Zákaznícke číslo: 5150654356
Vyúčtovacia faktúra
za dodávku zemného plynu: 8443933140

Peter Korpa
Blatná Polianka 40
072 44 Blatné Remety

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Zákaznícka linka SPP 0850 111 363
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.
alebo nás kontaktujte na www.spp.sk
cez online chat resp. online hovor

peter.korpa@gmail.com

V Bratislave dňa 17.10.2019
Vážený zákazník,
dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.
Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru za obdobie 19.10.2018 - 07.10.2019, ktorej výsledok je preplatok.

Ako sme vypočítali preplatok?
Fakturovaná suma s DPH
Prijaté preddavkové platby za opakované dodávky
Preplatok (Vám vrátime)

981,49 EUR
1 074,00 EUR
-92,51 EUR

Uvedená suma Vám bude zahrnutá do inkasného lístka / platobného dokladu SIPO.
Detaily nájdete v priloženej faktúre.
Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované dodávky (ďalej
len „preddavkové platby“) v celkovej výške 1 034,00 EUR za rok.
Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis 11 mesačných preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie,
ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. V mesiaci, v ktorom sa vykonáva ročné vyúčtovanie spotreby zemného plynu, nebudete mať predpísanú
žiadnu preddavkovú platbu za plyn, dostanete len vyúčtovaciu faktúru.
Zároveň Vás prosíme o uhrádzanie stanoveného počtu 11 mesačných preddavkových platieb podľa dohodnutej formy úhrady.
V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb, alebo aj iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás,
prosím, kontaktujte na telefónnom čísle Zákazníckej linky SPP 0850 111 363 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod. alebo
prostredníctvom www.spp.sk cez online chat resp. online hovor.
Našou snahou je neustále zlepšovať starostlivosť o Vás. Aktualizujte si preto svoj e-mail na www.spp.sk/email.
S pozdravom

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0850 111 363
Fax: 02/58 69 90 00
E-mail: zakaznickalinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK5402000000001002029151
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Aktuálny cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Domácnosti je zverejnený na internetovej stránke
dodávateľa www.spp.sk.
Na uvedenej internetovej stránke je takisto zverejnená aj „Informácia o cenách za dodávku plynu pre domácnosti“.
Dodávateľ je v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov povinný dodržiavať štandardy kvality
dodávok zemného plynu. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle (www.spp.sk), resp.
sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (www.urso.gov.sk).

V nadväznosti na zmenu štruktúry tarifných skupín od 1. januára 2017 by sme Vás radi informovali, že Vami zvolený druh tarify by mal
zodpovedať odobratému množstvu plynu. Druh tarify, ktorý nebude zodpovedať odobratému množstvu plynu môže pri ďalšom vyúčtovaní Vašej
spotreby viesť k dodatočným poplatkom účtovaným zo strany prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS), ktorým je spoločnosť SPP Distribúcia a.s..
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) ako Váš dodávateľ plynu nevie ich výšku ovplyvniť a v súlade s cenníkom a obchodnými podmienkami
ich v plnej výške refakturuje.
Bližšie informácie o druhu tarify, ktorý zodpovedá Vami odobratému množstvu plynu nájdete na webovej stránke www.spp.sk v časti Domácnosti. V
prípade otázok nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom Zákazníckej linky SPP 0850 111 363, emailom na adrese zakaznickalinka@spp.sk,
prípadne nás navštívte v ktoromkoľvek Zákazníckom centre SPP.

