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Zákaznicke čislo: 5100000875

Vyúčtovacia faktúľa č.:  7444251007

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tim obsluhy zákazníkov 041 /6262421

Obec Nedožery - Brezany
Družstevná 367
97212  Nedožeľy

V Bratislave dňa 11.01.2017

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru] ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je nedoplatok.

Č(slo faktúry (variabilný symbol) 7444251007

Faktu račné obdobie 10.11.2016 -31.12.2016

Fakturovaná suma 585,46 EUR

Ndoplat®k 585,46 EUR

Uvodenú čiastku pľosimo uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 01018151/SUBASKBX S vaľiabilným
symbolom 7444251007.
Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasncsti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky+nesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované
dodávky (ďalej len „preddavkovó platby") v celkovej výške 1 848,00 EUR za rok.

Spolu  s  vyúčtovacou  faktúrou  Vám  zároveň  zasielame  nový  rozpis  12  mesačných  preddavkových  platieb  pre  nasledujúce  fakturačné
obdobie. ktoľý nájdete na pcxslednej strane faktúry.  Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať
v mesačných  intervaloch.

V prĺpade Vášho záujmu o zmenu  budúcich  preddavkových   platieb  alebo iných požiadaviek súvisiacich  s dodávk"  zemného  plynu  nás.
prosím, kontaktujte   na  telefónnom  čisle  041/6262421.

S pozdr"om

Áý

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcl, Závodská cesta 26/2949. 010 01 Žilina                   .
Slov®nský plynárenský priemysol. a.s.,  Mlynské n!vy 44/a  ,  82511  Bratlslava 26             Tel.: 041/6262421                                            lBAN: SK90 0200 0000 0010 0iloil  8151
Pravna forma: Akclovä spoločnosť                                                                                                        Fax: 041/6268699                                          BIC: SUBASKBX
Obchodný reglster okresn6ho súdu Bratislava  l , oddlel sa, Čĺslo vložky: 2749/B            E-mail:  katarlna.handzusova@spp.sk
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Dodávatel'
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.           Org. kód  l25 06 000
Mlynské nivy 44/a . 825  11  Brati§Iava 26

0bchodný ľegister Okresného súdu Bratislava 1. oddiel Sa, číslo
vlGžky 2749/8
lčo:
Dlč:
Ič DPH:
CID:

lBAN:

BIC kód:
Foma úhrad:
r(onštantný symbol:
lmh dodávky:

35815256
2020259802
SK2020259802
SK40ZZZ70000000032
SK90 0200 0000 00_10 01018151
SUBASKBX
Pľevtiný prikaz - príjem
0308
Zemný plyn

Zmluvný účet číslo:   6300238764

Vyúčtovacia faktúra č.: 7444251007
(prosĺm uvedte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznicke člslo: 5100000875

Odberatel':

PÍsomný kontakt:

Platiteľ:

IčO:
Dlč:
lč DPH=

lBAN:
BIC kód:

Obec Nedožery - Brezany
Družstevná 367
97212 Nedožery

Ob" Nedožery - Brezany
Družstemá 367
97212 Nedožery -Brezany
00318302
2021162737

SK26 0200 0000 00001842 9382
SUBASKBX

Faktuľačné obdobie:             10.11.2016 -31.12.2016
Číslo cyklu:                                R15

Dátum dodania:                   31.12.2016
Faktúra vyhc*o\ená dňa:       11.01.2017
0dcslaná dňa:                          11.01.2017
Splatná dňa:                         25.01.2017

Odbernémiesto POD Adľesa Čislo meradla
Objemovépľepočítavaciečí9'o

4101598829 SKSPPDIS010410178721 Hviezdoslavova 370/1, 972  12 Nedožery - Brezany 1074507004116 0,987

Prehľad spotľ®by

číslo Číslo meradla(a) Obdobie(b) Počiatočný Konečný Odbeľplynu
Prepočitaný Priemernéspaľovacioteploobjemové Dodanémnožstvoeneľgievplyne

odbeľného stav stav odbeľ
miesta meľadla meľadla p[ynu

(c) (d) (e = dc) (f) (9) (h) = (0 x (9)

od do (m3) (m3) (m3) (m3) (kwh.m-3) (kwh)

4101598829 1074507004116 10.11.2016 17.12.2016 1 572 571 564 10,731 6052

4101598829     '   1074507004116   '  18.12.2018.  31.12.2016                           572   '                        816.                     244`                     241 10,731 2586

Spotreba za odbemé mi®sto 815 8638

Spotreba za zákazníka celkom 815 8638

Prepočltaný odber plynu predstavuje odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacim Číslom

Faktuľované sLimy vzťahujúce " k sadzb® za odobratý plyn

Čísloodbeľnéhomiesta
Obdobie Dľuh

Dodanémnožstvoeneľgie v

bez DPH

Sadzba za odobratý plyn (SOP)
CelkomSlužby Preprava

taľify plyne obchodnĺka

Od do (kwh) (EUR/kwh) (EUR/kwh) (EUR)

