
Číslo zmluvy: BCF ENERGY 340

ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY

- vratane prevzatia zodpovednostiza odchylku so zabezpecenim distribuae
elektriny a súvisiacich sieťových služieb

(ďalej len „Zmluva")

DÁVAT

BCF ENERGY, s. r.o.
, Obec Vajkovce

Zvolenska cesta 14 č 84
914 05 Banska Bystrica 044 43 Budimír
zapísaná v OR 05 Banská Bystrica, oddiel: Sro,
vložka č. 35222/5

Zastúpený(meno, funkcia): Zastúpený (meno, funkcia):
JUDr. Marianna Pačová, konateľka spoločnosti Róbert Čorba, starosta obce
|čo: 51 966 255 DIČ: 2120850314
lč DPH: sxz1zoasoa14 |čo. 00324841 DIČ. 2021245105

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s. Banka:
IBAN: SK24 0900 0000 0051 5727 4328 IBAN:
Telefón: 048/418 03 96 Telefón: +421 55 695 01 22
email: lniogbcfsk email: obecvajkovce©netkosice.sk

článok !.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvyje záväzok dodávateľa po dobu dohodnutú v tejto Zmluve, t. ], 1320205112022
a) dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa špecifikovaných včlánku ll. bod 1. tejto Zmluvy (ďalej len „odberné

miesto") za podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
b) prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odbernémiesto voči zúčtovatelovi odchýlok,
c) zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou elektriny (ďalej len „distribučné služby").
Predmetom tejto Zmluvy je tiež záväzokodberateľa objednanú elektrinu podľa Čl. ||, bodu 9 tejto Zmluvy odobrat a zaplatiť
za dodávku elektriny, za distribučné a ostatné služby cenu špeciňkovanú v článku IV. tejtoZmluvy.

Článok ll.
Miesto spotreby a odberné miesta

Miesto spotreby sa nachádza na adrese: Prnoha č. 2
EIC kód odbernéhomiesta je: Príloha č. 2
Dňom začiatku dodávky podľa tejto zmluvyje: 1.8.2020
odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy prevádzkovanej (PDS): VSD, a.s.
odberné miesto je pripojené do sústavy na napäťovej úrovni: Priloha č.2
Hodnota ističa pred elektromerom: Príloha č.2
Hodnota MRK: Príloha č.2
Hodnota RK: Príloha č. 2
objednané množstvo elektriny na obdobie 1.8.2020-31.7.2022 (v Mwh): 101 Mwh

. Distribučná sadzba: Príloha č 2

. Zmluvné strany sa dohodli na dodávke elektriny v celkovom množstve odvodenom od spotreby odberateľa v odbernom
mieste za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzatvorená táto Zmluva.
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článok |".
Zodpovednosť za odchýlku

. Dodávateľ má uzatvorenú Zmluvu ozúčtovaní odchýlok
so zúčtovateľom.
Dodávateľ prehlasuje, že za odberateľa
zodpovednosť za odchýlku v plnom rozsahu.

preberá

Článok |v.
Cena

.Zmluvné strany sa dohodli na cene silovej elektriny pre
dodávku, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Okrem ceny
za MWh je cena doplnená aj fixnou cenou za odberné
miesto vo výške: viď Prílohu č. 1 tejto Zmluvy,

.Súčasťou faktúry za dodávku silovej elektriny bude aj
fakturácia za distribučné služby v cenách prevádzkovateľa
príslušnej distribučnej sústavy (PDS) schválených pre
obdobie dodávky Úradom pre reguláciu sieťových odvetví,
faktorácia za ostatné služby a platby v zmysle bodu 4. o 5.
čl. IV, tejto Zmluvy.
Ceny sú uvedené bez DPH a spotrebnej dane,
Odberateľ sa zaväzuje skutočne odobrať minimálne 60%
zo záväzne objednaného množstva elektriny uvedeného
v článku II., bod 9. tejto Zmluvy. Platba za neodobratú
elektrinu je dohodnutá na 15 €/MWh za každú neodohratú
MWh.
Odberateľ môže skutočne odobrať maximálne 140% zo
záväzne objednaného množstva elektriny uvedeného
v článku II., bod 9. tejto Zmluvy. Cenová prirážka za
elektrinu odobratú nad rámec objednaného množstva je
5 €/Mwh ku každej Mwh, a to v prípade všetkých sadzieb
uvedených v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
Do vyhodnocovania skutočne odobratej elektriny sa
započítavajú aj zmeny dohodnuté medzi odberateľom
a dodávateľom počas platnosti tejto Zmluvy. Odberateľ
môže písomne informovať dodávateľa o zmene
objednaného množstva elektriny uvedeného v článku ll.,
bode 9. tejto Zmluvy, a to v lehote najmenej dva mesiace
pred uvedenou zmenou. Zmenu môže nahlásiť písomne na
adresu dodávateľa alebo mailom na info©bcf.sk.

