
1 Obchodné meno spoločnosti

2 Sídlo spoločnosti

3 IČO 

4 Obdobie: od ... do ...

5 Celkový počet odberných miest registrovaných regulovaným subjektom ku koncu daného roka 1

6 Počet OM "domácnosť"

7 Počet OM "podnikateľ" 1

8 Meno osoby, ktorá záznam vyhotovila

9 Telefónne číslo a emailová adresa

10 Dátum vyhotovenia záznamu

Vysvetlivky k vyplneniu tabuliek:
1. Údaje sa vpisujú do len podfarbených buniek.
2. Ak nie je  uvedené inak, do tabuliek sa uvádzajú celočíselné hodnoty.
3. Bunky, ktoré nie sú podfarbené, sa nevyplňujú, hodnota v bunkách sa automaticky vypočíta.

Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

4. Tabuľka podľa prílohy č. 10 sa vypĺňa v prípade vzniku udalosti podľa § 5 vyhl. č. 275/2012 Z. z..

Michal Hyža

  +421 907 741 754 michal.hyza@veolia.com

2/1/2016

Veolia Energia Slovensko, a.s.

Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

35,702,257

1.1.2016-31.12.2016

Z toho počet odberných miest





1 2 3 4 5 6

Číslo udalosti Popis udalosti 
Skrátený popis neposkytnutej 

súčinnosti
Udalosť V 

/ N
Skutočná lehota 

vybavenia
Dôvod nevybavenia

Vysvetlivky:
Do stĺpca 2 sa uvedie označenie ustanovenia vyhlášky, ktorého sa udalosť týka.
Do stĺpca 4 sa uvedie:
V – v prípade, že udalosť alebo podanie boli do konca roka t-1 vybavené,
N – v prípade, že udalosť alebo podanie neboli do konca roka t-1 vybavené.
Do stĺpca 5 sa uvedie skutočná lehota vybavenia udalosti alebo podania v dňoch.
Do stĺpca 6 sa uvedie dôvod nevybavenia udalosti (napríklad späťvzatie podania, zrušenie žiadosti o pripojenie do sústavy, zrušenie odberného miesta, záni 
subjektu ...).

Evidencia udalostí, ktoré vznikli z dôvodu  podľa § 5 písm. e) vyhlášky č. 275/2012 Z. z.



Skrátený popis nedodržaného štandardu kvality prenosu elektriny
Suma vyplatených 

kompenzačných platieb 
v roku t-1

§ 4 ods. 1 písm. a) - overenie správnosti vyúčtovania
§ 4 ods. 1 písm. b) - požiadanie o obnovenie dodávky po úhrade dlžnej čiastky
§ 4 ods. 1 písm. c) - odoslanie podania alebo stanoviska v ustanovenej lehote
§ 4 ods. 1 písm. d) - uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny  v ustanovenej lehote
§ 4 ods. 1 písm. e) - odoslanie kompenzačnej platby oprávnenej osobe v ustanovenej lehote
Spolu 0.00 €

Vysvetlivky:

Kompenzačné platby vyplatené za nedodržanie štandardu kvality prenosu elektriny podľa § 11 ods. 2

Suma vyplatených kompenzačných platieb sa uvádza v eurách ako súčet všetkých vyplatených kompenzačných platieb za 
nedodržanie daného štandardu kvality.    
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