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Dohoda o platbách za odobratú, 
ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra
Opakované dodanie tovaru
Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 32131571 (ďalej len "Zmluva")

Poradové číslo faktúry:
Dátum vyhotovenia:
Spôsob úhrady preddavkov:

130001471808
02.02.2017
Inkaso

Údaje o odbernom mieste 
Číslo odberného miesta: 3213157
OBEC - DOM SMÚTKU 
Podbiel 383/Dom smútku - 0 0 
027 42 Podbiel 
6IC: 24ZSS32131570003 
Číslo zmluvy: 32131571 
Produkt: AKTÍV
Sadzba za distribúciu elektriny: Cl-N Jednopásmová sadzba

Odberateľ
Obec Podbiel 
Podbiel, 027 42 Podbiel 
IČO: 00314790 
DIČ: 2020551829
Bankové spojenie: SK54 0200 0000 0000 2372 3332 
Referencia mandátu inkasa: 1050031961001 
Číslo zmluvného účtu: 1300026619

Korešpondenčná adresa:
Obec Podbiel 
Podbiel
027 42 Podbiel

Rozpis platieb
Dodávateľ na základe Zmluvy č. 32131571 uzatvorenej dňa 16.02.1991 a účinnej odo dňa 16.02.1991 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na 
obdobie od 03.01.2017 do 31.12.2017 nasledovne:

1 Variabilný symbol Dátum dodania Dátum splatnosti Sadzba DPH Základ dane (€) Výška dane (€) Na úhradu (€)
3213157500 01.02.2017 15.02.2017 20% 71,67 14,33 86,00
3213157500 01.08.2017 15.08.2017 20% 71,67 14,33 86,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. 
Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 3213157500. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, 
nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Skladba ceny
Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 0.173 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej 
legislatívy pre rok 2017 je skladba ceny za elektrinu pre produkt AKTÍV nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: AKTIV jednotka Cena bez DPH (€)
Dodávka VT MWh 37,7300
Spotrebná daň z elektriny §9. la MWh 1,3200

Distribúcia a regulované poplatky: Cl-N jednopásmová sadzba jednotka Cena bez DPH (€)
Platba za distribuované množstvo elektriny MWh 47,5000
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny MWh 5,0655
Tarifa za výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou MWh 4,0913
Tarifa za ostatné činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou MWh 0,1807
Tarifa za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie MWh 17,5751
Tarifa za výrobu elektriny z domáceho uhlia MWh 4,3559

Tarifa za systémové služby MWh 7,0491
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu MWh 3,2100
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy A/l fáza/Mesiac 0,1600

UPOZORNENIE PRE ZÁKAZNÍKOV
Výška preddavkovej platby je vypočítaná na základe cien platných pre rok 2017 a predpokladanej spotreby. Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.1.2017 
dochádza k výrazným zmenám výšky tarify za prevádzkovanie systému a cien za prístup do distribučnej sústavy {platba podľa veľkosti hlavného ističa), ktoré ovplyvňujú 
výšku Vašej preddavkovej platby. Skontrolujte si, ako sa zmenili platby za ističe na stránke príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy: www.sse-d.sk 
{Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.), www.vsds.sk (Východoslovenská distribučné, a.s.), www.zsdis.sk (Západoslovenská distribučná, a.s.).

V prípade otázok ohľadom novej výšky preddavkových platieb nás môžete kontaktovať e-mailom na podnikatelia@sse.sk, s uvedením predmetu e-mailu "preddavkové 
platba".

Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.
Všeobecná úverové banka, a.s. SK91 0200 0000 0000 0070 2432 SUBASKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť SK68 1100 0000 0026 2115 0449 TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK32 0900 0000 0004 2370 3090 GIBASKBX
CID: SK57ZZZ70000000017
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