Číslo zmluvy: 132VP_SSE/2011E
Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovedn
so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
(ďalej len "Zmluva")

DODAVATEl::

ODBERATEI::

BUSINESSCOMMERCIAL FINANCE, s.r.o.

Mestský úrad Detva

Zvolenská cesta 14

J. G. Tajovského

974 03 Banská Bystrica

96212 Detva

7

zapísaný v OR OS v Banskej Bystrici
oddiel: Sro, vložka 13979/5
Zastúpený (meno, funkcia):

Zastúpený (meno, funkcia):

Ján Kara - obchodný

Ing. Ján Šufliarsky - primátor

riaditer

ItO: 36 597 007

Dit:

2022052076

OKEt:

tč DPH: SK 2022052076

Bankové spojenie:

ItO:

00319805

mesta

Dit:

2021318651

ItDPH:

OKEt:
Bankové spojenie:

Banka:

VÚB, a.s.

Banka:

tíslo účtu:

2839329759/0200

tíslo účtu:

Vybavuje:

-

VÚB, a. s.
19724-412/0200

Vybavuje:

Telefón:

048/4180396,97

Telefón:

Fax:

048/4180398

Fax:

045/54 55 202

Článok I.
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto Zmluvy je závazek dodávateřa po dobu účinnosti tejto Zmluvy, t.j. 1. 1. 2012 - 31. 12.2012.
a)
dodávať elektrinu do odberných miest odberateřa špecifikovaných v článku II. bod 1. tejto Zmluvy (ďalej len
"odberné miesto") za podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
b)
prevziať za odberatera zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto voči zúčtovateřovi odchýlok,
c)
zabezpečiť pre odberateřa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou elektriny (ďalej len "distribučné
služby").

2.

Predmetom tejto Zmluvy je tiež závazek odberateřa dodanú elektrinu odobrať a zaplatiť za dodávku elektriny
a za distribučné služby cenu špecifikovanú v článku IV. tejto Zmluvy.
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Článok II.
Miesto spotreby a odberné miesta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Miesto spotreby sa nachádza na adrese:
Príloha č. 2
EICkód odberného miesta je:
Príloha 2
Dňom začiatku dodávky podřa tejto zmluvy je:
1. 1. 2012
Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy prevádzkovanej (PDS):
SSEDistribúcia, a. s.
Odberné miesto je pripojené do sústavy na napatove] úrovni:
NN
Hodnota ističa pred elektromerom:
Príloha 2
Hodnota MRK:
Hodnota RK:
Objednané množstvo elektriny na obdobie 1.1.2012 - 31. 12.2012 (v MWh):
290 MWh
Distribučná sadzba:
Príloha č. 2
Zmluvné strany sa dohodli na dodávke elektriny v celkovom množstve odvodenom od spotreby odberateřa
v odbernom mieste za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzatvorená táto Zmluva.
č,

č,

Článok III.
Zodpovednosť za odchýlku
1.
2.

Dodávater má uzatvorenú Zmluvu o zúčtovaní odchýlok so zúčtovateřom.
Dodávater vyhlasuje, že za odberateřa preberá zodpovednosť za odchýlku v plnom rozsahu.

Článok IV.
Cena
1.
2.

3.
4.

5.

6.

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 prevádzkovatera
príslušnej distribučnej sústavy (PDS) schválených pre obdobie dodávky Úradom pre reguláciu sieťových odvetví,
a platby v zmysle bodu 4. a 5. čI. IV. tejto Zmluvy.
Ceny sú uvedené bez DPHa spotrebnej dane.
Odberater sa zavazuje skutočne odobrať minimálne 80 % zo závázne objednaného množstva elektriny uvedeného
v článku 11., bod 9. tejto Zmluvy. Platba za neodobratú elektrinu je dohodnutá na 25 €/MWh za každú neodobratú
MWh.
Odberater maže skutočne odobrať maximálne 120 % zo závázne objednaného množstva elektriny uvedeného v článku
11., 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 odberateřom
a dodávateřorn počas platnosti tejto Zmluvy. Odberater maže písomne informovať dodávateřa o zmene objednaného
množstva elektriny uvedeného v článku u., bode 9. tejto Zmluvy kvartálne, a to v lehote najmenej 10 dní pred
začiatkom nasledujúceho kvartálneho obdobia. Zmenu je potrebné nahlásiť písomne na adresu dodávatela alebo
mailom na info@bcf.sk.

ČlánokV.
Platobné podmienky
1.
2.

Faktúry za odobratú elektrinu budú vystavované na každé odberné miesto samostatne.
Dodávater bude vystavovať vyúčtovacie a zálohové faktúry.
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3.

Vystavovanie
a)
b)

vyúčtovacích

faktúr bude realizované:

mesačne - v prípade mesačného odpočtu stav ov elektromerov
ročne - v prípade ročného odpočtu stavov elektromerov.

