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ENERGETIKA

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
Doklad o oprave základu dane (MlD)

Poíadové číslo faktúíyi
Poradové číslo póvodnej íaktúry:
Faktuíačné obdobie:
spósob úhrady íaktúí:
Dátum dodania:
Dátum VVhotovenia:
Dátum odoslania:
Dátum splatnosti:

Graf spotreby
r,,ildh

25 z?,,g5

20

15 l

10

5

0
10.o2.z017
11.L2.2oL7

AKT|VUJTE sl
E_FAKTÚnul

Tip pre vás

Nechajte si doručovaťfaltúry na
e-mail a využite d'alšle výhody:

. rýchlu a pohodlnú prístupnosť,

. ekologickú zodpovednosť

AKTUÁcn NA:
www.sse.sk/e-íorm

Úoaie pre DPH

918o055624
13000].483156
Lo.o2.2o17 - 3t.L?.2oL7
Prevodný pŤíkaz
06.01.201B
05.01,2018
09.01.201,B
2?.oL,2ot8
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0dberateI'
Rozpočtová organizácia LUKUS
Divadlo B.5.Timravy, Nám, republiky 2095/5
9B4 01 Lučenec
tčo: +zlt3goz
DlČ: Zlz0186662
Číslo zmluvného účtu: 1300087780

Korešpondenčná adresa:
Rozpočtová organizácia LUKUS

PAY

Dr, Heíza 240/1
984 01 Lučenec

ÚOale o odbernom mieste
číslo odberného miesta: 5201080
Rozpočtová organizácia LÚKUS
Dr.Herzal"VQ
984 01 Lučenec
ElC: 242555201O80000U
Číslo zmluvy: 9]"oo358656
Produkt: AKTlV
sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba

Finančné vysporiadanie

Spolu za dodávku a distribúciu elektriny

zaplatené preddavkové platby

4964,5L
-4 000,00

SUMANAÚHRADU-NEDoPLAToK 964,51

Variabilný symbol
Dátum splatnosti

5201080011
?2.0t,?0L8

Nedoplatok vo výške 964,51 € uhradte prosím na účet číslo sK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskór
do 2Z,01,2018, Pri realizácii pIatby uved'té Vaíiabilný svmbol 5201080011.

celkové dodanie

Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru
Doúčtovanie dodania

Prehl'ad zaplatených preddavkových platieb

2O0/o

20o/o

20o/o

41,37,o9
3 333,30

803,79

B27,42
666,70
1,60,7?

4 964,5t
4 000,00

964,51

a (€)

@ oodniXatetia@sse.sk

stredo§loven5ká eneí8etika, a.s,, Pri Rajčianke 8591"/48,010 47 Žilina, lČo:
Zapísaná v 0bchodnom re8istri 0kíesného súdu Žilina, Ocldiel: Sa, Vložka číslo

0850 123 555
+4zL 41 519 85 05 mimo sR

WWW.sse,sk
StredosloVenská eneíBetika, a,s.

Pri Rajčianke 859tt48, oto q7 Žilina

36 403 00B, DlČ: ZOZ010668z, tČ opH: sK202010668Z
10]2íjli ll4
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5K91 0200 0000 0000 0070 Z43Z
sK6B ],100 0000 0026 2ll5 0449
sK32 0900 0000 0004 2370 3090

Poradové číslo faktúry: 918005 5624

sUBASKBX
TATRSKBX
6lBASKBx

Podiel jednotliVých obnovitel'ných
zdroiov na obnoviteťných

zdrojoch celkom v % za rok 201,6

Bankové účty Stredoslovenskei energetiky, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.

Tatía banka, akciová spoločnosť
slovenská spoíiterňa, a.s.

clDi sK57 zzz7 oo00 0 000 1 7

Zloženie koncovej ceny elektriny
na vašom odbernom mieste

lnformácie pre Vás

s regulovaným subjekiom, ktorý je dodáVaterom elektriny alebo prevádzkovatelbm distfibučnej sústavy, ak sa ohl'adom píedmetu sporu uskutoČnilo reklamaČné konanie
a koncový odbeíatel'elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo §o spósobom jej Vybavenia; možnosť obíátiť sa na súd tým ni€ je dotknutá.

štandardov kvality dodávky elektriny nájdele na WWW.sse.sk.

r spolu za dodávku
si|ovej elektíiny

spolu za distllbúciu
a regulované poplatky

Sumy sú uvedené bez
DPH. Detail rozúčtovania
nájdete V časti Rozpis
Ťakturácie za dodávku
a distíibtjciU elektíiny,

VysVetlenie íaktúry a jej jednotlivých položiek nájdete na www,sse.sk.

Podiel primárnych zdrojov
na celkovej spotíebe elektriny v %
za íok 2016

Primárne zdroje
(0bnovitelhé zdroje)

za rok 2016
Jadrové paíivo
Voda (VE s výkonom nad 5 Htď)
obnovitelhé zdíoje

Slnečná energia
Biomasa, bioplyn
Voda (MVE s výkonom do 5 MW) ,..

lné obnovitel'né zdroje ..,,,......,,.....,...

Uhlie
Zemný plyn
lné zdroje

2o,0 %

35,o %
19.0 %

8,4%
8,6 %

!,6Ya
o,4oÁ
0,0 %

19,0 %

6,0 %
0,0 %

43,8oÁ
45,5oÁ
8,4%
z,3%
0,0 %

,l,

lsT NA PLNÝ PLYN
SO SSE SA OPLATÍ

hrvt hr.s§e.sk

xn§px@
Tento čiarový kód slúži na úhradu faktúry prostredníctvom služby Platba šekov a Coopcasa,
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