
Zmluva o budúcej zmluve
uzatvorená v súlade s ustanovením § 10 ods. 6 písm. n) Zákona č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní 

dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších právnych 

predpisov („ďalej len „zmluva“)

Mesto: Mesto Poltár
so sídlom: Železničná 489/1, 987 01 Poltár
štatutárny orgán: Mgr. Martina Brisudová, primátor mesta
IČO: 00 316 342
DIČ: 202 125 09 68

(ďalej len „Mesto“) 

a

(ďalej len „Investor“)

Investor: RUSCONA s.r.o.
so sídlom: Železničná 461/10, 987 01 Poltár
štatutárny orgán: Slavomíra Skýpalová - konateľ
IČO: 51 814 811
IČ DPH: SK212 079 1783
Zápis v OR/ŽR: OR OS BB, oddiel Sro, vl. Č.34680/S

(Mesto a Investor ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „zmluvná strana“)

L

1. Na základe Výzvy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej aj ako „MH SR“) na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb 

v roku 2021 číslo: Č.: 104145/2021-4270-218690 zo dňa 27.10.2021, je Mesto v súlade 

s ustanovením § 7 ods. 2 písm. a) Zákona č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších právnych predpisov 

žiadateľom o poskytnutie dotácie na rozvoj priemyselnej výroby a služieb, a to vo výške 
313.500,- € (ďalej aj ako „Dotácia“).

2. Mesto je vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Poltár, obec: Poltár, okres: Poltár, 
ktoré sú evidované na LV č. 1 ako:

• parcela CKN 2897/3, o výmere 118 510 m2, druh pozemku: Trvalý trávny 
porast, v spoluvlastníckom podiele 1/1,



• parcela CKN 2897/12, o výmere 22 702 m2, druh pozemku: Trvalý trávny 

porast, v spoluvlastníckom podiele 1/1,

• parcela CKN 2899/3, o výmere 9 176 m2, druh pozemku: Trvalý trávny 

porast, v spoluvlastníckom podiele 1/1 (ďalej spolu aj ako „Pozemky“).

3. Investor je slovenskou obchodnou spoločnosťou podnikajúcou v oblasti finalizácie kozmetických 

výrobkov bez zásahu do výrobného procesu, maloobchodu a veľkoobchod s kozmetikou, 

zásielkového predaja koncových užívateľov a profesionálov. Investičným zámerom Investora, 

v prípade poskytnutia dotácie Mestu, je vybudovanie moderných výrobných priestorov na 

výrobu kozmetických výrobkov a iných kompozitných materiálov vytvrdzujúcich pod UV 

svetlom, vybudovanie vývojového centra, vybudovanie distribučného skladu. Činnosť investora 

realizovaná v rámci investičného zámeru je klasifikovaná v štatistickej klasifikácii ekonomických 

činností (SK NACE) pod č. 20.42 - Výroba parfumérskych a toaletných prípravkov. Cieľmi 

investičného zámeru sú rozšírenie podnikateľskej činnosti investora o výrobu a vývoj, zvýšenie 

konkurencieschopnosti investora, rozšírenie podnikateľských aktivít v zahraničí a vytvorenie 18 
pracovných miest.

4. Investor má úmysel realizovať Investičný zámer na Pozemkoch, resp. ich časti.

V prípade, ak bude Mestu poskytnutá dotácia špecifikovaná v článku I tejto zmluvy, zaväzujú sa 

zmluvné strany uzatvoriť Zmluvu o spolupráci pri realizácii investičného zámeru investora (ďalej aj 

ako „Zmluva o spolupráci“), ktorej podstatné náležitosti sú uvedené v článku II tejto zmluvy, pričom 

oprávnená vyzvať na uzatvorenie zmluvy je ktorákoľvek zo zmluvných strán. Ďalšie náležitosti 

budú zmluvnými stranami do budúcej zmluvy doplnené v súlade so všetkými podmienkami 

poskytnutej dotácie.

II.

