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Zákaznícke čislo: 5100000875
Obec Nedožery - Brezany
Družstevná 367
97212 Nedožery

Vyúčtovacia fakt&ra č. : 7449240481
Vaše prípadné otázky zcx]povie:

Váš tím obsliihy zákazníkov 041 /6262421

V Bratislave dňa 11.01.2017

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

Vystavjli sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je preplatok.

7449240481

Číslo faktúry (variabilný symbol)

01.09.2016 -31.12.2016

Faktu račné obdob ie

Fakturovaná suma

1189,09 EUR

Prijaté platby za opakované dodávky

1 936,00 EUR
-746,91 EUR

Pľ®platok

Uvedenú čiastku Vám poukážome na Váš bankový účet.
Detaily nájdete v pľiloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnčti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky+Tiesačné platby.
Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované
dodá\/lqy (ďalej len „preddavkové platby`) v celkovej výške 3 036,00 EUR za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrc" Vám zäroveň zasielame nový rozpis 12 mesačných preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné
obdobie, ktorý nájdete na poslednej stľane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať
v mesačných intervalo=h.
V pľípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás.

prosim, kcmtaktufte na telefónnom čísle 041/6262421.

S pozdravom

ŕzíýŕ?
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Obchodný reglster okresného súdu Bratislava l , oddiel sa, člslo vložky: 2749/B
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E-mail: katarlna.handzusova@spp.sk

Bic: suBASKBx

1 8 -01- 2017

Zmluvný účet čÍs[o: 6300236904
Vyúčtovacia faktúra č.: 7449240481
(prosím uvedte pri plstbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100000875

Dodávatel'

Odberatel':

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Org. kód l25 06 000

Mlynské nivy 44/a , 825 1 1 Bratislava 26

Pĺsomný kontakt:

Obec Nedožery - Brezany
Družstevná 367
97212 Nedožery

Platiteľ:

Obec Nedožery - Brezany
Družstevná 367
97212 Nedožery -Br&any

lčo:

00318302
2021162737

0bchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo

vložky: 2749/8
IčO:

35815256

Dlč:
CID:

2020259802
SK2020259802
SK40ZZZ70000000032

IBAN:

SK90 0200 0000 0010 01018151

BIC kód:

SUBASK-BX

lč DPH:

Dlč:
lč DPH:

Forma úhrad:

Prevcx]ný prik& - záväzky
Konštantný symbol: 0306

mh dodávky:

SK26 0200 0000 00001842 9382
SUBASKBX

Z-ný plyn

Fakturačné obdobi®:
Čislo cyklu:

01.09.201 e -31.12.2016
R15

Faktúra vmc*oMená dňa:

11.01.2017

0dcslaiá dňa:
Splatná dňa:

11.01.2017
25.01.2017

Objemovéprepočitavaciečislo

Odbernémiesto

4100044941

IBAN:

BIC kód:

Adresa

POD
SKSPPDIS000610601904

číslo meradla

Družby 10, 97212 Nedožery -Brezany

0,987

705441 7041 12

P,chr" Spotrtiy
Číslo

odberného
miesta

čislo meradla(a)

Obdobie(b)

od

do

01.09.2016

13.12.2016

4100044941

705441704112

4100044941

70544170411214.12.2016 t 31,12.2016

Dodané

Pľiemeľné

Počiatočný

Konečný

stav

stav

meradla

meradla

plynu

(c)

(d)

(e = d-c)

m

(9)

(h) = (f) x (9)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(kwh.mB)

(kwh)

34 301
36 671

36 671
37410 '

Odber

Pľepočítan ,
spaľovacle
Odber
t®ploobjomové
plynu

2370

2339

739

729

množstvo
eneľgie vplyne

25163

10,758

7842

10.758

Spmba za odb®mé miesto

C109

33 005

Spotreba za zákazníka celkom

3109

33 005

Prepočftaný odber plynu predstavuje odber plynu vynásobený objemcivým prepoč.ilavacim Čislom

