
                                                                                                                                                                  

  

                                               C E N N Í K       
                                          S L U Ž I E B   D O D Á V A T E Ľ A 
         

 
BCF ENERGY, s. r. o.  IČO: 51 966 255          
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica  IČ DPH: SK2120850314 
tel.: 048/418 03 96  Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.   
e-mail: info@bcf.sk, www.bcf.sk   IBAN: SK2409000000005157274328 

Cenník služieb dodávateľa, spoločnosti BCF ENERGY, s.r.o. (ďalej len „cenník“), stanovuje poplatky za náklady 

vyvolané odberateľom, mimo úkonov, ktoré sú zahrnuté v tarifách v zmysle cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví. Cenník je platný pre odberateľov elektriny, ktorí majú so spoločnosťou BCF ENERGY, s.r.o., 

uzatvorenú platnú zmluvu o združenej dodávke elektriny.  

DPH je účtovaná v sadzbe 20 %. 

 

1. Poplatok za zaslanie upomienky – náhrada nákladov za odoslanú upomienku odberateľovi formou sms správy, 

e-mailom alebo poštou z dôvodu neuhradenia zálohovej platby alebo vyúčtovacej faktúry 

Položka 
Cena bez 

DPH Cena s DPH 

Poplatok za vygenerovanie 1. upomienky - náhrada nákladov za vypracovanie a odoslanie 

upomienky       20,00 €  - 

Poplatok za vygenerovanie 2. upomienky a výzvy pred odpojením       30,00 €  - 

Poplatok za vygenerovanie predžalobnej výzvy na vymoženie peňažnej pohľadávky a 
odovzdanie spisu advokátskej kancelárii    150,00 €  - 

 

2. Poplatok za zaslanie faktúry a opisu faktúry, kópie dokumentov zo zmluvnej dokumentácie, preplatku 

poštovou poukážkou, vystavenie splátkového kalendára – 

Položka 
Cena bez 

DPH Cena s DPH 

Poplatok za odoslanie faktúry zákazníkovi         2,08 €          2,50 €  

Poplatok za vystavenie opisu faktúry na požiadanie zákazníka         5,00 €          6,00 €  

Poplatok za spracovanie splátkového kalendára - domácnosť       41,67 €       50,00 €  

Poplatok za spracovanie splátkového kalendára - obec       83,33 €     100,00 €  

Poplatok za spracovanie splátkového kalendára - firma       83,33 €     100,00 €  

Poplatok za vrátenie preplatku do 150 € formou poštovej poukážky         4,17 €          5,00 €  

Poplatok za vrátenie preplatku do 300 € formou poštovej poukážky         6,67 €          8,00 €  

Poplatok za vrátenie preplatku nad 300 € formou poštovej poukážky       10,83 €       13,00 €  

Poplatok za zasielanie poštových poukážok na zálohové platby         8,33 €       10,00 €  

Poplatok za vystavenie kópie dokumentu alebo výpisu zo zmluvnej dokumentácie       16,67 €       20,00 €  
 

3. Mimoriadne vyúčtovanie – poplatok sa účtuje pri vystavení mimoriadnej faktúry na požiadanie zákazníka mimo 

pravidelný fakturačný cyklus. Súčasťou uvedeného poplatku nie je cena PDS za mimoriadny odpočet  

Položka 
Cena bez 

DPH Cena s DPH 

Mimoriadne vyúčtovanie       50,00 €       60,00 €  
 

4. Odpojenie a opätovné pripojenie –  

Položka 
Cena bez 

DPH 
Cena s 

DPH 

Odpojenie odberného miesta pre neplatenie       100,00 €  120,00 € 

Opätovné pripojenie odberného miesta       100,00 €  120,00 € 

 

http://www.bcf.sk/
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