Zamilujte sa

do zľavy
Neviažte sa a nechajte svoju zľavu rásť

www.spp.sk

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu
Číslo faktúry / dokladu:

8443933140

Zákaznícke číslo:

5150654356

ď uviesť pri kontakte s SPP

Číslo zmluvného účtu:

6102260448

ď použiť ako variabilný symbol

Číslo zmluvy:

9106067155

Dodávateľ

Odberateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

Peter Korpa
Blatná Polianka 40
072 44 Blatná Polianka

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

35815256
2020259802
SK2020259802

IBAN:
BIC kód:
CID:

SK54 0200 0000 0010 0202 9151
SUBASKBX
SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky:

Zemný plyn

Odberné miesto:
Číslo miesta spotreby:
POD:
Adresa:

Forma úhrad:
SIPO
Konštantný symbol: 0008

4101080793
3101297918
SKSPPDIS001123292844
Blatná Polianka 40
072 44 Blatná Polianka

Faktúra vyhotovená dňa:
Odoslaná dňa:
Splatná dňa:
Fakturačné obdobie:
Číslo cyklu:

17.10.2019
17.10.2019
30.11.2019
19.10.2018 - 07.10.2019
R10

Ako sme vypočítali spotrebu?
Číslo meradla

Obdobie

(a)

(b)

Priemerné
spaľovacie
teplo
objemové

Dodané
množstvo
energie v
plyne

(f)

(g)

(h) = (f) x (g)

3

-3

Počiatočný
stav meradla

Konečný
stav meradla

Odber plynu

Prepočítaný
odber plynu

(c)

(d)

(e) = (d)- (c)

3

3

3

od

do

(m )

(m )

(m )

(m )

(kWh.m )

21654320B905

19.10.2018

30.11.2018

5 878

6 273

395

399

10,735

4 283

21654320B905

01.12.2018

07.10.2019

6 273

7 892

1 619

1 637

10,755

17 606

Spotreba celkom

2 014

(kWh)

21 889

Prepočítaný odber plynu (f) predstavuje odber plynu (e) vynásobený objemovým prepočítavacím číslom: 1,011

Ako sme vypočítali fakturovanú sumu?
bez DPH

Obdobie

od

do

Počet
mes./ dní

Dodané
množstvo
energie v
plyne

(mes./dni)

(kWh)

Druh tarify

Fixná
mesačná
sadzba
(FMS)*

Sadzba za
odobratý
plyn
(SOP)

Platba
za FMS

Platba
za SOP

Spolu

(EUR/mes.)

(EUR/kWh)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

SLUŽBY OBCHODNÍKA
19.10.2018 30.11.2018

43 dní

4 283

D3

1,00000000

0,02000000

1,42

85,66

87,08

01.12.2018 07.10.2019

311 dní

17 606

D3

1,00000000

0,02190000

10,23

385,57

395,80

Základ dane pre DPH 20%

482,88

Ostatné služby súvisiace s dodávkou plynu (okrem služieb obchodníka):
DISTRIBÚCIA PLYNU – Distribučná sieť: SPP-distribúcia, a.s.
19.10.2018 30.11.2018

43 dní

4 283

D3

7,64000000

0,00920000

10,84

39,40

50,24

01.12.2018 07.10.2019

311 dní

17 606

D3

7,64000000

0,00920000

78,13

161,98

240,11

PREPRAVA PLYNU
pokračovanie na nasledujúcej strane
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pokračovanie z predchádzajúcej strany

19.10.2018 30.11.2018

43 dní

4 283

D3

0,00000000

0,00180000

0,00

7,71

01.12.2018 07.10.2019

311 dní

17 606

D3

0,00000000

0,00210000

0,00

36,97

7,71
36,97

Základ dane pre DPH 20%

335,03

* Fixná mesačná sadzba sa uplatňuje na počet mesiacov, počas ktorých je zmluva, prípadne prihláška k odberu plynu účinná. Pokiaľ je to iba časť mesiaca,
sadzba sa uplatní len čiastočne (napr. ak bola zmluva účinná 19 dní počas januára, uplatní sa 19/31 z fixnej mesačnej sadzby za január). Bližšie info: viď cenník
pre domácnosti na www.spp.sk

Rekapitulácia
Fakturovaná suma bez DPH

817,91

EUR

- z toho za regulované dodávky a služby

817,91

EUR

0,00

EUR

Suma DPH 20%

163,58

EUR

Fakturovaná suma s DPH

981,49

EUR

1 074,00

EUR

-92,51

EUR

- z toho za neregulované dodávky a služby

Vaše zaplatené platby
Výsledok z vyúčtovania

Preplatok (Vám vrátime)

