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opnnvruÁ paxrúRA za združenéslužby

dodávky zemného pIynu (daňoreý doklad)
časťA

Centrum volhého času - Kalokagatia
Strelecká 1
917 01Trnava

Dodávateť

OdberateI'

Vážený zákazník,

v súiade so Zmiuv ;u o zeiružených službách cioclávky piynu čísloSC2a17257 Vám precjkiaciáme opravné vyučtovanie
za zúčtovacieobc,rbie od 01.01.2018 do 31.12.2018 za dodávku plynu do Vašich odberných miest, V súlade so
zákonom č, 609/? )o7Z.z, je účtovanáspotrebná daň z plynu, nakolko odberatel' je konečným spotrebitelbm.
Celkové množstvc odobratého plynu: 103,2314 MWh.

Sadzba

Spolr

DP}

(EUR:

("Á"

3 679,48

Fakturované celkom za združenú
dodávku plynu
Cena spolu
Preddavkové platby za opakované

,136,28

3 679,4E

o,ooo

o,o0

- 3 376,14

20
2o

1o3,23138

136,28

3o3,34

20

1o3,23138

dodávky
Rozdiel k zdaneni,l

4 415,38

675,31

- 4 051,45

6o,59

363,93

363,93

ri-;,!urx;{§:iiťix.*ccru{-l"rLlrut vr,,i'nlélro

|}:iir_im:

735,9o

o,oo

zaokrúhlenie
Vyúčtovanie- Ne, ioplatok (EUR)

i

-

Času

&ť,/ q
:jp13ll

'r',l

lavujc

ičbprr, sxzozsl]7loi, banxové ipojenie: oTP Banká slovensko, a... tenN: Šxtt52oo oooo oooo
5]lalB,povolenié tJRso č, :"o1oP 0146

1216

6374, spoločnost je Vedena v: okřesný súd Bratislava l, oddiel sa, VloŽka
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mH.-r
Detailný rozpis odberného miesta

lo1.o1.2ol8 -

sKsPPDlsooo41o4o793

m

čísloodbéřného miest.

|.19_qoooozlz _

spósob méřánla:

_]

_

strelecká

31,12.2o1a

'l, 917

- -l

]

o] Třnava

i

Prehťad spotréby

čísbmeradla

Faktuřačné obdobié

4llo5432YAoo

zo

stav plynomoru (m!)
Rozdiel
Počiatočný Konečný stáVu (fi3)

o].ot.2ol8-3,1.1 2.20l8

68

431

Spolu

|

78

ool

obi.

prep.
čí§lo

spotřeba

9 57o 1,o04o

Spalovacla

(m")

teplo
(kWh/ml)

9 608,28

spotřEba
(kWh)

10,7440 lo3 231,36

9 57o

spotreba
(MWh)

,lo3,23136

lo3,23,136

PoloŽkazo-spósobodpoctu,nadobúdahodnoty:o-odhadspotreby,s-samoodpočet,z-zmenaceny,Bezhodnoty-štandardnéodčítanie

Služby obchodníka . a dodávku plynu (iodnotky v EUR sú uvedené b€z DPH)
popis

položky

í

Sadzba za odobratý ze,nný

p|yn

Jednotková ccna
béz DPH (EUR)
20,82

Fakturačnéobdobie

Io1.o1.2o18-31.12.2ol8

Spolu platba za služ:y obchodníka za dodávku plynu
Isluzuy súvisiace s

cj,

Množstvo
1o3,23138

MWh

spolu

bez DPH (EUR)
2149,27

2149,27

ctribúciou plynu cednotky v EUR sú uvedené bez DPH)

Popls položky

Fakturačnéobdobie

Jédnotková cena
bez DPH (EUR)

F]xná sadzba

o1.o1.2o,18_3,!,,]

2.20l8

variabilná sadzba

ol.

2.2o,1

50,78
5,8o

platba za služ;y súvisiace s distribúciou plynu

Memá
lednotka

o1. 2o1 8-

3,1.,l

8

ttnožswol
Y"F
] .léonotxe

Spolu
bez DPH (EUR)
5o9,36
1

2o8,to

stivisíace s pi§přavou plynu (iednotky v EUR stl uvedené bez DPH)
lPopis položky
IDoprava plynu - variabilná

sadzba

Ispolu platba za služby súvi§iace s prepravou plynu

Fakturačnéobdoble

bez DPH
lo3,23158

I01.01.2018-31.12.2018

l85,83

Vyrlčtovanie platby ia spotrebnú daň (jednotky v EUR sú uvedené bez DPH)
Popl§ položky

