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Zákaznicke čislo: 5100000875

Vyúčtovacia faktúra č. :  7449240479

Vaše prĺpadné stázlq/ zcx]povie:

Váš tim cbsluhy zákaziiíkcw 041 /6262421

Obec Nedožery - Brezany
Družstevná 367
97212  Nedožery

V Bratislave dňa 11.01.2017

`Jäžfr`, zÍší5r `

cx}ď`e  r., s-e , ar ]oďar_`a  za côeru  cor. ste rtán prepmdi pÉ upqmurérto mcbĹa.
V:,s:a,i  sre  . ai ....... =cLml ;a=.-.  tre: `,.,;se±kcr'i ]3 pteplatok.

cÍS)O"/(`m:a"SyTtx]) 7449240479Fa-- 01.09.2016 -31.12,2016

Faktur-á suma 1119,40 EUR

Prijaté platby za opakované dodávky 1  763.00  EUR

Pľeplatok J543,60 EUR

LJ\ĺedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.
Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky+Tiesačné platby.

Na základe Vašej spotľeby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované
dodáwq/ (ďalej len „preddavkové platby) v celkovej výške 2 787,00 EUR za rok.

Spolu  s  vyúčtovacou  faktúrou  Vám  záľoveň  zasielame  nový  rozpis  12  mesačných  preddavkových  platieb  pre  nasledujúce  fakturačné
cbdcbieT ktoĺý ná..dete na ooslec!ne.i stJarw faďJry  Fajttúr./ zai cpakcľ,ĺanú dcdá`ú 3!}nu r`a oreddavkcrtÉ o!atby Vám budeme zčEielať
•   -esÉLŠ+`,Tr:L     _.= ..,.±`:,:.

V pľĎaEk} Vá5h) záuj" o zmenu  bud:icx:n  pnedBaAetlqp  plím  äebo Jrm ŕiúÉiai=`ÄE* sÚ`Ásiadd  s dadáAhi  zErrrm  pb"J  nás,
prosim, kcmtaktufte   na  teleíónnom  čísle  041/6262421.

S pozdravom

--Ž7€

Slovenskýo!ra-E-s[-.,  =-É.-,sa   =  :     \.i`.r±.ť  -p.  tL:     -=i  .-±?:s,a€  Ĺi             -ei     *.E:2E=<=-
Právna fotna  A.`>=.é s:cú:i;-i=Í.                                                                                     =-*. Fť€=

P^bjh:EnAý, :ŤĽS.:e. ST.ES.-,ir^:,S.J.=`-^==.=.`É.€ | `?9==.=„ĹstLf:ŠZ:ŕz:.3iB        E--ta,T-EJa~ sl



1  8  -01-  Z017

Dodávatel'
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.           Org. kód  l25 06 000
M]ynské nriy 44/a , 82511  Bratislava 26
0bchcrlný register Okígnélio súdu Bratislava 1, oddie] Sa, číslo
riažky: 2749ĺ'B

IČO:

D'Č:

lčm:
CID:

lBAN:
BIC kód:
Foma úhrad:
Konštantný symbol:
Briih dofflky:

3581525€
2020259802
SK2020259802
SK40ZZZ70000000032
SK90 0200 0000 0010 01018151
SUBASKBX
Prevodný príkE - záväzky
0306
Zer'rtý m

Zmluvný účet číslo:  6300236899

Vyúčtovacia faktúra č.: 7449240479
(p"sĺm uvedte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznĺcke číslo: 5100000875

Odberatel':

PÍsomný kontakt:

Platiteľ:

lčo:
Dlč:
lč DPH:

lBAN:
BIC kód:

Obec NedQžery - Brezany
Družstevná 367
97212 Nedožery

Obec Nedožery - Brezany
Družstemá 367
97212 Nedožeľy -Brezčmy
00318302
2021162737

SK26 0200 0000 00001842 9382
SUBASKBX

FIEI±: ±É±±±        ell99al6 -31.1Zml6
či.b cylft                     R15

Faktúú \ohotciMenádňa       11.01.2017
0doslaiá dňa:                         11.01.2017
Splatná dňa:                          25.01.2017

Odbemómiesto POD Adresa čislo meradla
Objemovépropočitavaciečislo

4100042856 SKS PPDIS000610601587 Družby 1, 97212 Nedožery -Brezany 7054563041 12 0,987

Prehl'ad spotr®by

Čĺslo číslo meradla(a) Obdobie(b) Počiatočný Konečný Odbeľplynu Pľepočítan , Priemernésparovacieteploobjemové Dodanémnožstvoeneľgievplyne

odberného stav stav Odbeľ
miesta meľadla meľadla plynu

(c) (d) (e = d-c) (f) (9) (h) = (f) x (9)

