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Zmluva o užívaní nebytového priestoru a zabezpecení dodávky tepla, SV,
elektrickej energie a ostatných služieb spojených s uŽÍvanÍm nebytového

priestoru c.19-P/2011/T+SV+EL

"
Clánok I.

Zmluvné strany

Strana 1 : Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.
T.Vansovej 24,971 01 Prievidza
zastúpená lánum Dobrovodským, konatel'om spolocnosti

ICO: 36 349 429
DIC : 2022092490
IC DPH: SK2022092490
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trencín
Oddiel : sro , vložka císlo: 16228/R
bankové spojenie: DEXlA banka Prievidza
císlo úctu: 9018876001/5600

Strana 2: Mesto Prievidza
zastúpené JUDr. Katarínou Macháckovou, primátorkou mesta
Mestský úrad, Námestie slobody c.14, 971 01 Prievidza

ICO: 318442

bankové spojenie: Prvá komunálna banka Prievidza
císlo úctu: 9000091011/5600

Clánok II.

Predmet zmluvy

I. Strana 1je správcom objektu c. súp. 1.475na Ul. Hviezdoslavova v Prievidzi, zapísaného na
LV c.l k. ú. Prievidza, ktorého vlastníkomje mesto Prievidza.

2. Strane 2 sa v uvedenom objekte na V. a VI. poschodí dávajú do užívania tieto nebytové
priestory :

miestnost c.604 o výmere 15,46 m2
miestnost c.605 o výmere 15,73 m2
miestnost c.606 o výmere 15,73 m2
miestnost c.607 o výmere 16,00 m2
miestnost c.608 o výmere 15,56 m2
miestnost c.617 o výmere 15,01 m2
miestnost c.618 o výmere 15,41 m2
miestnost c.619 o výmere 15,41 m2
miestnost c.609 o výmere 15,76 m2
miestnost c.610 o výmere 15,76 m2



--

miestnost' c.611 o výmere 16,56 m2
miestnost' c.612 o výmere 16,56 m2
miestnost' c.613 o výmere 13,97 m2
miestnost' c.614 o výmere 15,80 m2
miestnost' c.615 o výmere 14,86 m2
miestnost' c.506 o výmere 15,78 m2
miestnost' c.507 o výmere 16,05 m2
miestnost' c.508 o výmere 15,36 m2
miestnost' c.509 o výmere 15,94 m2
miestnost' c.510 o výmere 15,41 m2
miestnost' c.511 o výmere 16,43 m2
miestnost' c.512 o výmere 16,42 m2
miestnost' c.513 o výmere 15,86 m2
miestnost' c.514 o výmere 15,65 m2
miestnost' c.515 o výmere 15,51 m2
miestnost' c.516 o výmere 15,39 m2
miestnost' c.517 o výmere 15,34 m2
miestnost' c.518 o vÝmere 15.18 m2

Spolu: 437,90 ml

3. Predmetom plnenia zmluvy je dalej zabezpecenie:
a) dodávky tepelnej energie pre vykurovanie do užívaných nebytových priestorov
b) dodávky studenej vody
c) dodávky elektrickej energie
d) služieb spojených s užívaním nebytových priestorov
( vrátna a strážna služba, využívanie výt'ahu, daždová voda)
v objekte c.súp.I.475 na Ul. Hviezdoslavova C.3, v budove B a vykonanie rozúctovania
nákladov za predmetné energie a služby.

4. Zmluvná Strana 1 sa zavazuje v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy zabezpecit'
prostredníctvom dodávatel'ov dodávku všetkých predmetných energií. Dalej sa Strana 1
zavazuje vykonávat' rozúctovanie nákladov za predmetnú dodávku. Strana 2 sa zavazuje
zabezpecené energie odoberat' za dohodnutých podmienok a zaplatit' dohodnutú cenu.

Clánok III.

Cas plnenia

Zmluva sa uzatvára na dobu neurcitú a nadobúda úcinnost' dnom 10.1.2011.

Clánok IV.
Cena

1. Strana 2 sa zavazuje uhradit' Strane 1 cenu za odobraté energie z odberného miesta. Cena
energií od dodávatel'ov je stanovená pre príslušný rok (obdobie) v súlade
s rozhodnutiami Úradu pre reguláciu siet'ových odvetvÍ (ÚRSO).

