DOPLNKOVÁ LOKÁLNA MENA ŽIVEC
I. Doplnková lokálna mena Živec
Živec je doplnková lokálna mena, ktorá platí súčasne s eurom a je na euro viazaná. Živec platí
jeden kalendárny rok od 1.1. do 31.12. Rok platnosti je vždy vyznačený na prednej strane ceniny.
Druhé vydanie živca je platné od 1.1. 2015 do 31.12. 2015. Živec platí nezávisle v dvoch mestách
Slovenska – v Bratislave a vo Zvolene. V Bratislave je platný „Bratislavský živec“ a vo Zvolene
„Zvolenský živec“.

II. Doplnková lokálna mena u obchodníka
Pre zapojených obchodníkov platia nasledovné pravidlá:
Obchodník musí mať prevádzku v Bratislave alebo vo Zvolene.
Obchodník si zamieňa získané živce naspäť za eurá len na výmennom mieste CEEV Živica
kedykoľvek počas platnosti Živca najneskôr však do konca januára nasledujúceho roku, t.j. do 31
dní od skončenia ich platnosti.
Pohyb doplnkovej lokálnej meny u obchodníkov:
1. Príjem živca od fyzických osôb za nákup tovarov/služieb. Príjem živcov do pokladne
2. Vyčíslenie pohľadávky voči CEEV Živica (zameniteľné množstvo živcov * 0,97 Eur
(výmenný kurz).
3. Príjem peňazí zo spätnej zámeny, úbytok živcov z pokladne.
4. Vyčíslenie bonusu nakupujúcim, ktorý financuje obchodník. Vyčíslenie straty
z nezameneného množstva živcov.
Doplnková lokálna mena je u obchodníka účtovaná nasledovným systémom
1. Príjem živca od fyzických osôb za nákup tovarov/služieb. Príjem živcov do pokladne/zisk
z predaja tovaru/služby 211/6xx.
2. Vyčíslenie pohľadávky voči CEEV Živica (zameniteľné množstvo živcov * 0,97 (výmenný
kurz) 315, 548 (3%)/211. Úbytok (vrátenie živcov do 31.1. nasl. roka) živcov.
3. Príjem peňazí zo spätnej zámeny – zníženie pohľadávky voči CEEV Živica 211/315.


Obchodník pri spätnej výmene dostáva za 1 živec = 0,97 eura. Obchodník si môže
zamieňať kedykoľvek akékoľvek množstvo živcov naspäť u vydavateľa. Pri sume, ktorú
je treba zaokrúhliť, sa zaokrúhľuje vždy hore v prospech obchodníka. Bonus, ktorý
získava zákazník, financuje obchodník pri vrátení živcov (548).



Pri účtovaní živcov ako cenín používa obchodník kurz 1eur = 1 živec. Pri vyčísľovaní
pohľadávky voči vydavateľovi používa spätný výmenný kurz 0,97 eur = 1 živec.