ČlánokV.
Platobné podmienky

. Faktúry za odobratú elektrinu budú vystavované na každé
odberné miesto samostatne.
Dodávateľbude vystavovaťvyúčtovacie a zálohové faktúry.

. Vystavovanievyúčtovacích faktúr bude realizované:
al mesačne - v prípade mesačného odpočtu stavov
elektromerov,

b) ročne - v
elektromerov.

Preddavkové platby budú platené odberateľom na základe
vystavenej Dohody oopakovaných platbách za dodávku
elektriny so splatnosťou k 10. kalendárnemu dňu v mesiaci,
ktorý je oprávnený Dodávateľ vystaviť na každé odberné
miesto samostatne. Vystavenie Dohody oopakovaných
platbách za dodávku elektriny ako dokladu kúhrade
preddavkových platieb nepodlieha schváleniu

prípade ročného odpočtu stavov

odberateľom. Dohoda o opakovaných platbách za dodávku
elektriny je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy okamihom
jeho vystavenia a doručenia Odberateľovi. Dohoda
o opakovaných platbách za dodávku elektriny sa považuje
za doručenú tiež okamihom, ak Odberateľ začne uhrádzať
preddavkové platby podľa vystavenej Dohody
oopakovaných platbách za dodávku elektriny. Vystavená
Dohoda o opakovaných platbách za dodávku elektriny ma'

právne náležitosti daňového dokladu podľa platného
zákona o DPH.

4. Preplatok z vyúčtovacej faktúry vráti dodávateľ:
. započítaním voči najb ie splatným preddavkovým

platbám alebo voči ostatným pohľadávkam
odberateľa,

- bankovým prevodom na bankový účet odberateľa ,

- poštovou peňažnou poukážkou.
Dodávateľ je oprávnený jednostranne započítať vzájomne
peňažné pohľadávky voči odberateľovi písomným
oznámením o započítaní pohľadávok. Za písomné
oznámenie započítania sa považuje aj oznámenie o
započítaní vzájomných peňažných pohľadávok vo
vyúčtovacej faktúre. Jednostranne započítané môžu byt' zo
strany dodávateľa akekolvek pohľadávky dodávateľa
súvisiace s plnením zmluvy (najmá pohľadávky z titulu
preddavkových platieb alebo vyúčtujúcich platieb za
dodávku elektriny, poplatky za služby), voči akýmkoľvek
pohľadávkam odberateľa voči dodávateľovi. V prípade, že
je odberateľ v omeškaní s úhradou peňažných záväzkov,
dodávateľ má právo odberateľom uhradené platby
započítať najprv na najskôr splatné úroky z omeškania,
sankčné poplatky, zmluvne pokuty, poplatky a potom na
najskôr splatnú istinu alebo jej časť, a to bez ohľadu na to,
že odberateľ určí, ktorý z peňažných záväzkov si plní,

5. v prípade neuhradenia preplatku zo splatnej vyúčtovacej
faktúry Dodávateľom bankovým prevodom alebo
poštovou poukážkou má Odberateľ právo započítať si

vzniknutý preplatok s najbližšie splatnou preddavkovou
platbou, ak to oznámi Dodávateľovi, najmenej však 5 dní
pred splatnosťou preddavkovej platby.

S. Dodávateľ je oprávnený účtovať odberateľovi úroky
z omeškania platieb vo výške0,05 % z dlžnej sumy za každý
deň omeškania.

7. Faktúry budú zasielané odberateľovi do zákazníckeho
portálu elektronicky, resp. na požiadanie formou poštovej
zásielky, formou sms správy alebo e-mailom. Vprípade
zasielania faktúry formou poštovej zásielky, odberateľ sa
zaväzuje zaplatiť dodávateľovi poplatok v zmysle cenníka
služieb.