Fakturačnéobdoble

Spotřebná daň - uplatt: :ná

o1.01.2 ol

§polu platba za spo rebnú daň
iSumár za odberné
sadzba DPH

rl

8 -3,1,,l 2. 2o,1

Jednotkoyá cena
bez DPH (EUR)

Množstvo

1,32

lo3,23138

8

Mgíná
MWh
'ednotka

§polu
bez DPH (EuR)
136,28

136,28

iěsto

(%):

20

spotřeba (MWh):

lo3,23l38

Cena celkem bez DPH :a služby obchodníka za dodávku plynu (EUR):
cena celkem bez DPH la služby súvisiace s distribúciou plynu (EUR):
cena celkem bez DPH :a píepřavu plynu (EUR):
dlň bez Dp l (EUR):
l:!:l,:o".
Základ pre DPH (EUR)

2149,27

l 2o8,1o
l85,83
136,28

3 679,4a

]Spolu za odberné rr; §sto v EUR bez DPH (dodávka, distribúcia, služby prepraw spotrebná daň)

3 679,4a

lČDPH: sK2o231'l71o7, banKové spoienie: oTP Banka slovensko, á.s. IBAN: sKl1 52oo oooo oooo 1216 6374, spoločnostje Vedena V: okresný súd Bratislava l, oddiel sa, vložka
5,1l8lB,povolenie tJRso č.,o1oP 0146
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Priiaté preddavkove

p|{Pv:::*!::r

199!y]ry
sadzba

DPH (%)

sc2o17257937
sc2o17257937
sc2o17257937
sc2o17257937
sc2o"l7257937
sc2o17257937
sc2o17257937
sc2o17257937
sc2o17257937
sc2o17257937
sc2o17257937
sc2o17257937

o1.o2.2ol8

21.o2,2o1a
o2.o3.2o18

281,36

o1,o1.2o,18

281,36

o1.o3.2o,18

l4.o3.20l8

28"1,36

o,1.04.2ol8

1,|,o5.2o18

281,36

ot.o5.2ol8

29.o5.2018

28,1,36

o,1.o6,2o,18

27.06.2o1a
2a,o7,2018

281,36

28t,36

o1.o7.2ot8

2a\36

o,1.o8.2o18

28.08.2o18

o1.o9.2o18

25.o9.2ol8

28,1,36

o1.1o.2o18

07.12,2018
07.12,2o1a
07.,l2.2o1a

281,36

o1.11.2ol8

o1.12.2ol8

28"1,36
28,1,18

20
2o
20
20
20
2o
2o
20
20
20
20
2o

Spolu

DPH (EUR)

§polu (EUR)

56,28
56,28
56,28
56,28
56,28
56,2a
56,28
56,28
56,28
56,28
56,28
56,23

337,64
337,64

337,64
337,64
337,64
337,64
337,64
337,64
337,64
337,64
337,64
337,41

4 051,45

lnformácia o spotrebe
Poznámky k energetickej efektívnosti odbeřateía
Táto ČasťvyúČtovacejfaktúry má výlučne informatívnu povahu a nepredpokladá a nevyžaduje žiadnu následnú súčinnosťalebo
osobitný úkon zo strany odberatelb.
SpoloČnosť MET Slovakia, a.s. Vám týmto ako dodávatel'zemného plynu v súlade s §22 ods. 2 zákona č. 321/2074 z. z. o energetickei
ÚČinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon") predkladá nižšieuvedené povinné informácie o cene za
dodávku plynu a spc,trebe plynu koncového odberatel'a.

Cena za dodávku plynu (§22 ods.2 písm, a) zákona)
Cena za dodávku plynu pozostáva z príslušných regulovaných a neregulovaných zložiek uvedených v časti B vyúčtovacejfaktúry,
Regulované zloŽky ceny za dodávku plynu podliehajú cenovej regulácii prostredníctvom cenových rozhodnutí vydávaných úradom
pre reguláciu sieťovych odvetví podlb príslušných ustanovení zákona č. 25O/2O12 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
l.

Porovnanie skutoČne,j spotreby vočískutočnej spotrebe koncového odberateía za rovnaké vyúčtovacie obdobie v predchádzajúcom
roku (§22 ods. 2 písrn. c) zákona), Porovnanie skutočnej spotreby voči spotrebe plynu refereněného koncového odberatela
v Podobnej kategórií odberu za rovnaké vyúčtovacie obdobie (§22 ods. 2 písm. d) zákona), súhrnnéúdaje o skutočnej spotrebe
plynu za predchádzaiúce tri roky, resp. od nadobudnutia účinnostizmluvy o združenej dodávke ptynu s koncovým odberatelbm (§22
ods. 2 písm. e) zákona):

