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Zmluva o spolupráci 
(ďalej len „Zmluva“) 

uzatvorená podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
 
  I. Zmluvné strany 
1. Obec Spišský Hrušov  
Zastúpená:   JUDr. Adriana Tkáčová, starostka obce  
Sídlo:    Spišský Hrušov č. 216, 053 63 
IČO:    00329606 
DIČ:    2020717864 
Bankové spojenie:  Prima Banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu:   SK67 5600 0000 0034 0091 2002 

(ďalej len „Obec Spišský Hrušov“)  

 

2. JM - Green s.r.o. 
Štatutárny orgán: Jaroslav Matúš, konateľ  
Sídlo:    Krompachy, Námestie slobody 28, 053 42 
IČO:   44 603 991 
DIČ:   2022748750 
   (ďalej len „Dodávateľ“)  

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“) 

 
v súlade s ustanovením § 261 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, po prehlásení zmluvných strán, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená 
takto:  
 

Článok II.  
Predmet Zmluvy 

Predmetom tejto Zmluvy je dohoda zmluvných strán o poskytnutí služby – výroba a dodanie 
desiatových balíčkov (suchej stravy) pre deti navštevujúce Základnú školu Spišský Hrušov  
č. 264.  
 

Článok III. 
1. Pre potreby zabezpečenia stravy pre deti ZŠ Spišský Hrušov sa Dodávateľ zaväzuje, že 

v období od 7.9.2022 do 30.6.2023 (školský rok 2022/2023) zabezpečí výrobu 
a dodanie desiatových balíčkov pre žiakov ZŠ Spišský Hrušov 264, v počte max. 70 ks. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ zabezpečí dodanie suchej strany každý 
vyučovací deň školského roka, v čase medzi 9.30 do 10:15 hod.. 

3. Cena za výrobu a dodanie 1 ks balíčka suchej strany je 1,30 eur s DPH. 
  

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.  
2. Štatutárni zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony. 
3.Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len vzostupne očíslovanými písomnými 
dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami na základe ich vzájomnej dohody. 
4.Na právne pomery neupravene touto Zmluvou sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 
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5.Táto Zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnocenných exemplároch, z ktorých dva sú určené pre 
potreby obce a jeden pre Dodávateľa.   
6.Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, že bola nimi prečítaná, je im zrozumiteľná a vyjadrujúca ich vôľu a 
preto ju na znak súhlasu slobodne a vážne svojimi podpismi potvrdzujú.    

 
V Spišskom Hrušove dňa 05.09.2022                
           
 
 
 
 
 
.......................................                                         ............................................. 
Obec Spišský Hrušov                                                                      JM - Green s.r.o. 
JUDr. Adriana Tkáčová                                                                Jaroslav Matúš, 
      starostka obce                                           konateľ spoločnosti 


