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Dohoda o platbách
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opakované dodanie tovaru

PrÍloha k zmluVe o zdruŽenej dodávke elektriny číslo320533z1 (ďaĺej len "Zmluva")

0dberatel'

134901332453

Poradové číslofaktÚry:

L?.OL.ZOZZ

Dátum vyhotovenia:

spôsob úhÍedy pÍoddavkov:

Obec KĺáľovaLehota

Pľ€vodný p]lkar

KráľovaLehota 39- 0, 03Z 33 Králbva Lehota

ŕo: ool1sa:e

Úoa|e o odbernom mieste
Čísloodbeľného miesta: 3205332

Bankové spojenie: sK08 0200 0000 0000
ČíslozmluVného Účtu: 13oo025034

oaecruÝ Únno oR.PREV.MANG
Králbva Lehota 120 - 0 0
032 33 Kráľova Lehota

26?27342

Korešpondenčná adresa:
0bec Kráľova Lehota

KráľovaLehota-00

EIC:242SS32053320001

032 33 KĺáľovaLehota

Číslozmluvy: 3205332J'
Produkl: AKTIV
sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

Rozpis platieb
Dodávateľ na základe Zmluvy č.320533z]. stanovil preddavkové platby za dodáVku a distÍibúCiu elektriny na obdobie od 01.0L.z022 do 3]..12'20z2 nasledovnel

Variabilný

bol

Dátum s

Dátum dodania

3205332500

01.08.202e

osti

Sadzba

DPH

základ dane

20%

$.08.2022

(€)

Výška dane
12,s0

12,s0

62,s0

Na úhľadu

75,00

Dátumom dodania ie prvý kalendárny deň mesiaca, V ktorom je elektrina dodávaná v pĺedpokladanom ĺozsahu za kalendárny mesiac Za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.
PredpísanÚ platbu realizu.ite do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s vaľlabllným symbotom 3z0533z50o. V prĺpade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu,
nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunuhj na prvý pracovný deň.

Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 0,007 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb V lednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnei
legislatívy pre rok z0Z2 je skladba ceny za elektĺinu pÍe produkt AKT|V nasledovná:

Dodávkä siloVej elektÍiny: AKTIV

Cena bez DPH

lednotka

68,4700
1,3200

M!ťh

Spotrebná daň z elektriny s9.1a

Distribú(ia a IeguloVané poplatky: C2 jednopásmová sad2ba

cena bez DPH

lednotka

{€)

za
TaÍifa za straty p'i distÍibúcii elektÍiny
Taĺifa za prevádzkovanle systému

MVťh

Taĺifa za systémovésluŽby
Efektívna sadzba odvodu do NárodnÉho jadrového Íondu
Mesačná platba za pĺikon - istič

MV'Jh

3,2700

A'/1 fá2alMesiac

0,1186

10,9150
15,9000
6,2976

MhJh

MWh

Bankové účtyStredoslovenskej energetiky, a.s.
s(91 0200 0000 0000 0070 2432

Všeobecná Úverová banka, a.s'
Tatra banka. akciová spoločnosť
Slovenská sporiteľňa' a.s.

Z

?!:ľiiiii?uo'mimoSR

SUBASKBX
TATRSKBX
6IBASKBX

5K68 1100 0000 0026 211s 0449
sK32 0900 0000 00M 2370 3090
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