Fakturované sumy vzťahujúc® sa k sadzb® za odobratý plyn
bez DPH

Čísloodbernéhomiesta

Dodanémnožstvoenergje v
Obdobie

Dľuh

taľify

4100044941

od

do

01.09.2016

31.12.2016

Spolu za odberné miesto

plyne

(kwh)
33 005

Sadzba za odobľatý plyn (SOP)

Služby
obchodníka

Preprava

(EUR/kwh)

(EUR/kwh)

0,01550000

Celkom
(EUR)

0,00080000

Základ dane pre DPH 20 %

Š=TwianmmmnskýHer,seiť=#irT:kodn#Tiwnýa:*5:ippri#,:28kc~#Ľ#ž;:,#ĺ'Záv°d3kÉpst:##L°#°#"#too,o,8,5t
lBAN: SK90 0200 0000 0010 01018151
Právna forma: Akcio`\Ä sx.'+5-=sŤ
O,bchodný ľsgĺster 9<tes-9-€ s.:. =.=: s 3,3 ` oddiel sa, Číslo wožky: 2749/B

Fax: 041 t€268699
BIC: SUBASKBX
EIT`ail Ĺ(atama handzusova@spp.sk

537,98
537,98

Faktiirované sumy vzt'ahujúce sa k fixnQ| m€sačnej sadzb®
bez DPH

číslo
odberného miesta

Obdobie

4100044941

Druh

Počet

taľify

mes./dni

Fixná mesačná sadzba (FMS)
Služby..1." `.

od

do

(mesJdni)

01.09.2016

31.12.2016

122 dni

Celkom

Pľepľava

(EUR)

(EUFumes)

(EUR/me8)

4,08

0,00000000

1,02000000

4,08

Základ dan® pľe DPH 20 %

Spolu za odberné miesto

Faktuľované 3umy -siužby súvisiac® s dlstribučnými epoiočnost'am
bez DPH
Číslo

'

Odbemého
miesta

4100044941

Obdobie

počet

Dodané !mwádzkovsteľdlsmbučnoľi"

množstvo

mes./ dni en®ľgie vplyne

od

do

mes./dni)

(kwh)

01.09.2016

31.12.2016

122 dní

33 005

Fixná

Sadzba za

rrmsačná
sadzba(FMS)

Odobľatý
plyn

(EUR/mes)

(EUR/kwh)

1

30,36000000 0,00860000

SPP-distribúcia. a.s.

(EUR)

405,28

405,28

Základ dane pr® DPH 20%

Spolu za odberné miesto

Spolu

Faktuľawmé su"y vzťahujúc® sÄ k spotr®bn®j danl
Obdobie

4100044941

bez DPH

Dodanémnožstvoenergie v plyn

čísloodbeméhomiesta

od

do

01.09.2016

31.12.2016

Sadzba spotľebnej dane

Spotrebná daň

(EUR/Mwh)

(EUR)

(Mwh)
33,005

33,005

Spolu za odberné mjesl:o

43,57

1,32

43,57

Základ dane pre DPH 20 %

Rekapitulácia
Faktúľa za opakované
dodávky ZP

Vyúčtovacia faktúra
celkom

žnHEw#rebnne;h%äíFu

,\A,,, h ,

g&rtcäxzs=pcd s,metx|q da"

pP#ďia::ztEotEzm###/
Spotrebhá -däň|SD)

33 005

( v`,,, h ,

Í-(EUR)|

Zákj'ad dme pre DPH 20°/9

ĺEUR'i

DPH 20L.
Cekcm s DP-

27 392

o cm

i(Wh)

Rozdiel z vyúčtovania

o-

0,Om

0,m

43,57

36.16_

i

5,6t 3

om
O.m
7,41

990 9.