8. Ak odberateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti oviac
ako 5 dní, dodávateľzašle odberateľovi formou sms správy,
e-mailom alebo formou poštovej zásielky písomnú
upomienku. Dodávateľ má právo spoplatnit' zaslanie
upomienky avýzvy za nedodržanie platobných
afakturačných podmienok paušálnou náhradou nákladov
vo výške uvedenej vcenníku služieb zverejnenom na
internetovej stránkewwwb sk.

9. V prípade, že odberateľ ani v termíne do 7 dní po doručení
upomienky neuhradí faktúru, dôjde k podstatnému
porušeniu zmluvy, ktoréje dôvodom k prerušeniu dodávky
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; elektriny a distribučných služieb dohodnutých touto
Zmluvou. Dodávateľ môže na základe tejto skutočnosti
požiadať PDS oodpojenie odberného miesta odberateľa
od distribučnej siete.

10.Faktúry musia spĺňať náležitosti podľa zákona č. 222/2004
Z.z. o dani neskorších
pred pisovi

zpridanej hodnoty vzneni

článok Vl.
Doba platnosti Zmluvy

,.-.Zmluva je uzatvorená na dobu určitú ato na obdobie
24 mesiacov odo dňa dátumu zahájenia dodávky
elektrickej energie.

2. Zmluva uzatvorená na dobu určitú zaniká uplynutím doby,
na ktorú bola uzatvorená.

3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy
odstúpit, ak:
a) druhá zmluvná strana podala na seba návrh na
vyhlásenie konkurzu, alebo
b) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu voči zmluvnej
strane treťou osobou, pričom dotknutá zmluvná stranaje
platobne neschopná, alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje
začatie konkurzného konania, alebo
c] bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený

konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu
zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo

dl druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.

článokvn.
Záverečné ustanovenia

... . Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti, ktoré nie
sú upravené touto Zmluvou, Všeobecnými obchodnými
podmienkami dodávateľa a Prevádzkovýmporiadkom PDS,
sa v zmysle 5 262 spravujú Obchodným zákonníkom.

. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými
dodatkami po súhlase oboch zmluvných strán. Všetky
dodatky budú označené poradovými číslami a podpísané
osobami oprávnenými konat' vo veciach tejto Zmluvy.

N

[lidíMojaV Banskej Bystrici, dňa .....

_4„I_L4

„ova Marianna
Konateľka spoločnosti
BCF ENERGY ;. r. o.

3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú Všeobecné obchodné
podmienky a cennik služieb dodávateľa. Platnosť
obchodných podmienok zaniká účinnosťou nových, resp.
zmenených obchodných podmienok Dodávateľa, o ktorých
Dodávateľ upovedomi odberateľa pred ich účinnosťou
prostredníctvom internetovej stránky www.bcfsk.
Informacie o VOP môže Odberateľ získať na zákazníckej
linke 048/418 03 96 Dodavateľav pracovných dňoch v čase
od 08.00 hod. do 15.00 hod., prípadne internetovej stránke
www.iad.sk. Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje súhlas
so Všeobecnými obchodnými podmienkami a cenníkom
služieb.

4. Po podpise zmluvy bude odberateľovi vygenerovaný
prístupový kód do zákazníckeho portálu a zaslaný formou
sms spra'vy resp. e-mailom. '

5. Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje;
aj pravdivost vyššie uvedených údajov.
b) súhlas kspracovaniu svojich vyššie uvedených

osobných údajov v informačných systémoch
Dodavateľa elektriny v rozsahu potrebnom na výkon
činnosti podľa udeleného povolenia na podnikanie
venergetike, ako aj pre marketingové účely, ato na
celú dobu platnosti tejto zmluvy. Udelený súhlas môže
odberateľ kedykoľvek písomne odvolať. Informácie
o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na
internetovej stránke www.bcf.sk.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania
obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom
doručenia jedného jej vyhotovenia podpísaného oboma
zmluvnými stranami dodávateľovi.
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom
každá zmluvná strana obdrží po jednom z nich.
Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú
slobodne a vážne, že ich zmluvná vôľa nie je obmedzená,
že ustanovenia tejto Zmluvy sú pre nich zrozumiteľné
a určité, že Zmluvu neuzatvárajú vomyle, a následne po
tom, čo si túto Zmluvu prečítali a porozumeli 'ej obsahu, ju
na znak súhlasu s celým jej obsahom podpisujú.
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M og,.Vo Vajkovciach, dňa
OBEC *"
(\ !

