
Podmienky nájmu a používania priestorov Výskumného centra 

AgroBioTech SPU v Nitre 

 
 

1. Termín podujatia je potrebné rezervovať prostredníctvom rezervačného formulára, ktorý je 

dostupný na web stránke https://www.agrobiotech.sk/prenajom-priestorov/ minimálne  

5 pracovných dní pred začiatkom konania podujatia.  

2. Minimálna doba prenájmu priestorov sú 2 hodiny. 

3. Počas rezervácie je potrebné počítať aj s časom na prípravu a odovzdanie miestnosti, preto 

si priestory rezervujte vždy aj s časom potrebným na tieto úkony (t.j. napr. hodinu pred a 

hodinu po podujatí). 

4. Po skončení podujatia je potrebné odovzdať priestory a technické vybavenie zodpovednej 

osobe Výskumného centra AgroBioTech. Budovu je potrebné opustiť najneskôr  

o 17:00 hod.  

5. Rezerváciu je možné zrušiť najneskôr 2 pracovné dni pred začatím podujatia. 

6. Na použitie technického vybavenia má Výskumné centrum AgroBioTech vyhradeného 

technika, ktorý zabezpečí jeho spustenie, fungovanie a jeho vypnutie.  

7. Parkovanie a občerstvenie pre účastníkov podujatia nie je zabezpečené.  

8. Za vzniknuté škody je objednávateľ plne zodpovedný a odoslaním objednávky sa zaväzuje 

tieto škody uhradiť. 

9. Vonkajšie priestory objektu sú monitorované kamerovým systémom. 

10. Účasťou na organizovanom podujatí súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov 

uvedených na https://www.uniag.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov  

11. Organizátor podujatia (objednávateľ) je povinný oboznámiť účastníkov s podmienkami 

ochrany osobných údajov a s podmienkami nájmu a používania priestorov Výskumného 

centra AgroBioTech SPU v Nitre. 

12. Prevádzkovateľ objektu nezodpovedá za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú 

účastníkom na podujatí, ktoré organizuje nájomca priestorov. 

 

 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  

Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra  

IČO:00397482  

DIČ:2021252827  

IČ DPH: SK2021252827  

 

 

  

https://www.agrobiotech.sk/prenajom-priestorov/
https://www.uniag.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov


Príloha č. 1 

 

Cenník  
 

Prenájom 

kongresovej sály 

Fyzické a právnické osoby 

mimo SPU 
Pracoviská a zamestnanci SPU 

prvé 2 hodiny 
každá ďalšia 

hodina 
slávnostné, oficiálne 

akcie bez príjmov 
konferencie, semináre, 

školenia a iné. 

Základná cena   130 €  60 €  20€/deň  2,5% odvod z 

predpokladaných 

príjmov  
rozpis základnej ceny 

/položky 1-2/  -  -  -  
  

1/ prenájom 

priestorov  
80 €  40 €  20 €    

2/ ostatné služby 

spojené s prenájmom 

vybavenia spolu body 

a až d  

50 €  20 €  0 €    

a/ technická obsluha, 

upratovanie, internet, 

Wi-Fi  

10 €  5 €  0 €    

b/ ozvučenie + min.2 

pevné mikrofóny  
10 €  2 €  0 €    

c/ videoprojekcia/+1 

dataprojektor, plátno  
20 €  10 €  0 €    

d/ technické 

vybavenie, nábytok , 

interiérové vybavenie, 

PC alebo notebook  

10 €  3 €  0 €    

* ceny sú uvedené s DPH a sú platné od 01. 06. 2022  

 

 

 
 

  

Prenájom zasadacích miestností 
Fyzické a právnické 

osoby mimo SPU 
Pracoviská a zamestnanci SPU 

1/Zasadacia miestnosť č. 1  50 €/deň  v prípade celodenného podujatia 

podľa dohody  

2/Zasadacia miestnosť č. 2  50 €/deň  v prípade celodenného podujatia 

podľa dohody  

* ceny sú uvedené s DPH a sú platné od 01. 06. 2022 

  

  

 

  



Príloha č. 2 

 

 

Prevádzková doba prenajímaných priestorov  
 

Prevádzková doba  Kongresová sála  Zasadacia miestnosť č. 1 a č. 2 

Pondelok - Piatok  8:00 - 17:00  8:00 - 17:00  

Sobota - Nedeľa, počas sviatkov  bez prevádzky  bez prevádzky  

 


