
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 
uzavretá podľa ust. § 289 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 

medzi 

„Budúci kupujúci“ 

Názov:  Domov sociálnych služieb v Brezovičke 

Sídlo:   Brezovička 62, 082 74 Brezovica 

Zastúpený:  Ing. Jozef Planý 

IČO:    00619493 

DIČ:    2020732483 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava  

 

a 

„Budúci predávajúci“ 

Názov:  Anton Polomský - STOLÁRSTVO  

Sídlo:                          Brezovička 128, 082 74 Brezovica 

Zastúpený:                 Ing. Anton Polomský             

IČO:                           34812903 

DIČ:    1023418319 

IČ DPH:   SK1023418319 

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s.,  

 

uzatvárajú na základe ustanovenia § 289 Obchodného zákonníka a obojstranne dohodnutých 

podmienok túto 

Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy : 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Budúci predávajúci a budúci kupujúci sa touto zmluvou zaväzujú, že uzatvoria medzi 

sebou kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bude dodávka drevných peliet zo strany 

budúceho predávajúceho pre budúceho kupujúceho. 

2. Kúpnu zmluvu podľa čl. I. ods. 1 tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú uzavrieť 

na dodávku minimálne 30 ton drevných peliet ročne.  

3. V zmluve sa zmluvné strany zaväzujú zakotviť ustanovenie, na základe ktorého sa 

dodávateľ zaväzuje, že dodávané drevné pelety svojimi vlastnosťami (vlhkosť, 

výhrevnosť, priemerná výhrevnosť, popolnatosť) bude zodpovedať  požadovaným 

parametrom projektovaného  kotla v rámci projektu s názvom "Zmena palivovej 

základne DSS Brezovička“, pričom minimálne garantované parametre kvality 

drevných peliet sú nasledovné: 

 

 



vlhkosť = max. 15% 

výhrevnosť = 17,8 GJ/t  

priemerná výhrevnosť = 17,8 GJ/t 

popolnatosť = podiel popola na úrovni 1% objemu peliet 

 

Budúci predávajúci prehlasuje, že sa s týmito parametrami podrobne oboznámil. 

  

4. Zmluvné strany sa zaväzujú zakotviť v budúcej kúpnej zmluve aj vyhlásenie, že 

dodávaná biomasa nie je odpad a je definovaná podľa definície uvedenej vo Výzve 

s kódom OPŽP-PO3-14-4 vyhlásenej dňa 22.12.2014 v rámci kapitoly 5.3, ktorej znenie 

je nasledovné:  

„Biomasa, používaná ako palivo, sú produkty pozostávajúce z rastlinnej hmoty alebo 

časti rastlinnej hmoty pochádzajúce z poľnohospodárstva alebo lesného hospodárstva, 

ktoré možno využiť na výrobu energie. Drevný odpad a rastlinný odpad sú tiež biomasou, 

ak je to:  

 rastlinný odpad z poľnohospodárstva a lesného hospodárstva neznečistený inými 

látkami (napr. olejmi),  

 rastlinný odpad z potravinárskeho priemyslu, ak sa teplo zo spaľovania využíva 

na výrobu energie,  

 vláknitý drevný odpad z prvotnej výroby celulózy a výroby papiera z celulózy, ak 

je spoluspaľovaný v mieste vzniku a teplo zo spaľovania sa využíva na výrobu 

energie,  

 drevný odpad okrem drevného odpadu, ktorý by v dôsledku ošetrenia 

konzervačnými látkami alebo ochrannými nátermi mohol obsahovať 

halogénované organické zlúčeniny alebo ťažké kovy, do ktorého patrí najmä 

drevný odpad pochádzajúci z odpadu zo stavebných a búracích prác a iných 

činností, pri ktorých dochádza k znečisteniu drevného odpadu,  

 neznečistený korkový odpad.“ 

 

5. Zmluvu podľa čl. I. ods. 1, 2 tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú uzavrieť na 

dobu neurčitú. 

6. V prípade, že žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt 

"Zmena palivovej základne DSS Brezovička", predloženej v rámci Výzvy s kódom 

OPŽP-PO3-14-4 bude schválená, sú zmluvné strany povinné uzavrieť budúcu kúpnu 

zmluvu do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku uzavretej medzi Domovom sociálnych služieb v Brezovičke  

ako prijímateľom pomoci a poskytovateľom pomoci. 

7. Budúci kupujúci a budúci predávajúci sa dohodli, že v prípade neschválenia projektu 

"Zmena palivovej základne DSS Brezovička" kúpna zmluva nebude uzavretá a to bez 

akýchkoľvek finančných nárokov zmluvných strán. 

 

 

 



 Čl. II. 

Ostatné ustanovenia  

 

1. Táto zmluva sa uzatvára s platnosťou odo dňa jej podpísania obidvomi zmluvnými 

stranami a s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia na webovom 

sídle odberateľa. 

2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomnými dodatkami na 

základe súhlasu obidvoch zmluvných strán. 

3. Právne vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

 

 

V Brezovičke, dňa 18.03.2015                             V Brezovičke, dňa 18.03.2015 

 

 

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

Budúci kupujúci:                                                       Budúci predávajúci: 

Zastúpený Ing. Jozef Planý       Zastúpený Ing. Anton Polomský 

 

 

 

 

 


