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Zákaznicke čislo: 5100000875

Obec Nedožery - Brezany
Družstevná 367
97212 Nedožery

Vyúčtovacia faktúra č.: 7449240484
Vaše prípadné otázlq/ zodp".e:
Váš tím obsluhy zákazníkw 041/6262421

V BratislaMe dňa 11.01.2017

WfĹf*, -,+
domfte, aby sme Vám poďakcwali za dôvenJ, ktonl ste nám prejav"di počä upQmulého ď)dobia.
Vystavili sme Vám vyúčtc^Íaciu faktúru, ktcw.ej výsledk«n je pr®platok.

7449240484

Čislofaktúry(variábilnýsymbol)

Fakturačné obdobie

01.09.2016 -31.12.2016

Fak{urovaná suma

1151,52 EUR

Pija{é platby za cpakované dcx]á`hq/

1 872.C0 EUF`

r'tF-

-720.« ELR

.

U`redenú Čiestku Vám poukážeme na Váš bankový účet.
DetaiD nápete v priložcmej vyúčtwacej faktúre.

V súčäncxsti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky+nesačné platby.
Na základe Vašej spotreby zemného plynu v pľedchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované
dcx]ávky (ďalej len „preddavkové platby`) v celkcwej výške 2 940,00 EUR za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúru Vám zároveň zasielame nový rozpis 12 mesačných preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné
obdobĺe ktor!Í ná.Wete na Doslec!nej straíie faktúry Faktúľ za ooak®/aíiú dodávku D[ynu na oredc!a,t{o\é platby Vár` buc!ene zÍEielat'

. Tesač-'.,'r: ---. _í-.a.:,:-

V pTúade Vá5ho z±+pi o zrnÉni tiilic]cn FíeÉcabp F- abo iTP =ijÉ±±Í=d* súF=Éii= s dcffihi zÉiiiiiÉiio dmi nas,
prmim, kcmtaktuč na tdefónnan Čisle 041/6262421.

S pozdravcm

ŕý
Ľ......

Adresa pre p[spmný sQri(: SPP, Se|(cia komerčnéno trhu a obcl, Za`qg=e ± := =±.. :-=»r=

siown§ký piynár®nský priomysel, a.s., Mlynskó nivy 44/a , 82511 Bratíslava 26
Tel.: 041/6262421
Práma foma: Akciovä spoločnosť
Fax: 041/6268699
Obchodný register okresnóho súdu Bratislava l , oddlel sa, ČTslo vložky: 2749/B

E-ma!l: katarina.handzugovB®spp.s*

E-u` s+i H ma[ i-.: :-:-g.s.
ELC ŠErL`s).=z

1 8 -01- 2017

Zmluvný účet číslo: 6300236913
Vyúčtovacia faktúra č.: 7449240484
(prosim uvedte pri platbe ako variabilný symbd)
Zákaznícke číslo: 5100000875

Odberatel':

Dodávatel'
S„=..e-sr.. =`,-ä'ersk;'prier`,sel, a.s
`.'.,-s.s -.... iĹ = 325 ` ` 3.aas!a.ra 26

Org. kčd l25 06 000

Písomný kontakt:

Obec Nedožery -Brezany
Družstevná 367
97212 Nedožery

PLatiteľ:

Obec Nedožery - Brezany
Družstemá 367
97212 Nedožery -Brezany
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lčo:

00318302

CID:

S)X/AffrzmrJÍ:í:ní:Í:í:Í:ííší2

DIČ:

2021162737

'ELAN:

SK90 0200 0000 0010 01018151

lč DPH:

BIC kód:

SUBASKBX

ČO

k5":

Prevtdný príkaz -záyäzky
Foma úhrad:
Koíištamý symbď: -J-t

SK26 0200 0000 00001842 9382

Faeúravmcbcná dňa:

11.Oi.2ol7

0dclaná dňa:
Splstná dňa:

11.01.2017
25.01.2017

SUBASKBX

_ťfTr , . T .-

Dr---ť}

fiiLtLiii=é ±±±±=

01JP"€ -31.12J"6

Čisk} cyttb:

R15

Objemovéprepočitavaciečislo

Odbeľnémiesto

4101463688

lBAN:
BIC kód:

číslo meradla

Adresa

POD
SKSPPDIS010610000104

0,987

221256408905

Družby 13, 97212 Nedožery -Brezany

Pr®h ľad spotreby

čislo
odberného
miesta

do

od
4101463688

221256408905

Í.:`|E=.€.=.E

=.==iŕ==iť=

•.3.SS3ffi

22-256écx"

Počiatočný

Obdobie(b)

číslo meľadla(a)

01.09.2016

:. ': ::`š

Konečný

stav

stav

meľadla

meradla

(c)

(d)
(m3)

(m3)

`=:. '=_::`€

5]'GT?