2. Strana 2 sa zavazuje uhradit' Strane 1 cenu za poskytnuté služby spojené s užívaním
nebytového priestoru. Cena za poskytnuté služby je urcená pre príslušný rok (obdobie)
v Prílohe c.2 tejto zmluvy
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3. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v prípade rozhodnutia príslušného orgánu o
zmene ceny, bude Strana 1 úctovat' cenu za energie v súlade s týmto rozhodnutím bez
toho, aby bola potrebná úprava tejto zmluvy.

4. Strana 1je povinná v prípade zmeny ceny energií, podl'a predchádzajúceho bodu, Strane
2 preukázat' príslušné rozhodnutie cenového orgánu.

Clánok V.

Platobné podmienky

1. Cenu za dodávku tepelnej energie pre vykurovanie bude hradit' Strana 2 v zmysle
dohodnutého odberového diagramu uvedeného v Prílohe c.2 tejto zmluvy a ceny platnej pre
príslušné fakturacné obdobie a to mesacne, na základe Splátkového kalendára - energie a
služby, ktorý tvorí Prílohu c.l tejto zmluvy.

2. Cenu za dodávku studenej vody (dalej len vodného) a odvádzaní odpadových vod verejnou
kanalizáciou (dalej len stocného), elektrickej energie a služieb spojených s užívaním
nebytového priestoru bude hradit' Strana 2 v zmysle ceny platnej pre príslušné fakturacné
obdobie a to mesacne, na základe Splátkového kalendára - energie a služby, ktorý tvorí
Prílohu c.l tejto zmluvy.

3. Mesacné platby, ktoré sú uvedené v Splátkovom kalendári - energie a služby, Strana 2 bez
vystavenia faktúr Stranou 1 poukáže na úcet Strany 1, alebo zaplatí v hotovosti v pokladni
Mesta Prievidza, a to vždy do 15 dna príslušného mesiaca.

4. Po ukoncení zúctovacieho obdobia Strana 1 vypracuje na základe vyúctovania od dávatel'ov
energií za celý kalendárny rok vyúctovanie pre Stranu 2 a to najneskor do 30A.
nasledujúceho roku, ak nebude dovod vykonat' vyúctovanie skor. Vyúctovacia faktúra
(alebo dobropis) sú splatné do 14 dní od jej vystavenia.

5. Strana 1 sa so Stranou 2 dohodli, že Strana 1 takto vypracovaný Splátkový kalendár -
energie a služby bude akceptovat', co potvrdí svojim podpisom. V prípade, že Strana 2 do
14 dní nedorucí potvrdený Splátkový kalendár - energie a služby Strane 1, bude ich
Strana 2 považovat' za potvrdené.

6. Po ukoncení zúctovacieho obdobia vypracuje Strana 1 Strane 2 nový Splátkový kalendár
energie a služby na nasledujúce zúctovacie obdobie a to v závislosti od spotrieb energií za
predchádzajúce zúctovacie obdobie a ceny energií stanovených cenovým orgánom.

Clánok VI.

Technické a dodacie podmienky

Predmetom Prílohy c.2 tejto zmluvy je :

1. charakter odberného miesta

II. odberový diagram tepla, údaje o meraci tepla
III. cena zabezpecených energií a poskytnutých služieb
IV. charakter odberného miesta

Clánok VII.

Meranie a vyhodnocovanie od beru

Enen!ie
a) tepelná energia

Spotreba tepelnej energie pre vykurovanie za zúctovacie obdobie bude rozdelená zo spotreby
tepelnej energie fakturovanej dodávatelom, ktorým je Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.,
na základe spotreby nameranej meracom merajúcim spolocný odber v urcenom meracom
mieste a to v závislosti od m2 podlahovej plochy užívaných nebytových priestorov.



b) vodné a stocné studenej vody
Spotreba vodného a stocného studenej vody za zúctovacie obdobie bude rozdelená na základe
spotreby fakturovanej dodávatel'om, ktorýmje Priemstav stavebná, a.s., na základe spotreby
nameranej meracom merajúcim spolocný odber v urcenom meracom mieste a to v závislosti
od poctu osób v užívaných nebytových priestoroch

c) elektrická energia
Spotreba elektrickej energie za zúctovacie obdobie bude rozdelená na základe spotreby
elektrickej energie fakturovanej dodávatel'om,ktorýmje Stredoslovenská energetika, a.s., na
základe spotreby nameranej meracom merajúcim spolocný odber v urcenom meracom mieste
a to v závislosti od m2podlahovej plochy užívaných nebytových priestorov.