1. Investor sa zaviaže vybudovať moderné výrobné priestory na výrobu kozmetických 

výrobkov a iných kompozitných materiálov vytvrdzujúcich pod UVsvetlom, vybudovanie 

vývojového centra, vybudovanie distribučného skladu (ďalej aj ako „Investičný zámer j.“

2. Predpokladané výdavky na realizáciu investičného zámeru sú vo výške 2.000.000, -€. Z toho 

Investor bude financovať 50% investičného zámeru (500.000,- € z vlastných zdrojov, 

500.000,- € formou úveru). Výška predpokladanej investičnej pomoci je 1.000.000,- €.

III.

1. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť Zmluvu o spolupráci do 60 dní od poskytnutia Dotácie. 
V prípade, ak bude MH SR požadovať uzatvorenie Zmluvy o spolupráci v kratšej lehote, 
zaväzujú sa zmluvné strany uzatvoriť predmetnú zmluvu v tejto kratšej lehote.

2. Investor sa zaväzuje, že v prípade poskytnutia Dotácie zabezpečí realizáciu Investičného zámeru 

s tým, že bude financovať 50 % Investičného zámeru.



3. Investor sa zaväzuje vytvoriť v rámci predmetného investičného zámeru nové pracovné miesta. 

V prvom roku od spustenia výrobnej prevádzky sa očakáva vytvorenie minimálne 18 
pracovných miest.

4. Mesto sa zaväzuje, že v prípade poskytnutia dotácie písomne túto skutočnosť oznámi 

Investorovi, aj vzhľadom na skutočnosť, aby Investor dokázal riadne zabezpečiť materiálne 

a personálne podmienky na realizáciu Investičného zámeru.

5. Mesto sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu výhradne na účel Investičného zámeru Investora. 

V prípade, ak Mesto použije poskytnutú dotáciu na iný účel, má Investor právo na náhradu 
škody.

6. Ak Investor, v prípade poskytnutia dotácie, odmietne realizovať Investičný zámer, má Mesto 
právo na náhradu škody.

7. V prípade, ak Mestu nebude poskytnutá Dotácia, ktorákoľvek zmluvná strana má právo od 

tejto zmluvy odstúpiť. Investor má právo od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak Mesto 

poskytnutú Dotáciu použije na iný účel ako na účel Investičného zámeru.

8. Mesto má právo od tejto zmluvy a/alebo od Zmluvy o spolupráci odstúpiť aj v prípade, ak Mestu 

bude poskytnutá dotácia špecifikovaná v článku I tejto zmluvy a Investor odmietne Investičný 

zámer realizovať a/alebo z jeho konania bude nepochybné, že k realizácii Investičného zámeru 
nedôjde.

IV.

1. Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnky obsahu tejto zmluvy musia byť urobené formou písomných 

dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán. Po obojstrannom potvrdení sa stanú súčasťou tejto zmluvy.

3. V prípade, ak je alebo ak sa stane z akéhokoľvek dôvodu niektoré ustanovenie tejto zmluvy 

neplatným alebo nevymáhateľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť ostatných 

ustanovení tejto zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť primerané úsilie k tomu, aby 

takéto neplatné ustanovenie nahradili novým, platným ustanovením. Do toho času platí 
príslušná úprava podľa slovenského právneho poriadku.

4. Zmluvné strany si ako rozhodné právo zvolili právo Slovenskej republiky, preto prípadné spory 

vzniknuté v súvislosti s plnením uzatvorenej zmluvy, vrátane otázok jej platnosti, budú riešené 

podľa právneho poriadku Slovenskej republiky na vecne a miestne príslušnom súde podľa 
platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

5. Práva a povinnosti, ako aj právne vzťahy touto zmluvou inak neupravené sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a 

ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v 
Slovenskej republike.

6. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú 

zmluvnú stranu a v dvoch vyhotoveniach pre účely podania žiadosti o dotáciu.



7. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, považujú ju za vzájomne vyváženú a že 

táto zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú vzájomne vážne, zrozumiteľne, úplne, určito a slobodne 
prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy

V dňa
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