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Číslo zmluvy: BCF ENERGY 262VP                                 

 

Z M L U V A   O   D O D Á V K E   E L E K T R I N Y 
vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich 

sieťových služieb 

                                (ďalej len „Zmluva“) 
 

DODÁVATEĽ: ODBERATEĽ: 

BCF ENERGY,  s. r. o.  
Zvolenská cesta 14 
974 05 Banská Bystrica 
zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro,  
vložka č. 35222/S 

 
Obec Sedlice 
Sedlice č. 176 
082 43 Sedlice 

Zastúpený (meno, funkcia): 
JUDr. Pačová Marianna,  konateľka spoločnosti 

Zastúpený (meno, funkcia): 
Mgr. Marek Guman – starosta obce 

IČO: 51 966 255                  DIČ: 2120850314 
IČ DPH:  SK2120850314 

IČO:   00327743                  DIČ: 2020548156 
IČ DPH:        

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.                                   
IBAN: SK24 0900 0000 0051 5727 4328                                

Banka: 
IBAN:        

Telefón: 048/418 03 96 
email: info@bcf.sk  

Telefón:  051 / 778 22 14 
email:      obecsedlice@stonline.sk              

 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu dohodnutú v tejto Zmluve, t. j. 01.01.2020 – 31.12.2021 
a) dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa špecifikovaných v článku II. bod 1. tejto Zmluvy (ďalej len „odberné 

miesto“) za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, 
b) prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto voči zúčtovateľovi odchýlok, 
c) zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou elektriny (ďalej len „distribučné služby“). 

2. Predmetom tejto Zmluvy je tiež záväzok odberateľa objednanú elektrinu podľa Čl. II, bodu 9 tejto Zmluvy odobrať a zaplatiť 
za dodávku elektriny, za distribučné a ostatné služby cenu špecifikovanú v článku IV. tejto Zmluvy. 

 
Článok II. 

Miesto spotreby a odberné miesta 

1. Miesto spotreby sa nachádza na adrese:                                       viď. príloha č. 2 
2. EIC kód odberného miesta je:                                                viď. príloha č. 2 
3. Dňom začiatku dodávky podľa tejto zmluvy je:                                  01.01.2020   
4. Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy prevádzkovanej (PDS):           VSD, a.s. 
5. Odberné miesto je pripojené do sústavy na napäťovej úrovni:                      NN 
6. Hodnota ističa pred elektromerom:                                           viď. príloha č. 2 
7. Hodnota MRK:                                                           - 
8. Hodnota RK:                                                             - 
9. Objednané množstvo elektriny na obdobie  01.01.2020 – 31.12.2021 (v MWh):         86,896 MWh 
10. Distribučná sadzba:                                                       X3-C2 
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11. 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. 

 
Článok III. 

Zodpovednosť za odchýlku 

1. Dodávateľ má uzatvorenú Zmluvu o zúčtovaní odchýlok    
so zúčtovateľom. 

2. Dodávateľ prehlasuje, že za odberateľa preberá 
zodpovednosť za odchýlku v plnom rozsahu. 

Článok IV. 
Cena 

1. 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. 

2. 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, 
fakturácia za ostatné služby a platby v zmysle bodu 4. a 5. 
čl. IV. tejto Zmluvy. 

3. Ceny sú uvedené bez DPH a spotrebnej dane. 
4. 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 neodobratú 
MWh. 

5. 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.  

6. 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 II., 
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. 

Článok V. 
Platobné podmienky 

1. Faktúry za odobratú elektrinu budú vystavované na každé 
odberné miesto samostatne. 

2. Dodávateľ bude vystavovať vyúčtovacie a zálohové faktúry.   
3. Vystavovanie vyúčtovacích faktúr bude realizované: 

a) mesačne – v  prípade mesačného odpočtu stavov 
elektromerov, 

b) ročne – v prípade ročného odpočtu stavov 
elektromerov. 