Službv
a) vrátna a strážna služba

Náklad na vrátnu a strážnu službu za zúctovacie obdobie bude rozdelený na základe nákladu
fakturovaného dodávatel'om, ktorýmje Priemstav stavebná, a.s., a to v závislosti od m2
podlahovej plochy užívaných nebytových priestorov.

b) využívanie vÝtahu

Náklad za využívanie výt'ahu za zúctovacie obdobie bude rozdelený na základe nákladu
fakturovaného dodávatel'om, ktorýmje Priemstav stavebná, a.s., a to v závislosti od m2
podlahovej plochy užívaných nebytových priestorov.

c) daždová voda
Náklad na daždovú vodu za zúctovacie obdobie bude rozdelený na základe nákladu
fakturovaného dodávatel'om, ktorýmje Priemstav stavebná, a.s., a to v závislosti od m2
podlahovej plochy užívaných nebytových priestorov.

Clánok VIII.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Strana 1 sa zavazuje:

odovzdat' do užívania priestory uvedené v clánku II. tejto zmluvy
v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy zabezpecovat' služby a dodávku energií pre Stranu
2

na základe žiadosti Strany 2, zabezpecit' umožnenie kontroly stavu meracích zariadení
vopred písomne oznámit' Strane 2, v návaznosti od oznámenia od dodávatel'ov, že budú
vykonané opravy, údržbárske a revízne práce, pokial' sa nejdená o havarijný stav
upozonit' Stranu 2 telefonicky alebo iným spósobom na prevádzkovú nehodu, ktorá
ohrozuje bezpecnost' života alebo majetku a znamená preušenie dodávky energií. Ak
Strana 2 nebude v dobe odpojenia zastihnutá, upovedomí ju dodatocne
Strana 1 poistila objekt súpisné císlo 1.475 v plnom rozsahu voci živlom. Poistenie
majetku Strany 2 v užívanom nebytovom priestore si Strana 2 zabezpecuje na vlastné
náklady.

Strana 2 sa zavazuje:

a) umožnit' dodávatel'ovi a Strane 1 prístup k meracom spotreby energií v prípade že sú
umiestne v nebytových priestoroch, ktoré užíva

b) starat' sa, aby nedošlo k poškodeniu alebo odcudzeniu meracích zariadení v prípade, že sú
umiestnené nebytových priestoroch, ktoré užíva

c) umožnit' Strane I kedykol'vek vstup do užívaných nebytových priestorov v doprovode
zástupcu zástupcu Stany 2

d) zabezpecovat' úlohy požiamej ochrany v plnom rozsahu podl'a zákona 31412001
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

a)
b)

c)
d)

e)
'----

f)



.-
e) zabezpecovat dodržiavanie ustanovení Zákona NR SR c.124/2006 Zb. o bezpecnosti

a ochrane zdravia pri práci a ostatných právnych predpisov v oblasti BOZP
t) Strana 2 je oprávnená používat svoje reklamné a propagacné nosice na oznacenie miesta

svojho pasobenia. Na ich umiestnenie v spolocných priestoroch a i na vel'kost a farebné
prevedenie potrebuje predchádzajúci súhlas Strany I. Rovnaké podmienky platia aj na
umiestnenie reklamných plach na vonkajších stenách objektu 1.475, ktorý je v správe
Strany I.

Clánok IX.

Prerušenie dodávok energií

Strana I maže obmedzit alebo prerušit dodávku energií:
a) pri vykonávaní plánovaných rekonštrukcií, opráv a revízií dodávatel'om
b) pri údržbárskych a revíznych prácach na dobu nevyhnutne potrebnú
c) pri odstranovaní prevádzkových porúch
d) pri udalostiach živelnej pohromy
e) v stave núdze podl'a § 27 a § 28 zákona o tepelnej energetike a v prípade, ak príslušný

vodohospodársky orgán obmedzí alebo inak upraví hospodárenie s pitnou vodou, resp.
úžitkovou vodou a dodávka tepla by mala byt v rozpore s touto úpravou

f) v prípade ak Strana 2 je v omeškaní s platbou za poskytnuté služby a dodané energie,
alebo so zaplatením nedoplatku vyplývajúceho zo zúctovania poskytnutých služieb

__ a dodaných energií a ak Strana 2 zálohovú platbu alebo nedoplatok neuhradí ani po
uplynutí lehoty, ktorú mu vo výzve urcila Strana 1. Táto lehota nemaže byt kratšia ako
15 dní odo dna dorucenia výzvy.

