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Obec Kráľova Lehota

oi:ecný úracl v Kráľovej [ehote
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Dohoda o platbách
za odobratú, ale zatial' nevyfakturovanú
elektrinu - faktúra
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Pľĺloha k Zmluve o združene| dodávke elektriny čÍslo3205329Z (ďalej len'Zmluva")

Poradové číslofaktúÍy:

Odberatel'

132401491531

vyhotovenia:
Spôsob úhtady pÍeddevkov:

10.01.2022

Dátum

0bec Kráľova Lehota
Kráľova Lehota 39 - 0,03Z 33 Král'ova Lehota

Prevodný prlkaz

lČo: oo31seag
Bankové spoienie: sK08 0200 0000 0000
Číslozmluvného účtui130oo25oo6

Úoaje o odbernom mieste
čĺstoodberného miesta: 3z05329
osecHÝ Únno- MAT.ŠKoLA

262?7342

Korešpondenčná adresa:

Kĺálbva Lehota 82 - 0 0
032 33 Králbva Lehota
EIC:242SS3205329000R

obec KlálbVa Lehota

KĺálbvaLehota-00
032 33 Kráľova Lehota

Číslozmluvy: 32053292
Produkr: KLASIK
sadzba za distribúciu elektriny: c5 dvojpásmoVá sadzba

Rozpis platieb
DodáVateľ na základe Zmluvy č.32053292 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.0].'2022 do31'.1'2.20zz nasledovne:

01.0e.e022
01.08.2022

3205129600
3e05329600

15.OaZO2e
15.08.2022

20%
20%

1
1

392.50
392,50

?78,50
278,50

1671,00
1671,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca. v ktoÍom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu pľotihodnoty.
Predpĺsanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom ie splatná s vaĺlabllným symbolom 3205329600. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu,
nedeľu alebo sviatok. bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Skladba ceny
oohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 14,721 MV'/h za obdobie podľa rozpisu platieb v.iednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej
leBislatÍVy prc Íok 2022 je skladba ceny za elektrinu pľe pÍodukt KLAslK nasledovná:
DodaVka 5iloVei elcktíiny: KLASlK

notka

Cena bez oPH

Mtďh

Dodávka NT

Mvťh

s9.1a

lované

mová sadzba
vo
Platba za dlsťlbuované množstvo elekt.iny v NT
TarĺÍa za straty pri distľlbúcil elektriny
Tarifa za prevádakovanie syslému
Tarifa za systémovéslužby
EÍektÍvna sad.ba odvodu do NárodnÉho jadľového Íondu
Mesačná platba za prÍkon - istič
DĺslribÚCiô

49,7600
1,3200

Mvúh

Spotrebná daň z elektriny
a

c5

tednotka

cena bez DPH (€)
5,5000
10,9150
15,9000

MV'rh

MWh
Mtďh
MV,lh

Mhrh
A/1 fázalMesiac

6,?976
3,2700
o,?443

Bankové účtyStredoslovenskej energetiky, a.s.
sK91 0200 0000 0000 0070 2432
sK68 1100 0000 0026 2L1s 0449
sK32 0900 0000 0004 2370 3090

Všeobecná úverová banka. a.s.
Tatra banka, akciová spoločnosť
Slovenská sporiteľňa. a.s.

08s0 123 555

+421 41 519 85 05 mimo SR
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www.sse.sk/kontakt
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www.sse.sk/zakaznicke-centra
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