Hístória spotreby zé {azníka
zličtovacie obdobie
01,18 - 12.18
O].18 - 12,18

spotřeba v

Mwl

1o3,23l

referenčná

a3347

o1.,l8 -]2.18

lČDPH: sK2o23'll7l07, ban(ové spoienie: oTP Banká stovensko, a.5. IBAN:
51,18/B,povolenie ÚRso č. 201oP 0,146

sKll 52oo oooo oooo

01.18 -'12.18 referenčná

l216 6374, spoločnostje Vedena V: okresný súd Bratislava l, oddiel sa, Vložka
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lnformácle pre zákazníkov
Vysvet|enie použitých pojmov a skratiek u potoŽiék vzťahuiúcich sa k dodávke a distribúcii zemného plynu (ďa!ei len
ZP):

Fakturačnéobdobie

Obdobie, za ktoré je daná platba vypočítaná.
Skratka urČuje spósob, akým bol zistený stav číselníkaplynomeru na konci fakturačného obdobia
alebo charakterizuje aj dóvod vykonanie odpočtu (S - samoodpočet, o - odhad spotreby, z - zmena
ceny, bez znaku - riadny odpočet).
Hodnoty stavu číselníkaplynomeru vzťahujúce sa k danému fakturačnému období.

Spósob odpočtu
Stav plynomeru

Rozdíl v m3
Spotréba nameraná plynomerom. Jedná sa o rozdiel konečnéhoa počiatočnéhostavu plynomeru.
Objemové prepočítt,lacie číslo Technický koeficient, samostatne určený vyhláškou pre každúobec v závistosti od nadmorskej
výšky.
Spalbvacie teplo obj:mové v MnoŽstvo energie v kWh, ktoré sa uvolní dokonalým spálením jednotkového objemového množstva
kWh/m3
plynu.
Priemerné spalbvac:
objemové

:

teplo

spotreba V kwh

Hodnota, ktorá vznikla výpočtom Rozdiel v m3 x Objemové prepočítavaciečíslox priemerné
spalbvacie teplo objemové.
Spotreba v kWh prevedená na MWh.

Spotreba v MWh
Spotrebná daň
Obchodník - Sadzb;
odobratý plyn
obchodník - Fixna r
sadzba
Distribúcia - Fixná s;
mesiac
Distribúcia - Fixná s
DMM

Aritmetický píiemer denných hodnót spalbvacieho tepla objemového za fakturačnéobdobie.

Touto daňou je v zmysle zákona 609/2007 Z,z,zalažená dodávka ZP koncovému spotrebitelovi od
1,7,2OOa, Jej výška je vypočítaná ako súčincelkovej §potreby a zákonom danej sadzby dane za
spotrebovanú MWh.
:a

Cena za energetickú hodnotu dodaného ZP

-sačná

Mesačná cena za štruktúrovanie dodávky plynu.

r]zba za

Mesačná cena za distribúciu plynu v distribučnej sieti hradená formou stálei platby.

dzba za

MesaČná cena vypoČÍtaná z ročnej sadzby za dennú distribučnú kapacitu na súhrnnom Vstupnom
bode a na odbernom mieste zákazníka.

Distribúcia - Variabi' rá sadzba cena za distribúciu odobratého zp na odbernom mieste zákazníka.
Preprava - Fixná sac :ba za
Mesačná cena za prepravu plynu v prepravnej sieti hradená formou stálej platby.
mesiac
Preprava - Variabiln sadzba
Cena za prepravu odobratého ZP - plyn na prevádzkové účely.

KontaKné údaje na štátné inštitúcie
Úrad pre reguláciu sieťových odvétví
Adresa sídla
Telefónne číslo
Adresa webových sti,ánok

Ministeístvo hospodárstva sR
Adresa sídla
Telefónne číslo
Adresa webových str,ánok

Bajkalská 27,82O 07 Bratislava 27

02/581oo422

!y]ua{JJl§!.l ,.ik
Mlynské nivy 44/A,827 15 Bratislava 212

02/48541111

llrv\ry.eEol]

V-9Jov.sk

Spoločnosť MET Slo,lakia, a.s. zverejňuie vyhodnotenie štandardov kvality na svojej webovej stránke
v časti Dokumenty a odkazy/Štandardy kvality.
MET Slovakia poskyl uje svojim zákazníkom službu Energetického poradenstva - informácie o šetreníjracionalizácii či modernizácii v
oblasti spotr€by elektrickéj énergié.Viac informácií sa možete dozvedieť priamo od Vášho manažérapredaja.

lČ DPH: sK2o231171o7, banKové spoienie: oTP Bánka slovensko, á.s. lBAN: sKl'l 52oo oooo oooo
51la/B,povolenie tJRso č. : o1oP o,146

1216
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