Clánok X.
Sankcie a náhrada škody

I. V prípade omeškania s platením ceny v zmysle Splátkového kalendára - energie a služby
maže Strana 1 vyúctovat úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý
i zacatý den omeškania.

2. Ak v dasledku omeškania s platením ceny v zmysle Splátkového kalendára - energie a
služby vznikne Strane 1 škoda, vzniká jej popri nároku na úroky z omeškania aj nárok
na náhradu škody.

3. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Strany 1 na náhradu škody
vypocítanej v zmysle platnej legislatívy.

Clánok XI.
Skoncenie uŽÍvania

1. Užívanie nebytového priestoru zaniká:
a) dohodou zmluvných strán
b) výpovedou zo strany Strany I
c) výpoved'ou zo strany Strany 2

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pri hrubom porušení predmetnej zmluvy je výpovedná
lehota 5 dní a zacína plynút prvým dnom nasledujúcim po dni dorucenia ukoncenia
zmluvy. V ostatných prípadoch je výpovedná lehota trojmesacná a zacne plynút od
prvého dna mesiaca nasledujúceho po dorucení ukoncenia predmetnej zmluvy zmluvnej
strane. Ukoncenie musí byt písomné.

3. Za hrubé porušenie zmluvy sa považuje:
a) ak Strana 2 neplatí zálohové platby za energie a služby v riadnom case
b) ak Strana 2 bez súhlasu Strany I dá nebytový priestor do užívania tretej osobe
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c) ak Strana 2 bez súhlasu Strany 1 vykoná stavebné zásahy v užívanom nebytovom

priestore

Clánok XII.
Osobitné ustanovenia

Neoddelitel'nou súcastou Zmluvy o zabezpecení dodávky tepla, SV, elektrickej energie
a ostatných služieb spojených s užívaním nebytového priestoru c.19-P/20 ll1T+SV+EL sú
Príloha cj a Príloha c.2 k zmluve v zmysle clánku V. a VI. Predmetnej zmluvy.

Clánok XIII.
Záverecné ustanovenia

Zmluvuje možné menit' len písomným dodatkom k zmluve, pokial' nie je v zmluve dohodnuté
inak.

Ostatné vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a Obcianskeho zákonníka.
Zmluva bola uzavretá v súlade so zákonom c. 657/2004 Z.Z.o tepelnej energetike.
Zmluvné strany sa dohodli, že dnom úcinnosti tejto zmluvy sa rušia a strácajú platnost' všetky
predchádzajúce zmluvy na odber a dodávku tepla a TÚV, vrátane ich príloh, týkajúce sa
predmetných priestorov.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch s platnost'ou originálu, z ktorých každá zo
zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
Zmluvné strany si zmluvu dokladne precítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej
obsahom túto zmluvu dobrovol'ne vlastnorucne podpísali.
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Zmluvná Strana 2
JUDr. Katarína Machácková

primátorka mesta

1.

2.

3.
4.

--
5.

6.
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Príloha c.2 k Zmluva o zabezpecení dodávky tepla, SV, elektrickej energie
a ostatných služieb spojených s užívanÍm nebytového priestoru

c.19-P/2011/T+SV+EL

I.
Charakter odberného miesta: kancelárske nebytové priestory na Ul. Hviezdoslava c.3

oddelenie obchodu a služieb (c.604,605,606,607,608)
oddelenie pre stratégiu mesta (c.617, 618,619)
oddelenie výstavby aregionálneho rozvoja (609,610,611,612,613,614,615,506,507,508,

509,510,511,512,513,514,515,516,517,518)

II.
Dohodnutý odberovÝdiagram tepla pre rok 2011 v kWh:

III.