-92,51

EUR

Koľko a kedy ste zaplatili?
Splatnosť platby

30.11.18 31.12.18 31.01.19 28.02.19 31.03.19 30.04.19 31.05.19 30.06.19 31.07.19 31.08.19 30.09.19
87,00

Na úhradu (EUR)
Dátum úhrady

87,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Spolu

100,00

09.11.18 17.12.18 16.01.19 18.02.19 18.03.19 16.04.19 16.05.19 17.06.19 16.07.19 16.08.19 16.09.19
87,00

Uhradené (EUR)

87,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1 074,00

Koľko budete platiť v budúcnosti?
Vaše budúce preddavkové platby sú vo výške 1 034,00 € podľa nasledujúceho rozpisu platieb:
Splatnosť

30.11.2019 31.12.2019 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020

94,00

Čiastka (EUR)

94,00

94,00

94,00

94,00

94,00

94,00

94,00

94,00

94,00

94,00

Spolu

1 034,00

Porovnanie vašej súčasnej spotreby s referenčnou spotrebou a s vašou spotrebou v minulých obdobiach
(a)

Odberné miesto

4101080793

(c)

Porovnanie spotrieb plynu

Druh
tarify

D3

(b)

(d)

(e)

Údaje o spotrebe za predch. obdobia

Súčasná
spotreba
[kWh]

Referenčná
spotreba
[kWh]

Historická
spotreba „R - 1“
[kWh]

Historická
spotreba „R - 2“
[kWh]

Historická
spotreba „R - 3“
[kWh]

21 889

23 270

22 335

23 207

0

(a) ... vaša súčasná spotreba za dané fakturačné obdobie
(b) ... priemerná spotreba referenčného koncového odberateľa s rovnakým alebo podobným charakterom odberu alebo rovnakým druhom tarify
(c) ... vaša spotreba za fakturačné obdobie 19.10.2017 - 18.10.2018 (rok R - 1)
(d) ... vaša spotreba za fakturačné obdobie 19.10.2016 - 18.10.2017 (rok R - 2)
(e) ... vaša spotreba za fakturačné obdobie (rok R - 3)
Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do odberného miesta odberateľa, pričom cena za služby
súvisiace so skladovaním je zahrnutá v cene za služby obchodníka, s výnimkou ceny podliehajúcej regulácii, kedy cena za služby súvisiace so
skladovaním plynu je rovná nule. Ak niektorá zo sadzieb ceny za príslušnú službu súvisiacu s dodávkou plynu v zmysle zmluvy nie je na faktúre
zobrazená, je rovná nule.
Dodávka zemného plynu je oslobodená od spotrebnej dane.

Užitočné rady o efektívnom využívaní zemného plynu sa dozviete na www.spp.sk, kde nájdete aj webovú Poradňu s odborníkom.
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Ak odberateľ plynu s odberným miestom s druhom tarify D1 až D6 odobral na danom odbernom mieste za celé fakturačné obdobie plyn v
množstve nad 100 000 kWh, dodávateľ plynu ocení celý odber odberateľa plynu od začiatku fakturačného obdobia v rámci ceny za služby
obchodníka s použitím sadzby za odobratý plyn určenej pre odberateľov plynu s dohodnutým druhom tarify D7 resp. D8 (podľa skutočného
odberu plynu) v zmysle zverejneného cenníka dodávateľa, platného v čase dodávky plynu. Fixná mesačná sadzba za služby obchodníka,
ako aj ceny za ostatné služby (distribúcia, preprava) budú použité podľa dohodnutého druhu tarify a platného cenníka v čase dodávky plynu.
Všetky informácie týkajúce sa ocenenia dodávky plynu sú obsahom zverejneného cenníka dodávateľa (www.spp.sk).
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