1613,32

fi22,41

E.R

.98.8

322 68

-124,50

EUR,;

1189,09

1936,CK)

-746,91

Fi-yy(EUR)

990,91

• z :cho sijrra za rtEuloané ddá\b/ a služby bez SD

(EUR)

431,68

-z tc)ho surr`a za nemgulcn/ané dcdávky a služby bez SD

(EUR)

515,66

Fakturo`/aná suma s Dpl+

(EUR)

1 189,09

PTijaté platby za opakované dodávky

(EUR)

1 936,00

Faktumvaná suma bez m

Pr-

i (EUR) !

-746,91

Adresa ore pisoĺmÝ styk: SPP, Sekcia komeľčného trhu a obcí, Závodská cesta 26/2949, 010 01 Žilina
SlovBnský plynárenský prlemysel, a.s., Mlyrsté r, /., 4.; a
Právna forma: Akclová spo[očnosť

82511 Bratislava 26

Tel.: 041/6262421
Fax: 041/6268699

lntemet:E-mall:
www.spp.sk
Fčbóľ%%nsý| áe2gá%ter,gkáepsE?hsoKS2úod2uoE,;agtiss;a2ú á 3ftcšz4#ž#Loóggš%:0237249m
ka'arlna.handzusova©pp st

lBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
Bľc, SUBASKBX

B'F401

stľana 2

(a) ,.. vaša súčasná spotreba za dané fakluračné obdobie
(b) ... priememá spotreba reĺerenčného koncového odberateľa s rovnakým alebo podobným charakterom odberu alebo rovnakým druriom tarify
(c) ... vaša spotreba za rovnal(é fakturačné obdobie predchádzajúceho roka (rok R minus 1 )
(d) ... vašB spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R mlnus 2
(e) ... vaša spotreba za rcivnaké fakturačné obdobie roka R minus 3

Vyúčtovanie zmlu\Ínej oeny zahŕňa cenu za všetlq/ s]užby sú\ĺisiace s dodávkou plynu do OM odberatera, pričom cena za služby
silvL§jace so skladovanim je zahrnutá v cene za služby obchodníka.
Dodávateľ je v zmysLe zákona č. 250/2012 Zz. o ľegulácii v siet'o\ĺých od`ĺetviach v znení neskoľších predpisov po`Íinný dodľžia\ĺat'

++#strĺdatftyä:=:::::±z+=ť.osuľžj"#L###ť+:##wpľ::ffi+#ť#W;+#Late#r+#ĺ#:#:a=#
IUŽ_ftočrié Tady o efek{ivriom vyL}žívanĺ zemnéhci plynu sa dcizviete na www.sppporadimevam.sk, kde nájdete aj webc)vú Poradňu s
_'-- -' -.-, _

• r& =C=±-± + =LE±+==+-il±+=====s r. :±.i7iiÉEiiiÉE-b .-gFIT® 1* Fna*.no c]rqi\na.ar=- n. Í_rtmn_l;r:r\ Zak:elznk*]r:h c7erTtTóch
SFpnmriEjE®iiiEEái==mi.r..ri.r.stD.s*ak5l)o.mm.r.sqf5ciFTE--á=iaŔnm.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 transakciá ch povinné používať číslo účtu vo formáte IBAN (lnternational Bank Account Number) a pre
identifikáciu poskytovateľa platobných služieb swiftový BIC kód príslušnej banky (Bank ldentifier Code).

Výpočet a kon trola IBAN je uvedený tiež na www.nbs.sk. príp. www.jbancalciilator.com, pričom výpočet má
informatívny charakter . Číslo Vášho účtu vo formáte lBAN a soôsob jeho použitía v platobnom styku je Vám povinná
oznámit' banka, v ktorej je Váš účet vedený.
Bankové účty dodávateľa:

Názov banky

Čislo účtu

vÚB, a.s.

10010`6`5` :2::

lBAN

SWIFT (BIC)

SK9002000000001001018151

|

SUBASKBX
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Tel.:041/6262421
Fax: 041/6268699
E-mall: katarlna.hanclzusova@spp.sk
Intamat.wwwcnnet

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