3.1. V prípade mesačnej vyúčtovacej
ročnej vyúčtovacej
k 15. kalendárnemu
3.2. Opakované

fakturácie

fakturácie
budú
dňu v mesiaci.

opakovaných

platieb

Zmluvy okamihom
okamihom,

bude platba realizovaná

preddavkové

platby budú platené odberatel'om

dodávatel' vystaviť na každé odberné
nepodlieha

jeho vystavenia

ak odberatel'

,

platby

rozložené

na základe vystaveného

miesto samostatne.

schváleniu

Vystavenie

odberatel'om.

a doručenia

odberateřovi.

začne uhrádzať opakované

k 15. kalendárnemu
do jedenástich
Harmonogramu
Harmonogramu

dňu v mesiaci. V prípade

(lx mesačne), a to

splátok
platieb,

ktorý je oprávnený

platieb ako dokladu k úhrade

Harmonogram

platieb

Harmonogram

platieb sa považuje za doručený

platby podl'a vystaveného

je neoddellteřnou

Harmonogramu

súčasťou
tiež

platieb. Vystavený

Harmonogram platieb má právne náležitosti daňového dokladu podl'a platného zákona o DPH.
3.3. V prípade mesačného vyúčtovania
sa budú uhrádzať zálohové platby vo výške 70% z predpokladanej

mesačnej

platby. Splatnosť platby bude 15. deň mesiaca dodávky.
4.

V prípade vystavenia vyúčtovacej
vo výške zodpovedajúcej
sprístupnenia nameraných
vyúčtovacej faktúry.

5.

Dodávatel' je oprávnený

faktúry podl'a bodu 3. tohto článku sa dodávatel' zavazuje vystaviť vyúčtovaciu

cene skutočne odobratej
silovej elektriny a distribučných
údajov na odbernom mieste. Vyúčtovacia faktúra je splatná
účtovať odberatel'ovi

úroky z omeškania

faktúru

služieb, do 7 dní oda dňa
14 dní od dátumu vystavenia

platieb vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň

omeškania.
6.

Ak odberatel'

neuhradí

faktúru

Náklady súvisiace s upomienkou
upomienka zaslaná.
7.

v lehote splatnosti

o viac ako 7 dní, dodávatel' zašle odberatel'ovi

vo výške 5,00 €, vyfakturuje

odberatel'ovi

vo fakturačnom

písomnú upomienku.

období, v ktorom

bola táto

V prípade, že odberatel' ani v termíne do 7 dní po zaslaní upomienky neuhradí faktúru, dojde k podstatnému porušeniu
zmluvy, ktoré je dóvodorn k prerušeniu
dodávky elektriny a distribučných
služieb dohodnutých
touto Zmluvou.
Dodávatel' móže na základe tejto skutočnosti požiadať PDS o odpojenie odberného miesta odberatel'a od distribučnej
siete.

8.

Faktúry musia

splňať

náležitosti

podl'a zákona č. 222/2004

Z.z. o dani s pridanej hodnoty

v znení neskorších predpisov.

Článok VI.
Zánik zmluvy
1.

Zmluva je uzatvorená

2.

Zmluva uzatvorená

3.

Každá zo zmluvných
a)
b)

na dobu určitú, do 31.12.2012.

na dobu určitú zaniká uplynutím
strán je oprávnená

doby, na ktorú bola uzatvorená.

od zmluvy odstúpiť,

ak:

druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo
bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu voči zmluvnej strane treťou osobou, pričom dotknutá
platobne neschopná, alebo je v situácii, ktorá odóvodňu]e

c)

bol na majetok
pre nedostatok

d)

druhej

zmluvnej

strany vyhlásený

začatie konkurzného

konkurz,

zmluvná strana je

konania, alebo

alebo bol návrh na vyhlásenie

konkurzu

zamietnutý

majetku, alebo

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 dodávatel'a a Prevádzkovýrn poriadkom PDS, sa v zmysle § 262 spravujú Obchodným zákonníkom.

2.

Túto zmluvu je možné meniť a doplňaf
budú označené poradovými

3.

iba písomnými

Zmluvné strany sa podl'a § 3 ods. 1 zák. č. 244/2002
len "zák. o RK"/ dohodli,

dodatkami

po súhlase oboch zmluvných

číslami a podpísané osobami oprávnenými

že všetky majetkové

strán. Všetky dodatky

konať vo veciach tejto Zmluvy.

Z. z. o rozhodcovskom

konaní v znení neskorších predpisov

spory, ktoré medzi nimi vzniknú z tejto Zmluvy /a jej prípadných

/ďalej

zmien
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4.

s.
6.

