
Zimný festival jedla, Gurmán- club, s.r.o., Šalviová 19, 900 27 Bernolákovo 

Dohoda o partnerstve 
podľa § 269 Obchodného zákonníka 

medzi  
 
organizátorom: 
Gurmán – club s.r.o., Šalviová 19, 900 27 Bernolákovo 
IČO :   35860286                                        IČ DPH : SK 2020203031 
Bankové spojenie :   ČSOB                       č.ú. : 4000678442/7500 
Zastúpená :   Viera Nackinová - konateľ    / ďalej ako Organizátor / 
 
a  
 
objednávateľom: Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 
adresa: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 
IČO :   42319269     DIČ: 2023656833   
Bankové spojenie :    VÚB, a.s.                 č.ú. :  3088584453/0200 
Zastúpený :  Ing. Natália Bránska – výkonný riaditeľ / ďalej ako  Objednávateľ / 
 
 
 

I. 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je spolupráca na príprave a prevedení Zimného festivalu jedla 2014 – ďalej len 
ZFJ. Festivale, ktorého myšlienkou je predstaviť  tie najlepšie reštaurácie zo Slovenska, tých najlepších 
šéfkuchárov a tiež zaujímavosti a krásy našich regiónov. Cez projekt „Ochutnajte Slovensko“ budeme 
v spolupráci s každou festivalovou reštauráciou preferovať predovšetkým regionálne suroviny 
a špeciality.  
 

II. 
Základné informácie 

Zimný festival jedla bude prebiehať od 15.1. do 16.2.2014 vo všetkých zúčastnených reštauráciách. 
Jedná sa o festival, kde si budú môcť záujemcovia zakúpiť cez festivalovú stránku Degustačné kupóny 
v troch cenových reláciách na degustáciu do ľubovoľnej reštaurácie zúčastnenej na festivale.  
Festivalová reštaurácia musí ponúknuť 3 jedlá v dohodnutých jednotných cenách, a tie ponúkať počas 
celého festivalu. Jedlá budú rozdelené do 3 kategórií:     
a/  Chute regiónov  - v podobe regionálnej špeciality s použitím regionálnych surovín 
b/  Špecialitu šéfkuchára  - podľa jeho výberu 
c/  Recepty našich mám   - tradičný recept 
 

III. 
Povinnosti organizátora 

a/  Zabezpečí riadnu celoslovenskú reklamu a medializáciu ZFJ v celom spektre médií tak, aby oslovila 
potenciálnych zákazníkov reštaurácií. 
b/ Zabezpečí prezentáciu všetkých zúčastnených reštaurácií a partnerov na webovej stránke festivalu, 
na letákoch, prípadne plániku a mapke festivalu. 
c/ Zabezpečí prezentáciu partnera na všetkých mediálnych výstupoch v pozícii – Partner podujatia. 
d/ Zabezpečí a dohliadne na to, aby reštaurácie dodržali hlavnú myšlienku festivalu v projekte 
„Ochutnajte Slovensko“ ponukou regionálnej špeciality. 
e/ Zabezpečí preklik zo svojej stránky na webovú stránku objednávateľa. 
 

IV. 



Zimný festival jedla, Gurmán- club, s.r.o., Šalviová 19, 900 27 Bernolákovo 

Povinnosti objednávateľa 
a/ Dodá svoje logo organizátorovi za účelom jeho správnej prezentácie na mediálnych výstupoch ZFJ.  
b/  Zabezpečí prezentáciu ZFJ na svoje webovej stránke s preklikom na stránku ZFJ. 
c/  Dodá  organizátorovi požadovaný písomný materiál  k prezentácii kraja na stránke ZFJ /v textovej 
forme pár vetami vystihnúť tie najzaujímavejšie  historické a prírodné krásy kraja/. 
 

V. 
Platobné podmienky a cena 

1/ Objednávateľ sa partnerským poplatkom vo výške 500,- euro bez DPH  stáva jedným z  partnerov 
„ZFJ  2014“. Tým má zabezpečenú prezentáciu  na pozícii jedného z  partnerov . 
 2/ Organizátor vystaví objednávateľovi na základe tejto zmluvy faktúru so znením: fakturácia 
prezentácie organizácie a jej loga na ZFJ 2014 na pozícii partnera festivalu. Faktúru vystaví pred 
začiatkom festivalu so splatnosťou 7 dní. 

VI. 
Všeobecné ustanovenia 

1/ Dohoda je podpísaná v 2 exemplároch, po jednom pre každú stranu a nadobúda platnosť dňom 
podpisu oboch strán. Obe strany s jej znením súhlasia, textu porozumeli a v dobrej vôli ju podpísali. 
2/ Zmeny a doplnenia dohody sú možné iba so súhlasom oboch strán a to písomnou formou. Možné 
spory zmluvných strán bude riešiť miestne príslušný súd. 
3/ Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť 
v nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa v súlade s platnou 
právnou úpravou. 
 
 
V Bratislave, dňa 2.12. 2013 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
....................................................................                                       ..................................................... 
Organizátor                                                                                               Objednávateľ 
Viera Nackinová - konateľ                                                                       
   


