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FAKTÚRA č. 2í8oo2o888
Zákaznicke číslo 3000080444

Variabilný symbol 2,180020888

Konštantný symbol 0308

Spósob úhrady: Prevodný príkaz

Rozpočtová organ izácia LU KUS
Divadlo B.S.Timravy, Námestie republiky 512095
984 01 Lučenec 1

Divadlo B.S.Timravy, Námestie republiky 512095
984 01 Lučenec 1

lčo:42313902

I energie2"
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava í

lčo: 46113177

lč opH: sK2o2g235225
Telefon: +421 B50 166 066

E-mail: info@energie2.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 53Bg/B

Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
SWIFT: UNCRSKBX
lBAN: sK791 í 1 10000001 152848056

čísloúčtu: 115284805611111

Dátum vystavenia 06.06.20í8
Dátum splatnosti 20.06.2018
Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.05,2018
Číslo póvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8401668902 VYÚČTOVAC|A FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTR|NY

t ZáRaznícky portál

=L 
všetky informácie Ía jódnom mieste

Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) Sadzba DPH (7o) Celkom bez DPH (€) DPH (€) celkom s DPH €
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom
Predpísané - dohoda o platbách za
ROZDlEL ku zdaneniu

860,94
-556,00

ROZDlEL z vyúčtovania

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobié) Celkom s DPH (€)

Vyúčtovanie spoheby elektriny a služieb celkom za obdobie 0,1.05,2018 - 31,05.2018 860,94
Uhradené -556,00
NEDOPLATOK 304,94

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.
Pri Úhrade NEDOPLATKU Vás prosíme o dodžiavanie variabilného symbolu platby z dóvodu správneho dohl'adania úhrady,
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Príloha k faktúre č. 2í80020888
Adresa odberného miesta: Lučenec, Adyho ElC: 2425S4523821000Q

Vaša spotreba za fakturované obdobie od 1.5.2018 do 31.5.20'18

IlqPqlvvq

Distribučná sadzba:
Distribučná sústava:

NN
C2 SSE-D s profilom

Stredoslovenská energetika - Distribúcia,

l rezervovaná kapacita (kW):

Rezervovaná kapacita (kW):

Vel'kosť ističa: 250

Straty transformátora: 0o/o Podiel odberu v NT za obdobie: 0,00%

Násobitel': 1Elektromer číslo: 7748,SX5A2
Stav JTfuT: počiatočný stav: 36072 40561

služieb
3x,160 za každý 1A
Distribúcia elektriny, tarifa bez strát vrátane prenosu elektriny W
Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN
Odvod do Národného jadrového fondu
Prevádzkovanie systému

EUR/MJ Množstvo MJ EUR

62,5000000
0,0674800
0,0052983
0,0032,100
0,0262011
0,006891 9

mesiac
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

62,50
302,92
23,7B
14,41

117,62
30,94

1

448g
4489
4489
4489
4489

552,17Spolu EUR bez DPH

EUR/MJ Množstvo MJ EURza dodávku
Stála mesačná plaiba
Cena silovej elektriny - osobitná zložka

3,0000000
0,00,13200
0,0348300

1

4489
4489

mesiac
kWh
kWh

3,00
5,93

,l56,35
Cena

Spolu EUR bez DPH
VT

SUMÁR ZA ODBERNÉ M|ESTO

Za poskytnutie distribučných služieb

Za dodávku silovej elektriny

Celkom za odberné miesto (EUR bez DPH)

,l65,28

EUR
552,17

165,2B
717,45

Prehl'ad platieb

81 80007545 09.04.20,18

Spolu

GRAFlcKÝ PREHl]AD sPoTREBY
ElC: 24ZSS4523821000Q
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Produkt dodávky:

a.S.

Cena silovej elektriny 1T s profilom Typ odberu: A

za
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Príloha k faktúre č. 2í80020888

Podiel jednotlivých druhov Primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v roku 2017

16,51o/o

Dodávatel' je v zmYsle Zákona Č. 25ol2o12 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinnýdodrŽiavať ŠtandardY kvalitY dodávok elektriny. Vyhodnotenie štandardov kvality za predcnZozajrici rok dodávatel,zverejňuje na svojomwebovom sídle (www.energie2.sk), resp. sú zúerejnené na webovom .íá]" Ů;;J; ň ifilň sieťových odvetví (www.urso,gov.sk).

Jedným zvýznamných dodávatel'ov spoloČnosti Energie2, a.s. bola v roku2017 spoločnost,Slovenské elektrárne, a.s., ktorá nám dodalaaŽ 79,56% z celkových dodávok elektrinY. Podrobnqší popis a tiež informáci.i 
" o"ňái" vyrobenej a dodanej elektriny na životnéprostredie nájdete na webovej stránke Slovenských eteŘtraini, a.s. (www.seas.sk).

PríPadné sPory, ktoré vznikajú medzi dodávatel'om elektriny a koncovým odberate|,om elektriny na základe zmluvy sa strany zavázujúrieŠit'najskÓr zmierom, V prípade ak nepríde k zmieru je odbLratel' oprávnený predložiť úradu na mimosúdne riešenie spor s dodávate|,omelektriny, ak sa ohl'adom predmetu sporu uskutoČňilo reklamačňé 
59nanie a tán"ouý-odberatet,elektriny nesúhlasí svýsledkomreklamácie alebo so sPÓsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
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Príloha k faktúre č. 2í80020888

Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v roku20,17

JADROVE PAL|VO VoDA UHLlE PLYN oSTATNÉ oBNoVlTEl]N É ZDRoJE
56,74% 16,51o/o 17,96% 1,21% 7,58o/o

Dodávatel' je v zmYsle Zákona č. 25012012 Z,z, o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný
dodrŽiavat'ŠtandardY kvalitY dodávok elektriny. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávatel, zverejŮuje na'svolom
Webovom sídle (www.energie2.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 1www.uiso.gov,sk),

Jedným zvýznamných dodávatel'ov spoloČnosti Energie2, a.s. bola v roku 2017 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., ktorá nám dodala
aŽ 79,56% z celkových dodávok elektriny. Podrobnejší popis a tiež informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné
prostredie nájdete na webovej stránke Slovenských elektrárni, a.s. (www,seas,sk),

PríPadné sPory, ktoré vznikajú medzi dodávatel'om elektriny a koncovým odberatel'om elektriny na základe zmluvy sa strany zavázujú
rieŠiť najskÓr zmierom. V prípade ak nepríde k zmieru je odberatel' oprávnený predložiť úradu na mimosúdne riešenié spor s dodávate1,om
elektrinY, ak sa ohl'adom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a koncový odberatel, elektriny nesúhlasí s výsledkom
reklamácie alebo so spósobom jej vybavenia; možnost' obrátit'sa na súd tým nie je dotknutá.


