
ZSE Energiu, a. s Čulenova 6 B16 ň7 Bratislava 1 

Porád. č. faktúry / Var. symbol: 7I40489895 

Obchodný partner: 5100013535 

Zmluvný účet: 6500010036 

Dátum vyhotovenia: M. 01. 2011 

Dátum splatnosti: 15. 02. 2011 

Dátum dodania: 31.01 2011 

Dátum spotreby: 31. 01. 2011 

Faktúra 

R E G I O N Á L N Y Ú R A D 

VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
ŠTEFÁNIKOVA 58/58 
STARÉ MESTO 
949 01 NITRA 1 

Meno a sídlo ubeh. partnera podľa obeh. reg.: 

R l i t i lONÁLNY l'JRAD 

VĽR EJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

ŠTEFÁNIKOVA 58/58 

949 63 NITRA 

IČO: 17336031 

DIČ: 2021205208 

Vážený obchodný partner, 

zasielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu 

elektriny. Prosime Vás. aby ste vyfaktúrovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom. 

Nové VSeobemé obchodné podmienky a cenník účinný od I. januara 2011 nájdete na www.zsc.sk. 

ZSE Energia, a.s. zastúpená na zaklade plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a s. Čulenova t, 816 47 Bralislava, 100:35823551 
ZSE Energia, s. s. 
Doruŕovaciaadresa: ZSE Energia, a. PO 8ox 325. 81000 Bratislava 1. vwnw.tse.sk Vystavená faktúra bola skontrolovaná. 

Kontaktne miesto Nitra, Štefánikova tr. 65. 9Í9 52 Nitra 
Zákaznícka linka 0B50111 555, pracovné dni 7.00-19.0I), F »«2H0>250 61 39 01, kontaktgise.sk 
IČO: 36677281, IČ OPH: SK20222A9295. DIČ: 2022249295 g pozdravom 

Západoslovenská energetika, a. s. 
Bankové spojenie: Tatra banka. a.s.. č. ú.: 26A90000A7/1100 
Spoločnost je zapísaná v Ottchocnom registri Okresného sudu Bratislava I. oddiel Sa v. t 3978/B 

Príkaz na úhradu 

Banke 
Bankové spojenie Pobočke 

na ťarchu účtu kód banky Splatný dňa 

v prospech účtu kód banky Mena (EUR) Symbol platby 
2649000047 1100 sumu variabilný konštantný špéfcifický 
dopĺňajúci údaj banky 1425,38 7140489895 0308 

i 

Miesto a dátum Pečiatka a podpis príkazcu 

!;; i i n-ii;;!!':!!;! f í i i i i i j s I M 

• ? T í • - • -'i 

Množstvo 

[k\Vhl 

Suma lie/ 

dane (KUK] 

Spotrebná daň 

|0,00132 

EUR/kWh] 

Zák lad pre 

20% DPH 

|EUR| 

Suma D P H 

lEUR] 

Celkom 

|FIJR| 

Sumár pod ľ a prílohy 7377 1 178,(W 9,73 l IK7,X2 237.56 1425.38 

Z ľ a va za využitie služieb skupiny ZSE 

Úrok z omeškaniu 

Mákladv na upomienku 

K úhrade 1425.38 

http://www.zsc.sk


ZSE Energia, a. s., odporúča uhrádzanie faktúr formou inkasa (automatické uhrádzanie platieb za elektrinu). 

Ako postupovať pri /riadení súhlasu s inkasom: 

• navštívte s ľakltirou 7SF Energia, a. s., svoju banku 

Na bezhotovostnú plaihu možno použil* nasledujúce bankové spojenie: 

• Tatra banka. a. s.: 2649000047.. 1100 • Poštová banka. a. s.: 2017340/6500 

• VÚB, a. s.: 27-2107012/0200* • C'iubank (Slovakia), a. s.: 2000260100/8130 

• Slovenska sporiteľňa, a. s.: 0110800463/0900 • UniC redit Bank Slovakia, a. s.: 6617993003/1111 

•Alt w uttlidiJnete pre úhradu ťukriiry pr.'-.treilniclvoni iiilcmelu j lc tw mtibllbimkiitgu. /.ulajlc v pripajc VI . B. u.».. či-luú£lu 270002107012 a kúJ houky 0200. 

Pri platbe prevodom treba použiť správny variabilný symbol faktúry, ktorý jc uvedený na prvej strane faktúry. Faktúra j é považovaná za uhradenú 

až dňom pripísania finančných prostriedkov ua účet spoločnosti ZSE Energia, u. s. 

Podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov su sprostredkovateľom spoločnosti ZSE Energia, a. s., pri 

spracovaní osobných údajov Odberateľov spoločnosti. Západoslovenská energetika, a s., Čulenova 6. 81647 Bratislava; E.ON IS Slovakia, spol 

s.r.o., Tovvcr 115. Pribinova 25. SI I 09 Bratislava; EUN IS Hungaria. Pées, Maďarsko a Crystal Call. a. s . Račianska 22/A. 831 112 Bratislava. 

Jednotková cena je stanovená v súlade s platným cenníkom dodávanej elektriny, ktorý je k dispozícii v každej obchodnej kancelárii ZSE Energia, a. s. 

Viac informácii nájdete ria www.zse.sk. 

Cena za dodávku elektriny za líniu \ zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví náklady na nákup elektriny vrátane nákladov na 

odchýlky, náklady na dodávku elektriny, tarifu za distribúciu elektriny vrátane ceny za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny vrátane strát 

pn prenose. slratv elektriny pri distribúcii, tarify za prevádzkovanie systému a tarify 211 systémové služby. 

Záležitosti súvisiace s dodávkou elektriny vyriešite aj z pohodlia svojho domova na Zákazníckej linke 0850 111 555. Naši operátori vám radi pomô-

žu s vašimi otázkami, požiadavkami, pripadne reklamáciami. Sú tu pre vás v pracovných dňoch od 7.00 do 19.00 h. 

Volaniu 1111 Zákaznícku linku « spoplnUlhvaní zmysle lar i i j lelekoinunlkiičnilto ópersilura 

V prípade obnovenia dodávky elektriny v dôsledku bezprúdia sme pre vás zriadili bezplat mi nonstop telefonickú Poruchovú linku 080(1 111 567. 

Podiel energetických zdrojov 

Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v roku 2009. ktorý je uverejnený no webovej 

stránke Západoslovenskej energetiky, a. s., www.zse.sk. bo! v nasledovnom členení: 

Množstvo Jadro Uhlie > Plyn Voda Vietor 

100 .00% 53.39 % 2 4 . 8 7 % 9 . 1 8 % 11 .73% 0 . 8 3 % 

Najvýznamnejším dodávateľom v roku 2009 do spoločnosti ZSI Energia, a. s., bola spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., ktorá dodala až 42J1 

celkových dodavok elektriny. Podrobnejší popis vplyvu dominantného dodávateľa elektriny, ako aj informácie o vplyve vyrobenej a dodanej 

elektriny na životne prostredie nájdete na webovej stránke Slovenských elektrární, a. s 

http://www.zse.sk
http://www.zse.sk


Príloha k faktúre číslo 7140489895 

ZSE Energia, a s. Čulenova 6 B1647 Bratislava 1 

Porád. i. faktúry / Var. symbol: 7140489895 

Obchodný partner: 5100013535 

Zmluvný účet: 6500010036 

Meno <i sídlo obeh. partnera podľa obeh. rcg.: 

REGIONÁLNY ÚRAD 

VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

ŠTEFÁNIKOVA 58/58 

949 63 NITRA 

IČO: 17336031 

DIČ: 2021205208 

Par. Číslo miesta Faktúr, 

čis. spotreby obdobie 

Adresa miesta 

spotreby 

Predpok. 

množst. 

lk\Vh| 

Suma 

bez DPH 

IKURJ 

Suma /a 

spol.daň 

|EUR| 

Celkom Par. Číslo miesta Faktúr, 

čis. spotreby obdobie 

Adresa miesta 

spotreby 

Predpok. 

množst. 

lk\Vh| 

Suma 

bez DPH 

IKURJ 

Suma /a 

spol.daň 

|EUR| |ELRj 

1 3104043705 O I .O I . l l -3 I .O I . i l 

2 3106013752 01.01.11 -31.01.11 

STIíKANIKOVA 58 
949 01 NI1RA 

I3AMBORSKHHO IJ 
949 01 NITRA 

1261 

61 16 

231,09 

947,00 

1,66 

8,07 

232,75 

955.07 

Spolu 7377 1178,09 9,73 1187,82 

Vážený obchodný partner, 

k dátumu vystavenia tejto fakt ó ry evidujeme voči Vám dokliidy v nasledovnej výSke a štruktúre: 

Druh pohľadávky Variabilný symbol UttníB:íiJl'i,í}iľsMSi!tinsJRI 

Oúium NťdoplatoM+KPreplatokt-) 

splatnosti |ĽL R| 

Vyúčtovacia faktúra za spotrebu 

Vyúčtovacia faktúru za spotrebu 

Vyúčtovacia faktúra za spotrebu 

Celkom 

7120691748 

7180382002 

7140489895 

02. 02. 11 

02. 02. 11 

15.02. II 

976.62 

327,12 

1425.38 

2729,12 

Neduplatky u h raďte, prosím, jednotlivo, s použitím príslušného variabilného symbolu a správnej sumy na účty ZSE Energia, a. s. 