4101598829 10.11.2016 31.12.2016 M3 8638 0,04290000 0,00140000 382,66

Spolu za odberné miesto Základ dane pľe DPH 20 % 382,66

Adresa pre pÍsomný styk: SPP. Sekcia komerčného trhu a obcí, Závodská cesta 26/2949, 010 01 Žilina
SlovBnský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a  , 82511  Bratislava 26             Tel.: 041/6262421                                            lBAN: SK90 0200 0000 0010 01018151
Próma forma: Akclová spoločnost'                                                                                                         Fax: 041/6268699                                          BIC: SUBASKBX
Obchodný reglster okresnôho súdu Bratis]ava  l , oddiel sa, Člslo vložky: 2749/B             E-mail:  katarina.handzusova@spp.sk
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Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzb®

číslo Obdobie Dľuh Počet

bez DPH

Fixná mesačná Sadzba (FMS)
Celkomodberného miesta tarify mes./dni Služby,,1,,[ L. Pľepľava

Od do (mes./dni) (EUR/mes) (EUFvmes) (EUR)

4101598829 10.11.2016 31.12.2016 M3 52 dní 1,58000000 0.00000000 2,69

Spolu za odberné miesto Základ dane pre DPH 20 % 2,69

Fakturované sumy -služby súvisjac® s distľibučnými spoločnosťaml

číslo 1                 Obdobie
Počet

Dodané
Pľovádzkovateľ distribučnej siet®

bez DPH

Fixná Sadzba za

Spolu
Odberného množstvo mo3ačná odobratý

miesta mes./ dni energie vplyne sadzba(FMS) plyn

od do (mes./dni) (kwh) (EUR/mes) (EUR/kwh) (EUR)

4101598829 10.11.2016 31.12.2016 52 dní 8638 Sppdistribúcia, a.s. 6,35000000 0,00930000 91,13

Spolu za odberné miesto Základ dane pre DPH 20% 91,13

Faktuľované eumy vzťal`ujúc® sa k epotrebn®j dani

Čísloodbeméhomiesta
Obdobie

Dodanémnožstvoeneľgi® v plyne bez DPH

Sadzba spotľebnej dane Spotrebná daň

od do (Mwh) (EUR/Mwh) (EUR)

4101598829 10.11.2016 31.12.2016 8,638 1,32 1 1 ,40

Spolu za odberné miesto 8,638 Základ dane pre DPH 20 % 11,40

Rekapitulácia

j                                                                       Vyúčtovacia faktúľa celkom

ž:nk,äáwsoŕrebnne:] 3 ap|F u                                                              , Mw m                                                                                                    8 , 638

gsľä=äĹwä\zépcd spďreónq dme                                               t" „                                                                                         o,ooo

pP;;:vka zp bez spatrebnq dane / pLanď dme zo zmrého           (Mwh)                                                                                                              0,000
Spotrebná daň (SD) (EUR) ---------tl,40

Základ dane pre DPH 20% (EUR) 487,88

DPH 20%                                                                                                                         (EUR)/                                                                                                                                              97,58

Celkm   s DPH                                                                                                   (EUR)                                                                                                                               585,46

Flnúnčné vyTwnmk}

Fakturovaná suma bez DPH (EUR) 487,88

- z toho suma za regulwané dcx]ávky a sJužby bez SD (EUR) 103,22

- z toho suma za neregulc^/ané dcx]á\h`/ a služby bez SD (EUR) 373,26

Faktuľovaná suma s DPH (EUR) 585,46

Nedoplatok (EUR) 58§,46

I.lamonogram budúcicli plati®b za opakované dodávky za všetky OM

Splahosť
1 26.01.2017  i  15.02.2017

15.03.2017 18.04.2017 15.05.2017 15.06.2017 17.07.2017 15.08.2017 18.09.2017 16.10.2017 15.11.2017 15.12.2017 Spolu

iastka(EUR)|          154m 154,00 154,00 154,00 154.00 154,00 154,00 154.00 154,00 154.00 154,00 154,00 1  848.00

Adresa pre písomný st}^t: SPP, Sekcú_komerčného trhu a obci, Závodská cesta 26/2949, 010 01  Žilina
Slovenský plynárenský priemysel. a.s.,  Mlynské nivy 44/a  , 82511  Bratislava 26             Tel.: 041/6262421
Právna forma: Akclová spoločnosť                                                                                                       Fax: 041/6268699

Fčbóľ3gtý| äe2gá%ter,gkáep§fifhsoKS2úod2uog;aál3áa2Va ä.|3?dš%soažž;&š3Šäži;237249/B           E-mall: katarina.handzusova@spp.sklntomet: www.spp.sk

lBAN: SK90 0200 0000 0010 01018151
BIC: SUBASKBX BIF407
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Poľovnanl® súčasn®] spotľeby s ľefer®nčnou spotľebou a so spotr®bou v minulých obdob!ach