„erateľ
.no, pečiatka, Firma
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Príloha č. 1 k 1mluye o dodávke elekl ny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so ubezpeěerlĺm distribúcie
elektriny a súvlslacizhsieťových služieb

Nilwnmmiúde:

Ceu- dlorei eleldrlnv (bea DPH, sambuci dune . dlsvlhuznýrh uwliůwHQ/MWII:

iednmarilná sadzba

uvoiiarilna sadzba

Vereineosvetlenie

Celková cena elektriny obsahuje okrem silové) elektriny ai zenu disvlhučných služieb.nero Schvimje úrad pre rquloeiú sieťových odvetví (daler len u'iisui a ie rovnaka
a záväzná pre všetkých dodávanelov silovei elektriny, z. . v súvrslos s cenou distrihuzny'eh služieb nikdy nemože vrniknút rozdiel medzi ieunorivymi dudávaleľml.
Vzhladom na to. že spominane zeny schvaľujepre nasledoiúu kalendárny rok únso až koncomnovembra, nie sú súčasťou teno ponuky. ceny II dodnvlrúdimihublýdl
slulleh budú hkluluvlné »! zmysle plemeno dennik. pniuĺnéhv pmiůkwuzl'dlqrihuůleisúsllvv.

M&Ená olama !: jedno odberné miesio (c/nreslae): _balšie únluvna podmienky:

Zmluva o dodávke elekinny vrarene mei/(ali; zodpovednoszi za odzhy'lku ia zabexpečenl'mdistribúcie eizklrlny a ! acich slerotryeh slúiieh uzatvorená v zmysle

usranuveni nirlidenia vlady snž za/zma Z.z., kturým sa úsianovuiú pravidlá pre fungovanie irnú s elektrinou v5pn|enls9 159 ods 2 zákana e. 513/1991 zo vznenl'
neskuršichpledplsov (Obchodnýzákennlk)„ale. len "zmiuvi"/.

Deň zagaria dodavkyie: _cena ie platná po dobu ucinnosn Zmluvy o dodávke elekrrrny.

Meranie spollebv : podkladypre úzelyfakrúra'eieooskyiuieorevádzkovazeldrsirioueneisústavy

nooo olatnostr vysokehoa nízkehoiarilu slanom-ieprevádzkavzleldlslrlhučnei sústavy

Poruchy,vrátane prerušenia dodávkyelekrrrny, nahlasuieodberilefpriamo u plevädzknvzteh diskrrouenei sústavy.

zmenyv podmienkachdodávkyelektriny a reklamácievyúčlovaniaoooovky naniesuieodheraieludodavaiera elekzrmy,i y. ac; Enevgy s r o na zel.

alebo na lMDth.sk.

v pripade akychkolvek otaaok knnuklune naše obchodné oddelenie na aaa/41x uz 95 alebo na iníode sk

: MDŽ-JoinVo Vajkovciaclr Dn

ra ENERGY. u r. „.
Munharwiuuos umu hymie- roo 51 9561.55 ( nrH—sxuznlsmu

rú Wmnud :. .véwalenle Slmshwmlhmiv
„„ iirnrgmrrrwvvmú IBAN Suommmmslslvnzl



Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke elektrinyvrátane prevzatia zodpovednosti la odchýlku su libelpečenímdlsvibútie elektriny a
súvislaclch sielnvýchodvetví

—
EIC ""b""éh“ Adresa miexu spotrelw Istič

Admmsmnme !masaz-ŽK:" vem“ “umelá—inemu zúčtovať:
mlesu VT-kWh NT-kWh kWh

VT-kWh NT-kwh kWh “mm
Z4ZVSÚÚÚUÚ3675 BF Obec Vajkovce84 63 12 750 3 755 M

24ZV50000036736V MŠ-ankovcečs 24,7 3 904 391 R

Ž4ZV50000036754N ankovcc 34 25 7 252 M

Z4ZVSWÁX7Ž7A Dom smúLku V&jkovcc 21 53 R

ZÁZVSODOUUŽISGSK StudňaVajkovce X|) 14 421 4 7lÁ M

ZÁZVSUUÚÚGGŠIÚŽG Vajkovce 15 Z 903 R

ZI verejného obsllľiVlĺtľl spolu: 31 084 9 370 63 (| 0 10 155
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