Preplatky budú vysporiadané v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami. 

2/2 

ZSE Energia, a. s. 
Doručovacia adresa: ZSE Energia, a s, P.O. BOK 325 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk 
Kontaktné miesto Nitra. Stcfínikova tr. 45, 949 52 Nitra 
Zikatnícka linka 08S0 1 1 1 555, pracovné dni 7.00-19.00, F U 2 1 <0)2-50 61 39 01 kontakt@xse.sk 
IČO: 35677281, IČ DPH. SK2022249295, DIČ. 2022249295 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. t ú.: 2649000047/1100 
Spoločnosť |c zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sa, v. ž, J978/B 

http://www.zse.sk
mailto:kontakt@xse.sk


ZSE Energia, a. s.. odporúča uhrádzanie faktúr formou inkasa (automatické uhrádzanie platieb za elektrinu). 

Ako postupovať pri zriadení súhlasu s inkasom: 

• navštívte s faktúrou ZSF Energia, a. > . svoju banku 

Na bezhotovostnú platbu možno použiť nasledujúco bankové spojenie: 

• Tatra banka, a. s.: 2649000047.-' 1100 • Poštová banka. a. s.: 2017340/6500 

•VUB.a . s . : 27-2107012/0200* • Citibank (Slovakia), a. s.: 2000260100*8130 

• Slovenská sporiteľňa, a s.: 0110800463/0900 • UniCredit Bank Slovakia, a s.: 6617993003 1111 

•Ak 4it roritudheii: pre úhradu t»ktúr> pioMnakifclwim uiternctu alctw imilulbankingu. jutdujle % pripiiilc v l'B. »• Ofalo učtu ;?ft002l07ul2 akóJ banky 1)200 

Pri platbe prevodom treba použil' správny variabilný symbol faktúry, ktorý je uvedený tia pnej strane faktúry. Faktúra je považovaná za uhradenú 

až dňom pripísania finanCných prostriedkov na účel spoločnosti ZSF Fnergia. a. s. 

Podľa zákona č 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sú sprostredkovateľom spoločnosti ZSE Energia, a. s., pri 

spracovaní osobných údajov Odberateľov spoločnosti: Západoslovenská energetika, a.s.. Čulenova 6,816 47 Bratislava; E.ON IS Slovakia, spol. 

s.r.o.. Tower 115. Pribinova 25, 811 09 Bratislava: EON IS llungaria. pécs. Maďarsko aCrystal Call. a. s„ Račianska 22 A, 831 02 Bratislava 

Jednotková cenu je stanovená v súlade s platným cenníkom dodávanej elektriny, kn>r\ je k dispozícii \ každej obchodnej kancelárii ZSF. Fnergia, a. s. 

Viac informácii nájdete na www.zsc.sk 

Cena za dodávku elektriny zahŕňa v zmysle rozhodnutia 11 radu pre reguláciu sieťových odvetv i náklady na nákup elektriny vrátane nákladov na 

odchýlky, náklad) na codávku elektriny, tarifu za distribúciu elektriny vrátane ceny za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny vrátane strát 

pri prenose, straty elektriny pri distribúcii, tarify za prevádzkovanie systému a larifv za systémové služby 

Záležitosti súvisiace s dodávkou elektriny vyriešite aj z pohodlia svojho domova na Zákazníckej linke 0850 111 555. Naši operátori vám radi pomô-

žu s vašimi otázkami, požiadavkami, pripadne reklamácianu Sú tu pre vás v pracovných dňoch od 7.00 do 19 00 h. 

Volania na /íkkttznldku linku -u '•|HipMtTÍaynnc \ mnslc l.iriťy vnšhr* í c 1 c k oui u n 11, íirnéh' • cipcrjlnra 

V prípade obnovenia dodávky elektriny v dôsledku bezprúdia sme pre vás /.riadili bezplatnú nonstop telefonickú Poruchovú linku 0800 111 567. 

Podiel energetických zdrojov 

Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických, zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v roku 2009. ktorý je uverejnený na webovej 

stránke Západoslovenskej energetiky, a. s., www.zsc.sk. bol v nasledovnom členení 

Množstvo Jadro Uhlie Plyn Voda Vietor 

100 .00% 5 3 . 3 9 % 24,87 % 9 , 1 8 % 11 .73% 0 . 8 3 % 

Najvýznamnejším dodávateľom v roku 2009 do spoločnosti ZSE Energia, a. s., bola spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s;, ktorá dodala až 42.31 % 

celkových dodávok elektriny. Podrobnejší popis vplyvu dominantného dodávateľa elckinny. ako aj informácie o vplyve vyrobenej a dodanej 

elektriny na životné prostredie nájdete na webovej šminke Slovenských elektrární, a. s. 

> 

http://www.zsc.sk
http://www.zsc.sk

