
                                CRZ/83/2020 

Z m l u v a 

 

o zabezpečení a poskytnutí služieb, uzatvorená podľa §269 ďalších 

Obchodného zákonníka 

 

 

I. Zmluvné strany 
 

Dodávateľ: DOVOZ JEDLA, s.r.o. 

         Nová Ľubovňa 7, 065 11 

         Zastúpený: Ing. Jozef Dubjel 
                     IČO: 36424030, DIČ: 2021905171 

                     Bankové spojenie: IBAN SK2811000000002948028365 

 

Odberateľ: Kultúrne zariadenia Petržalky 

         Rovniankova 3, 851 02 Bratislava 

                     Zastúpený: Ing. Peter Litomerický 
         IČO: 00179949, DIČ: 2020910837 

         Bankové spojenie: IBAN SK54 5600 0000 0018 0067 2002 

 

 
     

II. Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je poskytnutie stravy, občerstvenia, kompletného servisu vrátane 

zabezpečenia obslužného personálu a prestretia na 20. Petržalskom maškarnom plese v DK 

Zrkadlový háj dňa 31.1.2020 (predpokladaný počet platiacich návštevníkov na plese 326).  

 

III. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Dodávateľ zabezpečí: 

a) Stravu a občerstvenie pre všetkých účastníkov plesu v celkovej hodnote 20,-€| na 

osobu, podľa nasledovného rozpisu: 

I. VEČERA 

 

Predjedlo :paštéta z husacej pečene na portskom víne s rozmarínom, brusnicami, podávaná na 

maslovom toaste, dekorovanom ľadovým šalátom 

Hlavné jedlo: bravčová panenka v slaninovom župane v šípkovej omáčke, kuracia roláda so 

špenátom, syrom a slaninkou, pečené guľaté zemiaky na provensálskom korení, ryža, 

rukolovo polničkový šalát s mrkvou, cherry paradajkou a olivami 

Nealko mix: cola, minerálka, pomarančový džús, matovo citrónová limonáda 

Káva + Dezert: tortový rez schwarzwaldský s čokoládou a višňami 

II.VEČERA 

Šošovicová polievka, chlieb (samoobsluha 



Požiadavky: 

 Prvá večera - sa bude podávať po 1. tanečnom kole cca od 20:00 hod., 

podľa príchodu návštevníkov plesu, 

 Druhá večera - šošovicová polievka – bude pripravená na výdaj od 22:30 

hod. formou samoobsluhy,  

 Odberateľ včas nahlási požiadavky návštevníkov na iné jedlo 

(vegetariánske, zdravotné diéty,...), 

 Odberateľ zabezpečí priestory a výzdobu sály, uloženie stolov a správny 

počet stoličiek za stolmi,  

 

b) kompletnú výzdobu a nastretie stolov podľa požiadaviek odberateľa (obrusy, výzdobu 

stoličiek – návleky, servítky, poháre, príbory, svietniky), farba fialovo zlatá, 

c) obsluhujúci personál v dostatočnom počte (8 – 12 čašníkov), 

d) zabezpečenie stravy pre personál KZP a účinkujúcich bezodplatne: 

      večera I. bez predjedla,  káva, zákusok, večera II. 

e) 6 x– KOP  

f) 2 x moderátori 

g) 5 x  hudba Mr. Teddy .....  ( pripraviť stôl na pódiu) 

 

Len druhá večera + zákusok a káva 

h) 2 x požiarnik 

i) 2 x SBS 

j) 2 x šatňa 

k) 2 x zvukár 

l) 1 x vrátnik 

m) 1 x  DE 

 

n) Druhá večera, káva + zákusok + obložená misa pre 22 muzikantov, tanečníkov 

FS  (pripraviť stôl hore pri M klube) 

o) privítací drink čistého bieleho alkoholu (marhulovica) v množstve 4 x 0,7 l pre 

návštevníkov pri vstupe do DKZH,  

p) dodávateľ zabezpečí predaj alkoholických a nealkoholických nápojov v zadnom bare 

DKZH. 

 

II. Odberateľ zabezpečí: 

a) Priestory a výzdobu sály,  

b) Dodržanie podmienok a zásad týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia 

požiarnej ochrany,  

c) Miestnosť č. 28 pre Dodávateľa ako príručná miestnosť a bezproblémový prístup 

zásobovacích áut ku vchodu do miestnosti,  

d) Bezodplatne poskytne zadný Bar a kuchyňu. 

e) Potrebný počet členov poriadkovej služby, 

f) Technické zabezpečenie (osvetlenie, ozvučenie, účinkujúcich), 

g) Požiarnu službu, službu na vrátnici, toaletárku, uvádzačky, službu v šatni, 



h) Najneskôr 3 dni pred podujatím upresní počet účastníkov plesu dodávateľovi. 

 

IV. Cena a platobné podmienky 

1. Dodávateľ: 

a) Za každú predanú vstupenku dodávateľ zabezpečí občerstvenie v hodnote 20,-€, 

b) Zabezpečí všetky objednané práce v zmysle článku III. tejto zmluvy,  

c) Po ukončení zlikviduje svojpomocne plastové a sklenené fľaše a miestnosť č. 28 

uvedie do pôvodného stavu ako ju prevzal pred začiatkom akcie. 

 

2. Odberateľ:  

a) Dá dodávateľovi preddavok vo výške 50%  zo sumy občerstvenia 3 dni pred 

podujatím, najneskôr do 28.1.2020 

b) Zvyšný doplatok sumy uhradí dňa 5.2.2020 do 12:00 hod. 

c) Posledné upresnenie počtu predaných lístok oznámi dňa 30.1.2020 do 12:00 hod. 

 

V. Doba plnenia a ostatné ustanovenia 

1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 22.1.2020 do 6.2.2020. 

2. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú vytvoriť čo najlepšie podmienky pri 

zabezpečovaní  dohodnutých záväzkov a povinností, ako aj pri realizácii tohto 

podujatia, podľa dohodnutých podmienok. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali a súhlasia s jej obsahom. 

 

 

 

VI. Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 

vyhotovenia. 

2. Zmeniť podmienky zmluvy je možné len so súhlasom oboch zmluvných strán 

písomným dodatkom k zmluve. 

 

 

 

Bratislava, 23.1.2020 

 

 

 

 

 

___________________________________            _________________________________ 

       Za dodávateľa Ing. Jozef Dubjel                       Za odberateľa Ing. Peter Litomerický 

        

 



 

 

 

      


