Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
Zmluvné strany:

Obec Radobica
Radobica 124, 972 48 Horná Ves
v zastúpení starosta obce PhDr. Stanislav Bartoš, CSc.,
ICO: 00318451
DIC: 2021211808
(dalej len "kupujúci")
a
CENTRUM BIOMASY, s.r.o.
Zvolenská cesta C. 61/B, Banská Bystrica
v zastúpení konatel'Zdenko Ondrejka
ICO: 46218238
DIC : 2023277047
(dalej len "predávajúci")
uzatvárajú na základe vzájomnej dohody túto
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve:
CL.l

Predmet zmluvy
1.1. Predmetom tejto zmluvy je zmluva medzi zmluvnými stranami o uzatvorení budúcej kúpnej
Zmluvy na dodávku drevených peliet vyrábaných z drevného odpadu (suchého drevného
prachu), ktorý nebol ošetrený konzervacnými látkami alebo ochrannými nátermi a ktorý nebol
znecistený pri stavebných, búracích alebo iných cinnostiach v kvalite DIN+, vlhkosti 4,942 %,
výhrevnosti 18,23 MJjkg a popolnatosti 0,475 %.
CI.2

Dohoda strán o uzatvorení kúpnej zmluvy
2.1. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že najneskôr do 01.10.2015 medzi sebou uzatvoria kúpnu
zmluvu, podla ktorej predávajúci predá kupujúcemu na zimnú sezónu 2015-16 drevené pelety
v cene 170,00 {+ DPH za 1 tonu peliet.
2.2. Predpokladaný odber drevených peliet je 15 ton za rok. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v kúpnej
zmluve zakotvia podrobnosti o spôsobe odberu a dopravy peliet od predávajúceho ku
kupujúcemu.

CI.3

Podmienky uzatvorenia kúpnej zmluvy
3.1.

Podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy je schválenie žiadosti kupujúceho onenávratný
financný prostriedok na rekonštrukciu vykurovania obecného úradu a kultúrneho domu
Radobica, podpísanie zmluvy o financovaní rekonštrukcie z eurofondov Ministerstvom
životného prostredia SR a zacatie rekonštrukcie.

Cl. 4
Náležitosti

budúcej

kúpnej zmluvy

4.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že kúpnu zmluvu uzatvoria na dobu neurcitú s dvojmesacnou
výpovednou dobou.
4.2. Zmluvné strany dohodnú pri vzájomnom konaní dalšie náležitosti budúcej kúpnej zmluvy,
pricom budú vychádzat z náležitostí kúpnej zmluvy upravené Obcianskym zákonníkom.
CI.S
Platnost

zmluvy

5.1. Táto zmluva nadobúda platnost a úcinnost dnom jej podpisu zástupcami zmluvných strán.
Cl.7
Záverecné

ustanovenia

6.1. Ustanovenia neupravené touto zmluvou sa riadia všeobecnými platnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky, najmä zákonom c. 40/1964 Z. z., Obciansky zákonník, v platnom znení.
6.2. Zmeny a doplnenie tejto zmluvy sú možné iba v písomnej podobe a na základe vzájomnej
dohody oboch zmluvných strán.
6.3. Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom precítali, jej obsahu
porozumeli, súhlasia s ním a zmluva je prejavom ich slobodnej vôle.
6.4. Táto zmluva sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach,
stranu.

po jednom vyhotovení

V Banskej Bystrici dna 18.3.2015
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