1..12ml6 31.12.2ol6 L

8573 Í

(f)

(m3)

(m3)

toploobjemové

Dodanémnožstvo
eneľgie vplyne

(9)

(h) = (f) x (9)

(kwh.m_3)

(kwh)

10,758

8058

1524

10,758

16 395

684

10,758

7358

759

749

` _544

693

9266

Pľiemeľnéspaľovacie

plynu

(e = dc)

7029

6270

20.10.2016

Prepočitaný
odber

Odber
plynu

Spotľeba za odb®ľné miesto

2996

31811

Spotreba za zákazníka celkom

2996

31811

Prepočítaný odber plynu predstavuje odber plynu vynásobený objemovým prepočitavacím Číslom

Faktuľované sumy vzt'aliujúce sa k sadzb® za odobratý plyn
i

mané

čísloodbernéhomiesta

obdobé
od
410146368€

:` =€ 2.=.€

Sadzba za odobratý piyn (Sop)

g# mnétúY;=neľg`eY
do

3..2.20.6

(kvvr`)
i

bez DPH

o#bnyíka

Pľepľava

(EUR/kwh)
31811

Spolu za odbemé míest

(EUFvkwh)

0 , 01550000

Základ dane pre DPH 20 %

>=.r,Š t.-a Á_. :jc úa spok*nosť
:c,:_-i=c -..- e.;s:e. C}{resného súdu Bratislava l. oddiel sa, člslo vtož{y: 2749/B

Tel.: 041/6262421

Fax: 041l/6268699
E-mall: katarlna.handzusova@spp.sk

t

(EUR)

0 , 00080000

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Závodská cesta 26/2949, 010 01 Žilina
s t= €-5.., ]..-á-±-s<., :iemysgl, a.s., Mlynskó nlvy ó4/a , 82511 Bratislava 26

Celkom

518,52

Í

518,52

_

lBAN: SK90 0200 0000 0010 01018151

BIC: SUBASKBX

Fakturované sumy vzt'ahujúce sa k fixnej mesačn®j sadzbe
bez DPH

!Obdobie( Dľuh

Číslo

Počet

odberného miesta

mesJdní

: taro!

4101463688

od

do

(mesJdni)

01.09.2016

31.12.2016

122 dnĺ

Fixná mesačná sadzba (FNS)
ÓEmsÄÉbnyíh
prepľava
(EUR/mes)

ĺ

CeJk°m
(EUR)

(EUFvmes)

4,08

0,00000000

1,02000000

4,08

Základ dane pre DPH 20 %

Spolu za odbeľné miesto

Fakturované sumy - služby súvisiace S distribučnými spoločnost'amí
bez DPH
)'FijtnáSadzbaza

ČÍs'o
Ck]berného
CNhobi®

miesta

4101463688

P"

Dtiané
množstvo PTwádzko`ĺateľ d istribučnej si*

mesJ dní ®neľgle vplyne

od

do

mes./dni)

(kwh)

01.09.2016

31.12.2016

122 dn'

31811

SPP-distribúcia, a.s.

mesačná

odot"
plyn

(EUR/mes)

(EUR/kwh)

(EUR)

30,36000000 0.00860000

395,01

395,01

Základ dane pre DPH 20%

Spolu za odberné miesto

SpO'u

stdzba(FMS)

F.Mirmíané sumy vzt'ahLijúce sa k spobet)nei dai`i

Čislo
odmp::Éľo
i
4101463688

bdaré
množstvo eneľ9k= V ptyľte

"Obk
od

ĺ

01.09.2016

do

(Mwh)

31.12.2016

Spolu za odberné miesto

fi--

ĺ

bez DM
siaúba spodebri dane
(EUR/"/h)

31,811

(EUR)
1,32

31,811

Spoďetri daň

Základ dan® pľe DPH 20 %

41,99

41,99

(EUR)

99 , 60

- z toho siima za regulcwanó dodávky a služby bez SD

(EUR)

420 4€

- z tot`o suma za neregulované dodávky a služby bez SD

(EUR)

Fa"iro.oná suma bez DPH

Fakturovaná suma s DPH

(EUR)

Pľijaté platby za opakovanó dodávky

Pľeplatok

(EU R1

(. EUR}

Eúesa pe B-sďnný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Závodská cesta 26eg49 :r. : :. Ž -€
S-.: --sh :..ra-3-st.. rTľ..se a s

+€+jE +j-a Ĺ`-s±;ros{

Virsié rwy 44/a , 82511 Bratislava 26

TfäT3ľ8-.„i==Í rág:gKS2#2uo3ggáa2Va á,,3?dš#4Soažž;l&#8ä%:o237249m

Tel.: 041ffi262421

Fax: 041/6268699

lntemet`
w".spp.sk
E-mai'. katama
handzusova@spp.sk

497.15
1151,52

1872,oo

-720,48

Faktúra za opakovanó dodávky z®mného plynu
čisloodbeľnéhomiesta

Variabilnýsymbo[

Spotr®bnádaň

Množstvo ZP
(kwh)

