
                                                                             

  
 

Projekt „Kultúra bez bariér – cyklus podujatí propagujúcich kultúru a umenie poľsko-slovenských Beskýd”  je spolufinancovaný Európskou 
úniou, zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Programu cezhraničnej 

 spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. 

 

ZMLUVA  

o zabezpečení stravovania  

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka 

Zmluvné strany: 

 

Dodávateľ:   Obecné služby Raslavice, s.r.o. 

Sídlo:   Hlavná 154, 086 41 Raslavice 

Zastúpený:   Marek Rakoš — konateľ spoločnosti 
IČO:   48167240 
Bankové spojenie:   VÚB a.s. 

Číslo účtu:   SK95 0200 0000 0035 1214 4458 

Odberateľ:  Obec Raslavice 
Sídlo:   Hlavná 154, 086 41 Raslavice 
Zastúpený:   Marek Rakoš, starosta obce   
IČO:   00322521 
Bankové spojenie:   VÚB, a. s. 

Číslo účtu:   SK59 0200 0000 0000 0192 1522 

 

 Čl. 1  

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie dodávky stravy v rámci zákazky Zabezpečenie 

prezentácie regionálnej kuchyne pre projekt Kultúra bez bariér 

– cyklus podujatí propagujúcich kultúru a umenie poľsko-slovenských Beskýd (ďalej len 

Projekt) realizovaného prostredníctvom programu INTERREG V-A Poľsko Slovensko na 

roky 2014-2020. 

2. Za stravníka sa podľa tejto zmluvy považujú účastníci prezentácie tradičnej regionálnej 

kuchyne pohraničia počas 2 podujatí „Tancovačka v pohraničí“ v rámci Projektu. 

3. Na realizáciu predmetu zmluvy podľa ods.1 tohto článku zmluvy sa dodávateľ zaväzuje 

dodať stravu pre stravníkov odberateľa za podmienok ustanovených touto zmluvou. 

4. Za stravu sa považuje jedlo vyrobené v súlade s právnymi predpismi a MSN na prípravu 

jedla podľa tejto špecifikácie:  

- 2 x zostava slovenských jedál – kotlíkový guláš z hovädzieho mäsa, pražené bravčové mäso 

s sladkou kapustou, tradičná raslavická „mačanka“ (prípadne ich variácie) – a tradičných 

poľských jedál – kapusta na rebierkach, regionálne pirohy 

a „chlopske jadlo“ – mäso pripravené podľa tradičnej receptúry napríklad rebierko, klobása, 

šunka a iné (prípadne ich variácie); 

5. Predmetom dodávky je kompletné dodanie jedál, vrátane materiálu potrebného na prípravu 

jedál (suroviny, potraviny) a materiál na servírovanie jedla (miska, tanier, príbor). 

6. Odberateľ zabezpečí drevené predajné stánky slúžiace na realizáciu predmetu zákazky. 
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7. Zabezpečenie stravy ako súčasť prezentácie jedál v stánkoch s regionálnou kuchyňou 

realizovanej pre širokú verejnosť v rámci Projektu zahŕňa odmeny pre prezentujúcich 

(t. j. 2 x 6 osôb). 

 

Čl. 2 

Čas a miesto plnenia 
 

1. Dodávateľ podľa tejto zmluvy zabezpečí stravovanie pre objednávateľ v termínoch 
a na miestach: 15.07.2018 v Korzennej (PL) a najneskôr do 15.09.2018 v Raslaviciach 
(SK). 

2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť teplú stravu – min. 100 porcií s minimálnou hmotnosťou 
porcie 200 gramov v oboch termínoch.  

3. Čas na odobratie stravy odberateľom je zmluvnými stranami dohodnutý v čase od 
09:00 do 18:00. 

4. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť výrobu stravy v súlade s platnými právnymi predpismi, 
hygienickými normami a MSN na prípravu jedla. 

5. Dodávateľ za zaväzuje zabezpečiť výdaj stravy v stánkoch s regionálnou kuchyňou 
a to v súlade s platnými právnymi a hygienickými predpismi a MSN na prípravu jedla. 

6. Dodávateľ zabezpečuje prevoz stravy. 

Čl. 3  

Odplata a spôsob platby 

 

1. Odplata bola určená výsledkom verejného obstarávania na zákazku „Zabezpečenie 

prezentácie jedál regionálnej kuchyne v stánkoch v rámci kultúrnych podujatí“ 

v celkovej hodnote 4 776,- eur s DPH.  

2. Odplata bude vyplatené na účte Dodávateľa v 2 častiach, spravidla vždy po ukončení 

prezentácie jedál v stánkoch s regionálnou kuchyňou realizovanej pre širokú verejnosť 

v rámci Projektu. 

 

Čl. 4 

Ďalšie dohodnuté podmienky 

1. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu stravy a za množstvo stravy vydané počas prezentácie 

jedál 

v stánkoch s regionálnou kuchyňou realizovanej pre širokú verejnosť v rámci Projektu. 

 

Čl. 5 

Záverečné a prechodné ustanovenia 

 

1.   Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží 1 rovnopis. 

2. Ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť len so súhlasom obidvoch strán, a to     

písomnými dodatkami. 

 

V Raslaviciach, dňa  11.07.2018 
 

 

Marek Rakoš, starosta obce     Marek Rakoš, konateľ spoločnosti 

   Odberateľ       Dodávateľ 