a doplnkov/ alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie a vrátane sporov o náhradu
škody alebo inej spósobenej ujmy a o uplatnenie akýchkolvek
iných nárokov znej vyplývajúcich, rozhodne
v rozhodcovskom konaní stály rozhodcovský súd s názvom Rozhodcovský súd, 50 sídlom: Sládkovičova 99/4, 960 01
Zvolen, zriadený spoločnosťou SUPER ARBITER,s.r.o., 50 sídlom: Sládkovičova 99/4, 96001 Zvolen, IČO: 45 518301,
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 18259/5 /ďalej len
"Rozhodcovský súd"/. Rozhodcovské konanie bude prebiehať podřa interných predpisov Rozhodcovského súdu, t. j.
podřa jeho ŠTATÚTU a ROKOVACIEHOPORIADKU a bude vedené jedným rozhodcom ustanoveným podřa týchto
vnútorných predpisov Rozhodcovského súdu, a to z rozhodcov zapísaných v zozname rozhodcov tohto Rozhodcovského
súdu, pričom strany sa podrobia týmto vnútorným predpisom Rozhodcovského súdu platným v čase začatia
rozhodcovského konania a podrobia sa aj rozhodnutiu Rozhodcovského súdu vydanému v rozhodcovskom konaní,
a toto jeho rozhodnutie bude pre účastníkov ako strany tohto konania závazné a konečné a bude mať pre nich rovnaké
účinky ako právoplatný rozsudok súdu SR.Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že vylučujú podanie žaloby podřa § 40
ods. 1 písmo h/ zák. o RK /z dóvodov, pre ktoré možno žiadať o obnovu konania podřa osobitného zákona/ a berú
na vedomie, že podřa § 49 ods. 1 Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu preskúmanie rozhodcovského
rozhodnutia iným rozhodcom /rozhodcami/ je vylúčené.
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom
skutočného začatia poskytovania dodávky elektriny.
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 vóra nie je obmedzená, že
ustanovenia tejto Zmluvy sú pre nich zrozurmtelné 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.
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Dodávater
Ján Kara - obchodný
BUSINESS COMMERCIAL

ríadíteř

Odberater
Firma, meno,

podpis,

pečiatka

FINANCE, s.r.o.
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BUSINESS mMMERCIALFINANCE

Prfloha č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku
distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb

Cena silovej

elektriny

(bez DPH, spotrebnej

Názov organizácie:

Mestský

Ulica:

Tajovského

Mesto:

Detva

PSČ:

96212

dane a distribučných

poplatkov)

Celková cena elektriny obsahuje okrem silovej elektriny aj cenu distribučných

50

zabezpečením

úrad Detva
7

v €/MWh:

služieb. Túto schvařuje Úrad pre reguláciu sieťových

odvetví (ďalej len ÚRSO) a je rovnaká a závazná pre všetkých dodávaterov silovej elektriny, t. j. v súvíslosti s cenou distribučných
nikdy nernóže vzniknúť rozdiel medzi jednotivými

kalendárny rok ÚRSO až koncom novembra, nie sú súčasťou tejto ponuky. Ceny za dodávku distribučných
zmysle platného cenníka príslušného prevádzkovater
Mesačná

platba za jedno

Ďalšie zmluvné

pravidlá

elektriny

vrátane

služieb uzatvorená
pre fungovanie

(Obchodný

zákonník)

Deň začatia dodávky

spotreby

Dobu platnosti
priebehové

O,70€

za odchýlku

§ 8 ods. 1 nariadenia

v spojení

tejto

so zabezpečením

s § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991

pre účely fakturácie

dodávky

poskytuje

stanovuje

Vysokého
elektriny,

prevádzkovater

prevádzkovater

dodávky

elektriny

otázok

nahlasuje

a reklamácie

kontaktujte

V .......................................•.....

odberater

sústavy.

e-mail:

priamo

u prevádzkovatera

vyúčtovania

naše obchodné

oddelenie

dodávky
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bcf@bcf.sk

kedy je aplikované

distribučnej

sústavy alebo na

nahlasuje

odberater

u

dodávateřa

elektriny,

alebo na bcf@bcf.sk.
na 048/4180396,97

alebo na bcf@bcf.sk

Za budúceho

odberateřa:

J

cti

Dňa

974 05 Banská Bystrica

03 98

wwv ••...bcf.sk

V prípadoch,

dňoch od 6,00 do 22,00 hod.

Tel.: 048/418 03 96.97

web:

predpisov

sústavy.

BUSINESS COMMERCIAL FINANCE

Fax: 048/418

a súvisiacich

sa ustanovujú

Zb. v znení neskorších

distribučnej

distribučnej

tarifu je len v pracovných

Finance, s.r.o. na tel. čísle: 048/4180396,97,

-~é7{/E

14,

elektriny

Z.z., ktorým

čísle 0800 184 184.

akýchkolvek

Zvolenská cesta

distribúcie

vlády SR Č. 317/2007

Zmluvy, t. j. 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012.

a nízkeho tarifu

prerušenia

telefónom

Business Commercial

zodpovednosti

len "zmluva"/.

doba platnosti

Zmeny v podmienkach

V prípade

v

je 1. 1. 2012

vysokého

Poruchy, vrátane

prevzatia

trhu s elektrinou
/ďalej

a podklady

meranie,

bezplatnom

služieb budú fakturované

síete.

(€/mesiac):

v zmysle ustanovení

Cena je platná po dobu účinnosti
Meranie

miesto

distribučnej

podmienky:

Zmluva o dodávke
sieťových

odberné

služieb

dodávateřrni, vzhtadorn na to, že spomínané ceny schvaluje pre nasledujúci

IČO: 36 597 007.IČ DPH: SK 2022052076
VÚB

BANKA

3.S.,

číslo účtu: 2640777351/0200

,!

t. j.

