
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ STRAVOVACÍCH SLUŽIEB 

DODÁVATEĽ :  JM-Green s.r.o., Námestie Slobody 28, 053 42 Krompachy 

   V zastúpení: Jaroslav Matúš 
   IČO: 44603991 
   DIČ: 2022748750 
   Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka 
   Číslo účtu: SK 58 0200 0000 0025 6885 4753 
 

ODBERATEĽ:   Materská škola, SNP 1, 053 61 Spišské Vlachy 

   IČO: 35564121 
   DIČ: 2021930537 
   V zastúpení: Mgr. Jana Fabryová 
   Bankové spojenie: PRIMA BANKA 
   Číslo účtu: 7534882003/5600 
 

I. 

PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom tejto zmluvy je spracovanie a dodávka desiatových balíčkov pre Materskú 
školu, SNP 1, 053 61 Spišské Vlachy 

 

II. 

POVINNOSTI DODÁVATEĽA 

1. Dodávateľ sa zaväzuje v každý pracovný deň v týždni vyhotoviť a dodať desiatové 
balíčky v počte vopred dohodnutých kusov, minimálne deň pred dodaním desiatových 
balíčkov. 

2. Balíčky je dodávateľ povinný dodať do 9.50 hod. 
3. Suroviny potrebné k vyhotoveniu desiatových balíčkov obstaráva na svoje náklady 

dodávateľ. 
4. Dodávateľ vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky po technickej a organizačnej stránke, 

podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj hygienické podmienky na 
zabezpečenie plnenia podľa čl. I. zmluvy 

 

III. 

CENA A JEJ SPLATNOSŤ 

1. Cena jedného desiatového balíčka je stanovená na základe cenovej ponuky, ktorá tvorí 
prílohu tejto zmluvy. 

2. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť za vyhotovené a dodané desiatové balíčky fakturovanú 
sumu na základe dodacích listov. 

3. Faktúra predložená dodávateľom je splatná do štrnástich dní od jej predloženia, a to 
bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa 



IV. 

TRVANIE ZMLUVY A JEJ ZÁNIK 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 07.09.2020 – do 31.12.2020 
2. Platnosť zmluvy nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 
3. Táto zmluva zaniká uplynutím uvedenej doby na ktorú bola uzatvorená. 
4. Pred uplynutím dohodnutej doby spracovania a dodávky desiatových balíčkov môže 

zmluva skončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou 
zmluvy niektorou zo zmluvných strán (aj bez udania dôvodu). Výpovedná doba začína 
plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane a končí uplynutím 
60 kalendárnych dní odo dňa doručenia. Za deň doručenia sa pokladá aj deň, kedy bolo 
prevzatie písomnosti odmietnuté nájomcom alebo prenajímateľom, ako aj deň 
uloženia zásielky na pošte alebo u iného príslušného orgánu pre doručenie. 

5. Pre odstúpenie od zmluvy zmluvné strany dohodli aplikáciu príslušných ustanovení 
Obch. zákonníka /§344 až §351/ 

6. Platnosť zmluvy je možné predĺžiť písomným dokladom. 

 

V. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ v tejto zmluve nie sú niektoré vzťahy upravené 
osobitne, budú sa riešiť podľa príslušných ustanovení Obch. zákonníka a ostatných 
všeobecných záväzných právnych predpisov. 

2. Zmeny, ktoré vzniknú po uzavretí tejto zmluvy budú upravené písomným dodatkom. 
3. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, ktoré majú rovnakú platnosť, po 

jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. 

 

 

 

 

V..............., dňa .................... 

 

 

 

 

.......................................      ........................................ 

Jaroslav Matúš       odberateľ 

dodávateľ 

 