Odberné mjesto
Druhtarify

(a) (b) (c) (d) (e)

Porovnanie §potľieb plynu Údaje o spotrebe za predch. obdobia

Súčasnáspotľeba[kwh] Referenčnáspotreba[kwh] Hi§toľická Histoľická Histoľická
spotreba spotreba spotreba

R -1„ „R - 2„ „R - 3„
[kwh] [kwh] [kwlll

4101598829 M3 8638 30 289

(a) ... vaša sú5asná spcitreba za dané fakturačné obdobie
(b) ... priememá spolreba referenčného koncového odberatera s rovnakým alebo podobným charakterom odberu alebo rovnakým druhom tarify
(c) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie predchádzajlceho roka (rok R mínus 1 )
(d) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R mlnus 2
aa)...  vaša spotraba m rovnaké Rakĺuračrié obdobie _roka Fe m]nus_3    _____    _  _____  _                     _ __

Vyúčtovanie zmluvriej ceny zahŕňa cenu za všetky  s]užby  súvisiace s dodávkou  pľynu  do  OM  odberateľa,  pričom  cena za služby
sihrisiace so skJadovanĺm je zahmLitá v cene za sliižby obchodnika.

Dodä`rateť je v zmysLe zákona Č, 250ml 2 Zz o ngulácii v sieťových od`ret\ĺiach v zneni neskoršjch predpéso`Í po`Íinný dodržia`Íat'
štalandardykvalĺtydodán/okzemnéhoph/nu.Vyhodí`oteLnieštandado`rkvalĺtyzapredchádzajúcirokdodá`ĺatiľzyeľejňujenasvpiom
webovom sidle (\^/`Ar`Aĺ.sp_D.sk), nesp. sú zveľQjnené ľw) `Aet}o`Íom sidle Úradu pľe reguLáciu v siďových od`ĺst`ĺiach Í`inimĺ.uľso.ao`/.sk`.

Užftočné  rady  o  efekĺivnom  využívaní  zemného  pwnu  sa  dozviete  na  www.spĽ}poradimevam.sk,   kde  nájdete  aj  webc]vú  Poradriu  s
odbomíkom.
Využiť môžete aj  Energ®tické poradenstvo pre  odbersteľov  kaíegórie  Malé  podnikankg  organizácie   na vybraných Zákazníokych  centrách
SPP (viac inťórrnácii na www.spp.sk alebo www.sppporadime`/am.s!s).

V  súvisíosť  s  .rrD'errentácóu  Drojektú  SEPA -S+g`e  E'.ro  Payments  Area  ĺJednotná  oblasť  platieb v  eurách)
=~.s3   -=r==3-=    =.'j=s-L3-:    :a.a~e -...    =   R2=,,      =1~+     č     2€:2':.2   sĹ    s_:`e+.-,    :at33rérc   st`.,JkL   Dr    všetkých

=  3:S:-.=-:.=-S3.===-==.  --S   =C_Í  '=:   č  s=    _č:_    '=   --=-a:5     =1.\       -..g--a..'C-á    33-r   lc=c_-:   \_-3e,     a   =re
:á-: --.=:  .  =:S.  .:=.=:='=  :  =:::-,:-S  te.:  sh  €::,-,  Š  C  .:.=  :-s  .š-e   =a-<`,    =Š-`   :er:fe.  ::,=3

•. }:,3Č+et  a  rior`tro a  iBAr\t  je  uvecer`ý  tiež  na  www.nDs.sk.  prip.    \^^"r.ioar`caaiLator.com.  pričom   \r)rpočet  ra

rformativny  charakter.  Číslo  Vášho  Účtu  vo  formáte  lBAN  a  spôsob  jeho  použitia  v  platobnom  styku  je  Vám  povinná
oznámiť banka,  v ktorej je Váš účet vedený.

Bankové účty dodávateľa:

Názov banky číslo účtu lBAN SWIFT (BIC)

vÚB' a.s, 1001018151 /0200 SK90 0200 0000 0010 01018151 SUBASKBX

._    _  __     _____+=:±é F ?sTm. s?*-. SF  SÉ-=+=iF]iÉr=iiiÉncrtLiacb.Zap-± 2f]2S-c=  :.: :. :„-€
=c--g   }réBT*. :r.ier'.iB  i3   d+€m 1`-UE   ií'L25.. 3-26        T..:O.1-.21                            6A+` SľI 2J: lD: J:-
=--é t=T-i  ld,-€ L:oci=.:!s'                                                                               Fax: 0416268699                               B.c  s`;E^sx=z
-) Ť?-1rtF-sa ar-.  ooai.[ Se. Čtslo \Jožky. 2749/B        E-mall: katarlna.handzuso`o®pp.st