Preddavkové platby budú platené Odberateľom na základe 
vystavenej Dohody o opakovaných platbách za dodávku 
elektriny so splatnosťou k 10. kalendárnemu dňu v mesiaci, 
ktorý je oprávnený Dodávateľ vystaviť na každé odberné  

 
 
 
miesto samostatne. Vystavenie Dohody o opakovaných 
platbách za dodávku elektriny ako dokladu k úhrade 
preddavkových platieb nepodlieha schváleniu 
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 
o opakovaných platbách za dodávku elektriny. Vystavená 
Dohoda o opakovaných platbách za dodávku elektriny má 
právne náležitosti daňového dokladu podľa platného 
zákona o DPH.  

4. Preplatok z vyúčtovacej faktúry vráti dodávateľ: 
- započítaním voči najbližšie splatným preddavkovým 

platbám alebo voči ostatným pohľadávkam 
odberateľa,  

- bankovým prevodom na bankový účet odberateľa ,  
- poštovou peňažnou poukážkou.  
Dodávateľ je oprávnený jednostranne započítať vzájomné 
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 byť zo 
strany dodávateľa akékoľvek pohľadávky dodávateľa 
súvisiace s plnením zmluvy (najmä 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, zmluvné 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. 

6. Dodávateľ je oprávnený účtovať odberateľovi úroky 
z omeškania platieb vo výške 0,05 % 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. V prípade 
zasielania faktúry formou poštovej zásielky, odberateľ sa 
zaväzuje zaplatiť dodávateľovi poplatok v zmysle cenníka 
služieb. 

8. Ak odberateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti o viac 
ako 5 dní, dodávateľ zašle odberateľovi formou sms správy, 
e-mailom alebo formou  poštovej zásielky písomnú 
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upomienku. Dodávateľ má právo spoplatniť zaslanie 
upomienky a výzvy  za nedodržanie platobných 
a fakturačných podmienok paušálnou náhradou nákladov 
vo výške uvedenej v cenníku služieb zverejnenom na 
internetovej stránke www.bcf.sk.  

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

10. Faktúry musia spĺňať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. 

Článok VI. 
Doba platnosti Zmluvy 

 
1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú a to 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 
odstúpiť, 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 strana je 
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 

d) druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie. 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti, ktoré nie 

sú upravené touto Zmluvou, Všeobecnými obchodnými 
podmienkami dodávateľa a Prevádzkovým poriadkom PDS, 
sa v zmysle § 262 spravujú Obchodným zákonníkom. 

2. 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 konať vo veciach tejto Zmluvy. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú Všeobecné obchodné 
podmienky a cenník služieb dodávateľa. Platnosť 
obchodných podmienok zaniká účinnosťou nových, resp. 
zmenených obchodných podmienok Dodávateľa, o ktorých 
Dodávateľ upovedomí Odberateľa pred ich účinnosťou 
prostredníctvom internetovej stránky www.bcf.sk. 
Informácie o VOP môže Odberateľ získať na zákazníckej 
linke 048/418 03 96 Dodávateľa v pracovných dňoch v čase 
od 08.00 hod. do 15.00 hod., prípadne internetovej stránke 
www.bcf.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 správy resp. e-mailom. 

5. Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje: 
a) pravdivosť vyššie uvedených údajov, 
b) súhlas k spracovaniu svojich vyššie uvedených 

osobných údajov v informačných systémoch 
Dodávateľa elektriny v rozsahu potrebnom na výkon 
činností podľa udeleného povolenia na podnikanie 
v energetike, ako aj pre marketingové účely, a to 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.  

6. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania 
obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom 
doručenia jedného jej vyhotovenia podpísaného oboma 
zmluvnými stranami dodávateľovi. 

7. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom 
každá zmluvná strana obdrží po jednom z nich. 

8. 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 v omyle, a následne po 
tom, čo si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej obsahu, ju 
na znak súhlasu s celým jej obsahom podpisujú. 

 
 

 
         
 
V Banskej Bystrici, dňa .............................                             V ......................................, dňa ............................. 
 
 
 
 
 
         .................................................................                            ................................................................... 