Cena zabezpecených energií a poskytnutých služieb
Teoelná enerf!ia

Na základe Rozhodnutia c.0203/20111T, ktorým sa urcujú pre regulovaný subjekt Prievidzské
tepelné hospodárstvo, a.s., G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, maximálne ceny tepelnej energie, bola pre
obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 stanovená cena tepelnej energie nasledovne :

Variabilná zložka ceny tepla pre odberatel'ov okrem domácností 0,03840 €/kWh
Fixná zložka ceny tepla s primeraným ziskom 192,5351 €/kW

Vodnéa stocné studene; vodv
Na základe Rozhodnutia c.0081120111V,ktorým sa urcujú pre regulovaný subjekt Stredoslovenská

vodárenská prevádzková spolocnost, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, maximálne ceny
pre obdobie od 1.1.2011 do 31.12.20II nasledovne :

výroba a dodávka pitnej vody..........................................
odvedenie a cistenie odpadovej vody................................

0,9639 €/m3
0.9625 €/m3

1,9264 €/m3

Elektrická energia
Dohoda o platbách bola s dodávatel'om, ktorým je Stredoslovenská energetika a.s.,pre rok 2011
uzatvorená v produkte VIP-2 Klasik. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2011 je skladba ceny za
elektrinu pre produkt VIP-2 Klasik nasledovná :

Odberový diaram pre rok 2011 v kWh
Január Február Marec SPOLU

I.štvrtrok 14558,80 12260,04 11 493,79 38312,63
Apríl Mái Jún

Il.štvrtrok 6 896,27 766,25 0,00 7 662,52
Júl Auqust SeDtember

III.štvrtrok 0,00 0,00 766,25 766,25
Október November December

IV.štvrtrok 6 130,02 10 727,54 13 026,30 29 883,86

ROK: 76 625,26 kWh 76 625,26

Oznacenie Oznacenie odbemého TYP výr.císlo
zdroja miesta meraca meraca

PK budova "B" na Ul. Hviezdoslavova plynomer 5180510
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Silová elektrina
za 1 MWh odber VT
za 1 MWh odber NT
Regulovanépoplatky
za 1 MWh za distribúciu elekt. vrátane prenosu
za 1 MWh za straty pri distribúcii
za 1 MWh za prevádzkovanie systému
za 1 MWh za systémové služby
za 1 MW mesacná tarifa za rocný výkon €/MW a mesiac
za 1 kVA poplatok za rezervovaný transformacný výkon
za 1 Mvarh zvýšená tarifa za dodávkujalovej energie do siete

116,2109 €
63,0356 €

13,3500 €
3,2252 €

14,8500 €
8,9500 €

4 704,30 €
221,3000 €

23,2350 €

Vrátnaa strážna služba

Cena za vrátnu a strážnu službu pre administratívnu budovu "B" na Ul. Hviezdoslavovej c.3
za zúctovacie obdobie bola s dodávatel'om, ktorýmje Priemstav stavebná, a.s., dohodnutá vo

výške 597,49 € mesacne + cena za spolocné užívanie vestibulu a schodišta vo výške 331,94 €.
VvužÍvanie vvtahov

Cena za využívanie výtahu za zúctovacie obdobie bola s dodávatel'om, ktorým je Priemstav
stavebná, a.s., dohodnutá vo výške 149,37 € (4 500,-Sk) mesacne.

Daždová voda

Na základe Rozhodnutia c.008112011N, ktorým sa urcujú pre regulovaný subjekt Stredoslovenská
vodárenská prevádzková spolocnost, a.s., Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, maximálne
ceny pre obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 nasledovne :
odvedenie a cistenie odpadovej vody (daždová voda) 0,9625 €/m3

Ceny sú uvedené bez DPH

Príloha c.2 je platná od 10.1.2011
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Zmluvná Strana:2

JUDr. Katarína Machácková
Primátorka mesta



príloha k nájOlY' 1 zmluve císlo 19-P/2011/TSVEL T+SV. )+ST

s P LÁT K O V Ý KALENDÁR
na rok 2011

S L U Ž B Y

danový doklad C. 1 v zmysle $ 71 ods. 3 písmeno b zákona C. 222/2004 Z.Z. o DPH

Prenajímater

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.
Vansovej 24 Prievidza 971 01
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trencín
Oddiel Sro, vložka císlo 16228/R
ICO: 36 349 429
DIC: 2022092490
IC DPH: SK2022092490
Bankové spojenie: Dexia
Císlo úctu: 9018876001/5600
Variabilný symbol: 1424

