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Dohoda o platbách
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opakované dodanie tovaru

Príloha k zmluve o združenej dodáVke elektriny číslo32053241 (ďalej len "Zmluva")

Poľadové číslofaktúry:

132701326768

Dátum Vyhotovenia:

11.01.2022

spósob tlhÍedy preddavkou

Odberatel'
0bec KĺáľovaLehota
Kráľova Lehota 39 - 0,032 33 Král'ova Lehota

PÍevodný pľlkaz

lČo: ool1sal8

Úoaje o odbernom mieste

Bankové spojenie: SK08 0200 0000 0000 2622 7342
Číslozmluvného účtu:1300024924

čííoodberného miesta: 3205324

osecĺÝ ÚRno KULT.BoM

Korešpondenčná adresa:

Králbva Lehota 39 - 0 0
032 33 Kráľova Lehota
EIC:242SS3205324000F

0bec Kráľova Lehota

KrálbvaLehota-00
032 33 Kráľova Lehota

Číslozmluvy: 3z053241
Produkt: KOMF0RT
Sadzba za distribúciu elektriny: C7 dvojpásmová sadzba

Rozpis platieb
Dodávateľ na základe Zmluvy č. 3u053241 stanovil preddavkové platby za dodáVku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.Z0zz do 3L.1z.Z0z2 nasledovne:

3205324500
3205324500

0t.s22AZ2
01.08.2022

15.02.2022
15.08.2022

?0%
Z0%

87s.00
87s,00

175,00
17s,00

I 050.00
I 050,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom roz5ahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.
PredpÍsanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s vaÍiabilným symbolom 320532450o. V prĺpade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu,
nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunuli na prvý pracovný deň.

Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na pÍedpokladané množstvo elektrickej práce 8,592 MvÚh za obdobie podľa Íozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej
legislatíVy pÍe rok 2022.ie skladba ceny za elektrinu pľe produkt K0MF0RT nasledovná:

DodáVkJ siloVc eleklri

KOMFORT

Cena boz DPH

Dodávka NT

63,8100
1,3200

Ml/"h

spotrebná daň z elektÍiny 59' la
Di5trĺbÚciô a re8uloVané poplatkV: C7 dvojpasmová sadzba
za
vo
Platba za distÍibuované množstvo elekt.iny v NT
Taŕafa za stÍaty pÍi distÍibúcii elektriny
TaÍlfa za pÍevádzkovanĺe systému
Taľifa za systémovéslužby
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového Íondu
Mesačná platba za príkon - istič

Mt{h

cena bez DPH {€
68,4200
12,3600
10,9150

Jednotka
Mhrh
Mb/h

1s.9000
6,2976

MVÚh

Mvýh
Mtt h

fu1 fázalMesiac

3,2700
0,4161

Bankové účtyStredoslovenskej energetiky, a.s.
Všeobetná úverová banka. a.s'
Tatra banka. akciová spoločnosť
slovenská sporiteľňa a.s.

a

0850 123 s5s
+421 41 5L9 85 05 mimo SR
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sK91 0200 0000 0000 0070 2432
sK68 1100 0000 0026 zlls 0449
sK32 0900 0000 0004 2370 3090
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www.sse.sk/zakaznicke-centra

SUBASKBX
TATRSKBX
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Stredoslovenská enerPetika, a.s.
pri Raičianke assuqg] 0].o 47 Žĺlina
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