Od do (m3) (m3) (m3) (m3) (kwh.mB) (kwh)
4100042856 705456304112      01.09.2016 113.12.2016 30 872 33 076 2204 2175 10,758 23 399

Í.:,=ĺ:Ľ=:=.5            -:€Ľ:€:.=Ľ..=        ..   `---'=      :.   .----`=                                                           3.=  ~2                          €'J:                         6e7                   1CL758                    7391

SpcmtE za odbmé miesto                                                                                                2 900 ĺ 30 790

Spotr®ba za zákaznika celkom 2900 30 790
Prepočftaný odber plynu predstavuft odber plynu vynásobený objemovým prepočitavacím Člslom

+rEsé =re ? sci --..  sr..-  S=   SÉ*=é .=r-ť:iho trhu a obcí, Závodská cesta 26/2949, 010 01 Žjlina

Ši=;sáĹ:.á,:::-r-sá. s:i=.-=ťÉ S   W,.rs`".„i   :L=i  ' '  5Tsé€ :-Ĺ         ::;r ;:` :Z:3É4%                              L|ôľš3šios328%ooooooloolol 8,§,
Cpcnooq;i.reg.steí ckrss:|eí`c s`iau Bíaosla® 1. c"ie. Se, Č}s€ iJQzrr  z-LiE           : --a.   ._ťj--č -a-dzu§om@spp.sk



Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzbe

Číslo Obdobie Druh Počet

bez DPH

Fixná mesačná sadzba (FMS)
Celkomodberného miesta tarify mesJdni Služby..,." '- Preprava

od do (me§./dni) (EUR/mes) (EUR/mes) (EUR)

4100042856 01.09.2016 31.12.2016 122 dní 1,02000000 0,00000000 4,08

Spolu za odberné miesto Zák[ad dane pre DPH 20 % 4,08

Fakturované sumy -služby súvlslace s dlstribučnými gpoločnosťami

Číslo

CMobie Počet
lkdané

PTevádzkovaheľ d istri bučnej siete

bez DPH
!        Fixná        !Sadzbaza!

Odbemého mnoístvo ľ"ňLačná       odobntý Slmiesta mes./ dní eneľgie vplyne sadzba(FMS) plyn
POu

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

4100042856 01.09.2016 31.12.2016 122 dní 30 790 Sppdistribúcia, a.s. 30,36000000 0,00860000 386,23

Spolu za odberné miesto Základ dane pre DPH 20% 386,23

Faldifr`mrané sumy `ďll`tiíúce sa k spmbi`Q] dani

Číslo                                                                                Dodané                                                                       bez DPH
odm?::Ĺho                    "obie               množstvo erteľgie v plyne      sadzba spotrebnej dane                     Spotrebná daň

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

4100042856 01.09.2016 31.12.2016 30.790 1,32 40,64

Spolu za odberné mjesto 30,790 Základ dane pre DPH 20 % 40,64

Fin-vy-
Famrovaná suma bez m                                                                                                                                                                     932,83
-z toho suma za regulcwamé dcx]ávky a služby bÉz S3                                                                                                                                                                         410,86

-z tcho suma za neregulované dodávky a služby be sD                                                                                                                                                          481,33

Faktuľovaná suma s DPH                                                                              Eu=                                                                                                                             1119,40

Prijaté platby za opakovanó dodávky                                                   (EUR                                                                                                                       1763,00

Pľ®platok (EUR)
'                                                                                                                   J543,60

áďEsé ;r: :. sor -.  s:.r  S.=€   Se.ť-E ťreúJ-€-c J-. a obci . Závodská cesta 26/2949, 010 01 Žilina
lBAN: SK90 0200 0000 0010 0101  8151
B IC:  SUBASKBX

Sr:é-S`-.,  |..Ta-e-s .-,.  :rá-..Sé   a s    `'`.rs.± -.'. Ĺĺ :    =í  ..  ii:S€É :t-
F>taré `:.Ta   É`_. =€ €  §:ol:ri-c€.