Dátum vystavenia: 11/01/2011
Dátum dodania : posledný den bežného mesiaca
Sadzba dane : 20%

Nájomca

MESTO PRIEVIDZA

NAMESTIE SLOBODY 14
97101 PRIEVIDZA
ICO: 318442

ÚK TÚV Voda Výtah Osvetl. Uprat Odpad SPR.RE VRATNA PLYN Spolu Fond opr. Úhrada
zákl./DPH zák1./DPH zák1./DPH zákl./DPH zákl./DPH zák1./DPH zák1./DPH zák1./DPH zák1./DPH zák1./DPH zák1./DPH nezd.pln. celkom

Január zák1. 338.73 0.00 43.26 50.50 202.00 0.00 0.00 0.00 168.33 0.00 802.82 0.00 963.39 EUR
DPH 67.75 0.00 8.65 10.10 40.40 0.00 0.00 0.00 33.67 0.00 160.57

Február zákl. 477.31 0.00 60.95 71.16 284.63 0.00 0.00 0.00 237.20 0.00 1131.25 0.00 1357.50 EUR
DPH 95.46 0.00 12.19 14.23 56.93 0.00 0.00 0.00 47.44 0.00 226.25

Marec zák1. 477.31 0.00 60.95 71.16 284.63 0.00 0.00 0.00 237.20 0.00 1131.25 0.00 1357.50 EUR
DPH 95.46 0.00 12.19 14.23 56.93 0.00 0.00 0.00 47.44 0.00 226.25

April zák1. 477.31 0.00 60.95 71.16 284.63 0.00 0.00 0.00 237.20 0.00 1131.25 0.00 1357.50 EUR
DPH 95.46 0.00 12.19 14.23 56.93 0.00 0.00 0.00 47.44 0.00 226.25

Máj zákl. 477.31 0.00 60.95 71.16 284.63 0.00 0.00 0.00 237.20 0.00 1131. 25 0.00 1357.50 EUR
DPH 95.46 0.00 12.19 14.23 56.93 0.00 0.00 0.00 47.44 0.00 226.25

Jún zák1. 477.31 0.00 60.95 71.16 284.63 0.00 0.00 0.00 237.20 0.00 1131. 25 0.00 1357.50 EUR
DPH 95.46 0.00 12.19 14.23 56.93 0.00 0.00 0.00 47.44 0.00 226.25

Júl zákl. 477 .31 0.00 60.95 71.16 284.63 0.00 0.00 0.00 237.20 0.00 1131. 25 0.00 1357.50 EUR
DPH 95.46 0.00 12.19 14.23 56.93 0.00 0.00 0.00 47.44 0.00 226.25

August zák1. 477 .31 0.00 60.95 71.16 284.63 0.00 0.00 0.00 237 .20 0.00 1131.25 0.00 1357.50 EUR
DPH 95.46 0.00 12.19 14.23 56.93 0.00 0.00 0.00 47.44 0.00 226.25

September zákl. 477 .31 0.00 60.95 71.16 284.63 0.00 0.00 0.00 237.20 0.00 1131. 25 0.00 1357.50 EUR
DPH 95.46 0.00 12.19 14.23 56.93 0.00 0.00 0.00 47.44 0.00 226.25

Október zákl. 477 .31 0.00 60.95 71.16 284.63 0.00 0.00 0.00 237.20 0.00 1131. 25 0.00 1357.50 EUR
DPH 95.46 0.00 12.19 14.23 56.93 0.00 0.00 0.00 47.44 0.00 226.25

November zákl. 477.31 0.00 60.95 71.16 284.63 0.00 0.00 0.00 237.20 0.00 1131.25 0.00
DPH 95.46 0.00 12.19 14.23 56.93 0.00 0.00 0.00 47.44 0.00 226.25

December zákl. 477.31 0.00 60.95 71.16 284.63 0.00 0.00 0.00 237.20 0.00 1131. 25
DPH 95.46 0.00 12.19 14.23 56.93 0.00 0.00 0.00 47.44 0.00 226.25

Spolu zákl. 5589.14 0.00 713.71 833.26 3332.93 0.00
DPH 1117.81 0.00 142.74 166.63 666.63 0.00

Dátum splatnosti do 15.dna bežného mesiaca.
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