
č.j.: UVS/75/2016/V/Va 

GR X 2016 
43. MEDZINÁRODNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA A POTRAVINÁRSKA VÝSTAVA 

OBNOVITEĽ.NÉ ZDROJE ENERGIE 
NliľRA, 18. -21. 8. 2016 

Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 
obchodná skupina č. 2 
Výstavná 4, 949 01 Nitra 
IČO: 36 855 642 DIČ: 2022506651 IČ DPH: SK 2022506651 

Telefón: 037/6572 121, 205, 427 
Fax: 037/653 53 30, 0371733 59 86 

http://www.agrokomplex.sk 
Prll>J.llka lfil<i< 

OJ] 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA Uzávierka prihlášok 10. 6. 2016 
Originál prihlášky a jednu kópiu zašlite na horeuvedenú adresu. 

VYSTAVOVATEĽ 

Obchodný názov: Slovenská akadémia v ied / č.j.: UVS/ 75/2016NNa- 6.6.2016/ 

Adresa, PSČ: štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1 

Adresa na korešpondenciu úrad Slovenskej akadémie vied, štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1 
(ak nie je totožná s adresou sídla) 

Telefón vr. predvolby: 02/ 5751 O 132, 0904 454 922 Fax vr. predvolby: 02/57510614 

E-mail: vallova@up.upsav.sk http//: www.sav.sk 

Meno a funkcia zodpovednej osoby: Mária Vallová, odborný referent 

Sme: výrobca O obchodná firma O zástupca zahraničnej firmy O združenie ~ iná: .. „ ..... „„.„„„ .. „ .. „. 

OBJEDNAVATEĽ- PLATCA (ak je platcom vystavovateľ, vyplní len časť označenú ~1 

Obchodný názov: úrad Slovenskej akadémie vied 

Adresa, PSČ: Stefánikova 49, 814 38 Bratislava 1 

*Kontaktná osoba: Mária Vallová Telefón: 02/ 5751 O 132, 0904 454 922 

* IČO: 00037 869 DIČ: I I Č DPH: / 

*Platca DPH: ~ [ML] (nehodiace sa prečiarknite) 
*Bankové spojenie: číslo účtu : 

*Obch. register, živnostenské oprávnenie - miesto dŕ'\a zložka 

Právnické osoby k prihlaške priložia kópiu výpisu z obchodného registra (nie staršiu ako 3 mesiace). Fyzické osoby priložia kópiu výpisu 
oprávnenia zo živnostenského úradu (nie staršiu ako 3 mesiace). Platcovia DPH priložia kópiu registrácie DPH z príslušného daňového úradu. 

OBJEDNÁVAME PLOCHU 

Krytá plocha (pavilón): 

1 ml 

Vonkajšia výstavná plocha: 

.__ __ ___.!ml 

Registračný poplatok: 

do100m2 
101 - 300 m2 

od 301 m 2 
pod prístreškom pav. F 

vystavovateľ 

spoluvystavovateľ 

34,00 €/m2 

25,00 €/m2 

20,00 €/m2 

16,00 €/m2 

30,00 €/m2 

100.00 € 
50,00€ 

OBJEDNAVAME PLOCHU (základný modul + 6x3 m od 950,00 €) 

REALIZÁCIA EXPOZÍCIE (min. plocha 1 O m2) 

KOMODITN~ !'.'.LENENIE 

Hlavná 
komodita: 

Ďalšie 
komodity: -----

(z hľadiska umiestnenia) 

Číselný kod uveďte podľa priloženého 
komoditného zoznamu. 

Počet modulov j 

Vlastný stánok O * k výstavbe splnomocňujem firmu.L.„„ .... „ ........ „.„ ...... „„ ... „ .... „ .. „„„.„„ .... „„„.„„.„„„„„„„„.„„ ... „„.„„„ .. 

Výstavba od AX ~ Názov, ulica .! .. .. „.„ ..... „ ......... „ .... „ .„ ........... „ ... „„„.„ ... „„ ... „ .„„ ... „ ........ . „.„.„ .. „.„ ... „„ ... „ .„.„„„.„„ „„.„ ... „„ ... „. „. 

, - / I 
S1dlo + PSC: ..... „ ......... „„ .. „ .... „„.„ .. „„ .. „.„„.„.„.„„.„„„ .. tel .:„ ... „„„ .. „.„ .. „ .... „ ................ „ .. „„„.„„.„ ..... „ ... „ .. „„ .. 

Poschodový stánok O Kontaktná osoba „/ „.„ .. „ ..... „ ...... „ „ .... „„ ..... fax: .... „ .. „ ... „.„ ..... „.„ ............ „ ............ „ ... ... „.„ ......... „.„. 

- Bez výhrad súhlasíme so znením všeobecných výstavných podmienok uvedenych na rube tejto prihlášky. 
- Uznávame právo organizátora primerane zväčšiť alebo zmenšiť požadovanú výstavnú plochu. Velkosť a druh výstavnej plochy potvrdenej 

organizátorom sa zaväzujeme rešpektovať a :zaplatiť. 

- Prihláška bez podpisu, pečiatky, dátumu a miesta je neplatná. 

Bratislava, jún 2016 PhDr. Dušan Gálik, C retár SAV 

Miesto. dátum Pečiatka, podpis 

7.6.2016 