%.,ťs.8.,,;g5%:e.á+áä=9é:<S2T]€2.0ž==:a2eť=#Š:jžs±áärž,.,5



Faktúľa za opakované dodávky zemného plynu

Vaľiabilný
číslo

Množstvo ZP Spotľebná Základ dane DPH Celkom Uhradené Dátum
symbol odbernéhomiesta daň úhrady

(kwh) (Mwh) (EUR) (EUR) % (EUR) (EUR) (EUR)

7105862846 4100042856 1614 1.614 2,13 95,83 20 19,17 115,00 115,00 05.10.2016

7303558280 4100042856 5023 5,023 6,63 298,33 20 59,67 358,00 358,00 11.10.2016

7303577165 4100042856 8311 8,311 10,97 493,33 20 98,67 592.00 592.00 10.11.2016

7273680856 4100042856 9795 9,795 12,93 581,67 20 116,33 698,00 698,00 12.12.2016

Suma 24 743 24,743 32,66 1469,1G 293,84 1  763,00 1  763,00

Poľovnanie súčasnej spotreby s refeľenčnou spotrebou a so spotrebou v minulých obdobiach

Odberné miesto
Druhtarify

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

Poľovnanie spotrieb plynu Údaje o spotľebe za predch. obdobia

Súčasnáspotreba Referenčnáspotreba Historická Historická Hi§torická
spotreba spotreba spotreba

R-1« "R - 2„ „R _ 3"
[kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh]

4100042856 M4 30 790 1 68 538

(a) ... vaša súčasná spotreba za dané fakturačné obdobie
(b) .„ priememá spotreba relerenčného konc;ového odberateľa s rcivnakým alebo podobným charakterom odberu alebo rovnakým druhom tarify
(c) . .. vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie predchádzajúceho roka (rok R mínus 1 )
(d) .„ vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R mlnus 2
(e) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R mínus 3

Vyúčtovanie zi.rilu\ĺnqj  ceny zahŕňa cenu za všetlq/ služby sú\/igiace s dodávkou  plynu  do  OM  odberateľa,  pričom  cena za služby
sil\ĺisiace so sklado\Íaním je zahľnutá v cene za služby obchodníka.

Dodávateľ jo v zmysle zákona č. 250/2012 Zz. o ľegulácii v siet'ových od`/et`ĺiach v znení neskoľších pľedpiso`Í po`ĺinný dodržia\ĺat'

#*#sTä#%:=:::::±Zť=ťs:Lž:ťú##ľ+:+ť:#kťj#ťpmŤ:#ť#ť=#W;#d#ávewťĹ#ĺ#ľL###
Užitočné  rady  o  efektívnom  využivanl  zemného  plynu  sa  dozviete  na  www.sppporadime\ram.sk.   kde  nájdete  aj  webcNú  Poradňu  s
odbomíkom.
Využď môžete aj  Energeitické  poradenst\n pre  odberateľov  kategórie  MaŔ  podnikanie  organizáck3   na  vybraných` Zákazníckych centrách
SPP (viac intomácii na www.sppsJí akgbo yyyyw.sppporadimevam.sk).

V súvislosti  s  implementáciou  projektu  SEPA -Single  Euro  Payments Area  (Jednotná oblasť platieb v eurách)
v  zmysle  nariadenia   Európskeho   parlamentu   a   Rady   (EÚ)  č.   260/2012  sú   subjekty  platobného  styku   pri   všetkých
platobných  transakciách   povinné  používať  číslo  účtu  vo  fomáte  lBAr\l   (lntemational   Bank  Account  Number)  a  pre
identifikáciu  poskytovateľa  platobných  služieb swiftový BIC  kód  príslušnej  banky (Bank ldentifier Code).

Výpočet  a  kontrola  lBAN  je  uvedený  tiež  na  \^n^n^/.nbs.s.k,  príp.    \M^/w.ibancalculator.com,  pričom  výpočet  má
infomatívny charakter.  Číslo  Vášho  účtu  vo fomáte  lBAN  a  spôsob jeho  použitia  v  platobnom  styku  je Vám  povinná
oznámiť banka,  v ktorej je Váš účet vedený.

Bankové účty dodávateľa:

Názov banky čislo účtu lBAN SWIFT (BIC)

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

Adresa pre pisomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcl, Závodská cesta 26/2949, 010 01 Žilina

3íä:äsfťíLPLy:nÁ[:Tos*ýsppnĹ;Tč#oe:ťa.s., M,yn3ké nĺvy 4„a #5 í í Bra,ĺs,ava 26          Fe±: 8f:;g2g3ágá                                   Ljäľš3š&os% oooo ooto oío, 8,5,
Obchodný register okresného súdu  BrBtlslava  l , oddiel sa, čĺslo vložky: 2749/B            E-mail: katarina.handzusova@8pp.sk