                                                                      

 

 

Dodávateľ 
JUDr. Pačová Marianna 
 Konateľka spoločnosti 

BCF ENERGY, s. r. o. 

Odberateľ 
meno, pečiatka, firma 

http://www.bcf.sk/
http://www.bcf.sk/
http://www.bcf.sk/
http://www.bcf.sk/


Názov organizácie:
Ulica:
Mesto:
PSČ:

 

 Cena silovej elektriny (bez DPH, spotrebnej dane a distribučných poplatkov) v €/MWh:

0,00 €

Za budúceho odberateľa:

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

BCF ENERGY, s. r. o.

Zvolenská cesta 14, 974 05  Banská Bystrica IČO: 51 966 255, IČ DPH: SK 2120850314

Tel.: 048/418 03 96 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

e-mail: info@bcf.sk, www.bcf.sk IBAN: SK24 0900 0000 0051 5727 4328

x

Poruchy, vrátane prerušenia dodávky elektriny, nahlasuje odberateľ priamo u prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Meranie spotreby a podklady pre účely fakturácie poskytuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

Dobu platnosti vysokého a nízkeho tarifu stanovuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

Verejné osvetlenie

x

54

Celková cena elektriny obsahuje okrem silovej elektriny aj cenu distribučných služieb. Tieto schvaľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO) a je rovnaká

a záväzná pre všetkých dodávateľov silovej elektriny, t. j. v súvislosti s cenou distribučných služieb nikdy nemôže vzniknúť rozdiel medzi jednotivými dodávateľmi.

Vzhľadom na to, že spomínané ceny schvaľuje pre nasledujúci kalendárny rok ÚRSO až koncom novembra, nie sú súčasťou tejto ponuky. Ceny za dodávku distribučných

služieb budú fakturované v zmysle platného cenníka príslušného prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb uzatvorená v zmysle

ustanovení nariadenia vlády SR č. 24/2013 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v spojení s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení

neskorších predpisov (Obchodný zákonník) /ďalej len "zmluva"/.

Cena je platná po dobu účinnosti Zmluvy o dodávke elektriny.

x

x

Vysoká tarifa (VT) Nízka tarifa (NT)

x

54

54

Dvojtarifná sadzba/kúrenie x

Príloha č. 1  k Zmluve o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie 

elektriny a súvisiacich sieťových služieb

Sedlice č. 176
Sedlice
082 43

x54

x

Dvojtarifná sadzba

Obec Sedlice

V  .............................................   Dňa  .......................................   

Jednotarifná sadzba

Verejné osvetlenie

Mesačná platba za jedno odberné miesto (€/mesiac):

Ďalšie zmluvné podmienky:

Deň začatia dodávky je: 1.1.2020

Zmeny v podmienkach dodávky elektriny a reklamácie vyúčtovania dodávky nahlasuje odberateľ u dodávateľa elektriny, t. j. BCF Energy s. r. o. na tel. čísle: 048/418 03

96 alebo na info@bcf.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte naše obchodné oddelenie na 048/ 418 03 96 alebo na info@bcf.sk



VT-kWh NT-kWh Jednotarif kWh VT-kWh NT-kWh
Jednotarif 

kWh

Zúčtovacie 

obdobie 

24ZVS0000013640S č 1, Sedlice 40 2804 R

24ZVS00000302264 č. 176, Sedlice 24,7 285 R

24ZVS0000062340F č. 340, Sedlice 32 6 129 R

24ZVS0000013528M č. 1, Sedlice 40 4 490 R

24ZVS0000013787Z č. 1, Sedlice 40 4 293 M

24ZVS0000013680G č. 1, Sedlice 25 11 552 M

24ZVS0000013698Y č. 1, Sedlice 100 9 626 4 269 M

9 626 4 269 17 966 0 0 11 587Za verejného obstarávateľa spolu:

Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových odvetví 

EIC odberného 

miesta

Adresa miesta           

spotreby Istič

Administratívne a prevádzkové budovy Verejné osvetlenie

6. Názov VO: Obec Sedlice
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