(WIwh)

Základ dane
%

(EUR)

(EUR)

DPH

(EUR)

Celkom

Uhradené

(EUR)

(EUR)

Dátumúhľady

7105862855 4101463688

6598

6,598

8,71

390,00 20

78,00

468,00

468,00 05.10.2016

7303558285 4101463688

6598

6,598

8,71

390,00 20

78,00

468,00

468,00

11.10.2016

7303577170 4101463688

6598

6,598

8,71

390,00 20

78,00

468,00

468,00

10.11.2016

468,00

468,00

12.12.2016

1 872,00

1 872,00

7273680861 4101463688

Suma
"

griim

Splatnost'

26.01.2017

člaatka(EUR)

6598

6,598

8,71

26 392

26,392

34,84

390,00 20

78.00

1 560,00

312,00

tl-PIHl.b za opďkwďnú dodävÝZFÝšstky cm-----~T~~--15.02.2017

245,00

245,00

15.03.2017

18.04.20117

245,00

15.05.2017

245,00

15.06.2017

245,00

245,00

17.07.2017

245,00

~`~ +-`~-~ -~-~ `h-L~-L~

15.08.2017

245.00

18.09.2017

16.10.2017

245,00

15.11.2017

245,00

245,00

Spolu

15.12.2017

245,00

2 940,00

Porovnanle súčasnej spotreby s refeľenčnou spotľebou a so spotrebou v minLilých obdobiach
(a)

(c)

(b)

Druhtaľify

Odbeľné miesto

Súčasnáspotľeba[kwh]

4101463688

M4

31811

R®ferenčnáspotreba[kwh]

(d)

(0)

Údaje o spotľebe za predch. obdobia

Poľovnanie spotľieb plynu

Historická

Historická

Historická

spotreba

spotreba

spotreba

„R _ 1,1

l,R - 2„

„R . 3„

[kwh]

[kwh]

[kwh]

1 68 538

(a) ... vaša súčasná spotreba za dané fakturačné obdobie
(b) ... priememá spcrireba referenčného koncového odberatepa s mvnakým alebo podobným charakterom odberu alebo rovnakým druhom tarify
(c) ... vaša spcitreba za rovnaké ľakturačné obdobie predchädzajúceho roka (rok R mínus 1 )
(d) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R mínus 2
(e) ... vaša spotreba za rovnaké fiakturačné obdobie roka R minus 3

Vyúčtovanie zmluvnqj ceny zahŕňa cenu za `ĺšetky služby súvisiace s dodá\ĺkou plynu do OM odberateľa, prjčom cena za služby
sú`/isiaoe so sklado\ranm je zahmutá v cerie za služby obchodníka.
bdá\rateľ je v zmysle zákona č. 250/2012 Zz, o regulácli v sieťových odvet`ĺiach v znení neskorších pľedpiso`ĺ povinný dodľžiavat'

###sťd:tp#Z##.°súpm#ľ##ť+:í+Lnd#a#i##stLftpyľe=ú#+ť!+#J;5Ld#+:::;=::iLrĺ#ľĽ#a:#
Užftočné rady o eťektívnom využlvaní zemného plynu sa dozvkite na www.sDDporadimewam.sk. kde nájdete aj webovú Poradňu s
odbomíkom.

Využiť môžete aj EneTgetické poradenst`ro pre odberateFov kstegórie Mak5 podnikanie organizácie na vybraných Zákaznlckych centrách
SPP (viac informácii na www.spps!í alebo www.sppporadimwam.sk).

V súvislosti s implementáciou projektu SEPA -Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platjeb v eurách)
v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 sú subjekty platobn ého styku pri všetkých
platobných transakciá ch povinné použivať čislo úč tu vo formáte lBAN (lnternational Bank Account Number) a pre
identifikáciu poskytovatel'a platobných služieb swiftový BIC kód príslušnej banky (Bank ldentífier Code).

Výpočet a kon trola lBAN je uvedený tiež na www.nbs.sk, príp. www.ibancalculator.com, pričom výpočet má
informativny charakter. Číslo Vášho účtu vo formát e 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

IBAN

SWIFT (BIC)

vÚB' a.s.

1001018151 /0200

SK90 0200 0000 0010 01018151

SUBASKBX

Adresa pre pÍsomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Závodská cesta 26/2949, 010 01 Žilina
SlovBnský plynárenský priemysel, a.s., Mlynskó nlvy a4/a , 82511 Bratlslava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
O_bchodný reglster okresnóho súdu Bratislava l , oddlel sa, číslo vlozky: 2749/B

Tel.: 041/6262421
lBAN: SK90 0200 0000 0010 01018151
Fax: 041/6268699
BIC: SUBASKBX
E-mail: katarina.handzusova@spp.sk

BIF401

