči Servisnej
spoločnosti môže Účastník kontaktovať Servisnú
spoločnosť písomne na adrese jej sídla: Trnavská
cesta 110/B, 821 01 Bratislava, prípadne emailom
na emailovej adrese: kulla@kulla.eu. Servisná
spoločnosť nebude vykonávať profilovanie osobných
údajov Účastníka s výnimkou profilovania podľa
toho aký typ výstavnej plochy či stánku si v rámci
Výstavy prenajíma a aký typ služieb či tovarov
na Výstave propaguje. Servisná spoločnosť
nezamýšľa prenášať osobné do tretích krajín alebo
medzinárodnej organizácii v zmysle ZOOÚ.
9. Účastník zaškrtnutím políčka „súhlasím so
spracovaním mojich osobných údajov za
účelom ponuky tovarov a služieb a iných
marketingových aktivít spoločnosti“ dáva
Servisnej spoločnosti súhlas s tým, aby Servisná
spoločnosť spracúvala jeho osobné údaje
a kontaktovala ho (písomne, emailom alebo
telefonicky) pre účely ponuky tovarov a služieb a iných
marketingových aktivít, ktoré poskytuje Servisná
spoločnosť, ako aj pre účely možnosti prihlásenia sa
na ďalšie výstavy Flóra Bratislava v nasledujúcich
ročníkoch; tento súhlas sa udeľuje na dobu 5 rokov
odo dňa doručenia Prihlášky Servisnej spoločnosti.
Súhlas podľa tohto bodu môže Účastník kedykoľvek
písomne odvolať; to nemá vplyv na spracúvanie
osobných údajov Účastníka na základe iných právnych
základov uvedených vyššie v tomto článku.
Čl. XII. SANKCIE
1. V prípade omeškania Účastníka s úhradou
akéhokoľvek peňažného záväzku Servisnej spoločnosti
vzniká Servisnej spoločnosti nárok na zmluvnú
pokutu voči Účastníkovi, a to vo výške 0,1 % z dlžnej
sumu za každý aj započatý deň omeškania.
2. V prípade, ak v dôsledku činnosti alebo nečinnosti
Účastníka na Výstavnej ploche alebo v rámci
výstaviska Incheba, vzniknú Servisnej spoločnosti
či Organizátorovi akékoľvek finančné povinnosti
voči tretím osobám (napr. zaplatenie pokút,
administratívnych sankcií, náhrady škody, apod.),
je Účastník povinný tieto finančné čiastky zaplatiť
Servisnej spoločnosti alebo Organizátorovi, a to
na základe písomnej či emailovej výzvy, v ktorej
bude uvedená aj lehota splatnosti. Povinnosť
uvedená v predchádzajúcej vete je objektívna platí
aj v prípade, ak povinnosť zaplatiť tretej osobe
vznikne Servisnej spoločnosti či Organizátorovi
v dôsledku činnosti alebo nečinnosti zamestnancov,
spoluvystavovateľov, realizátorov či iných osôb
pracujúcich pre Účastníka. Regresný nárok podľa
tohto bodu vzniká Servisnej spoločnosti alebo
Organizátorovi voči Účastníkovi bez ohľadu na
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skutočnosť, či konanie alebo opomenutie Účastníka (či
inej osoby) bolo úmyselné či nedbalostné, alebo či túto
skutočnosť Účastník zavinil alebo vznikla objektívne.
Čl. XIII. DORUČOVANIE
1. Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, Zmluvné
strany sa zaväzujú doručovať si všetky úkony
a písomnosti týkajúce sa vzniku, zániku a zmeny
tejto Zmluvy (ďalej len „Písomnosti“) v písomnej
forme na kontaktné adresy, pričom týmito sú vždy
adresy sídla príslušnej Zmluvnej strany zapísané
v Obchodnom registri, a v prípade Účastníka vždy aj
adresa, ktorú uviedol v Prihláške (najmä ak sa líši od
adresy sídla, resp. ak ide o fyzickú osobu). Zmluvné
strany budú doručovať Písomnosti osobne alebo
poštou doporučenou zásielkou. Osobné doručenie
je možné aj na inom mieste, kde bude adresát
zastihnuteľný. V prípade osobného doručovania
sa Písomnosť považuje za doručenú odovzdaním
Písomnosti druhej Zmluvnej strane, s písomným
potvrdením adresáta na kópii doručovanej Písomnosti
o prevzatí Písomnosti s vlastnoručným podpisom.
V prípade osobného doručovania sa Písomnosť
bude považovať za doručenú aj okamžikom,
kedy si adresát Písomnosť odmietne prevziať.
2. V prípade doručovania Písomnosti prostredníctvom
pošty sa Písomnosť bude považovať za doručenú
aj v prípade, ak si adresát zásielku nevyzdvihne
na pošte v lehote určenej k vyzdvihnutiu
doporučenej zásielky na pošte, alebo ak sa
zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená, resp.
nedoručiteľná (z akéhokoľvek dôvodu), pričom
za deň doručenia Písomnosti adresátovi sa bude
v týchto prípadoch považovať 10. (desiaty) deň
po odovzdaní zásielky odosielateľom na pošte.
3. Úkony, ktoré je možné učiniť podľa týchto Podmienok
elektronicky, si Zmluvné strany zaväzujú doručovať na
emailovú adresu Účastníka uvedenú v Prihláške (ak je
adresátom Účastník), resp. na adresu sídla Servisnej
spoločnosti (ak je adresátom Servisná spoločnosť).
Čl. XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie
sú výslovne upravené v týchto Podmienkach, sa
riadia Prihláškou a Organizačnými pokynmi (ako
ďalšími súčasťami Zmluvy) a všeobecne záväznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. V prípade rozporu medzi ustanoveniami
týchto Podmienok a Organizačných pokynov
uvedených v Prihláške, má prednosť
úprava v týchto Podmienkach.
3. Účastník podpisom Prihlášky vyhlasuje, že
si tieto Podmienky a celú Prihlášku pred jej
podpisom pozorne prečítal, že porozumel všetkým
právam a povinnostiam z nich vyplývajúcim,
že s nimi bez výhrad súhlasí, a že Prihlášku
podpísal a odoslal Servisnej spoločnosti
slobodne a vážne, bez nátlaku a tiesne.

