
DoDAToK č.3
(d'alej len,,Dodatok")

ku Kúpnej zmluve č.Z2O78492O2 Z

(d'alej len ,,Zmluva o združenej dodávke" alebo len ,,Zmluva")

uzatvorený
medzi nas]edovnými zmluvnými stranami;

Zmluvné strany

Dodávatel';
BUSINESS COMMERCIAL F!NANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o.
Zvol'enská cesta ],4, 974 05 Banská Bystrica
tČo: lo 5g7 oo7
DlČ 2O22O52a76
tč opH: sK2o22o52o76
V zastúpení- Erika Karová - konatelka spoločnosti
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.

1,3979ls
Bankové spojenie: Slovenská sporiteťňa, a.s,
lBAN: SK11 0900 0000 0050 4594 8535
(d'alej len,,Dodávatel")

a

Odberateí:
Kysucká knižnica v Čadci
Ul, 17. novernbra 7258,022 0]_ čadca
tČo: got+sooa
Dlč: 2021,435625
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
lBAN: SK70 8180 0000 0070 0048 1352
Štatutárny orgán: PhDr. Janka Bírová, riaditelka
číslo tel.: o9L5 572z5o
(d'alej len,,Odberater")

článok l,
úvodné ustanovenia

]..], Zmluvné strany sa v nižšie uvedený deň a na nižšie uvedenom mieste dohodli na uzatvorení
tohto Dodatku č. 3, ktorým sa Kúpna zmluva v jej doterajšom znení mení a dopíňa v rozsahu
uvedenom v čl, ll tohto Dodatku č. 3.

článok tt.
predmet Dodatku

,2.7 Zmluvné strany sa dohodli, že z Osobitných požiadaviek na plnenie Kúpnej zmluvy sa vypúšťajú
nasledovné body:



Zúčtovacie obdobie pre odberné miesto bude kalendárny rok, t.j. od 01.01. do 3t.t2.
VyúČtovanie skutočnej spotreby elektrickej energie bude vždy k 31.12. kalendárneho roku.
Dodávateť doruČÍ vyúčtovaciu faktúru Objednávateíovi najneskór do 15. januára roka
nasledujúceho po roku, na ktoni sa vzťahuje vyúčtovacía faktúra.

Objednávatel bude za dodávku elektrickej energie uhrádzať preddavkové platby pravidelne 1x
mesačne vo výške 7/12 nákladov zodpovedajúcich predpokladanej ročnej spotrebe elektrickej
energie.

2.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že do Osobitných požiadavíek na plnenie Kúpnej zmluvy sa
dopÍňalú nasledovné body:

Zúčtovacím a fakturačným obdobím odberného miesta je kalendárny mesiac - s mesačným
odpočtom na základe skutočnej nameranej spotreby,

Dodávateí doručí vyúčtovaciu faktúru Objednávatelovi najneskór do 15, kalendárneho dňa
nasledujúceho po mesiaci, na ktoni sa vzťahuje vyúčtovacia faktúra.

článok lll.
Spoločné a závereČné ustanovenia

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma
zmluvnými stranami.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že tie ustanovenia Kúpnej zmluvy č.Z20I849202_Z, ktoré nie sú
týmto Dodatkom Č. 3 dotknuté, zostávajú nad'alej nezmenené v platnosti a účinnosti v znení,
v akom bolizmluvnými stranami póvodne dojednané.

Dodatok č. 3 je vyhotovený v dvoch originálnych, vzájomne rovnocenných rovnopisoch,
z ktoných každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

V prípade, ak sa niektoré z ustanovení tohto Dodatku č. 3 stane neplatným alebo neúčinným,
zmluvné strany sa dohodli, Že táto skutočnosť nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných
ustanovení tohto Dodatku č. 3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 3 uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni, ani
za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, ich prejav vóle je
dostatoČne urČitý a zrozumite[ný. Dodatok č. 3 si prečítali, jeho zneniu a obsahu porozumeli,
obsahuje skutoČný prejav ich vóle a preto na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne_podpisujú.

3.3

34

3.5

V Čadci, dňa 15.02.2019

ZaavmeneOdberat€ťa;

PnUr. Janl(a Birová
riaditel}a KysuckeJ knižnice v Čadci

V Banskej Bystrici, dňa 15.02.2019

7r a v mpnafladávltať:l

Erika Karová - konatelta spr'oločnosti
BCF, s.r.o.

!
-L


