Analýza údajov z evidencií sťažností odberateľov elektriny alebo plynu
v domácnosti predkladaných prevádzkovateľom distribučnej sústavy,
prevádzkovateľom distribučnej siete, dodávateľom elektriny
a dodávateľom plynu
Metodické usmernenie vydané úradom podľa § 9 ods. 3 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov upravilo spôsob, rozsah
a podmienky vedenia evidencie sťažností odberateľov elektriny a odberateľov plynu, rozsah
a spôsob predkladania údajov z evidencie sťažností úradu prevádzkovateľmi distribučnej
sústavy, prevádzkovateľmi distribučnej siete, dodávateľmi elektriny a dodávateľmi plynu
(ďalej len „metodické usmernenie“).
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej siete, dodávateľ elektriny
a dodávateľ plynu (ďalej len „evidujúci“) boli podľa prílohy metodického usmernenia povinní
predložiť úradu evidenciu sťažností odberateľov elektriny a plynu v domácnosti za rok 2014
(ďalej len „evidencia sťažností“) formou tabuľky do 28. 02. 2015.
Evidenciu sťažností predložilo úradu celkovo 21 evidujúcich, z ktorých 11 evidujúcich
(SLOVNAFT, a.s., GEON, a.s., Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, I. S. Servis s.r.o., Letisko M. R. Štefánika
- Airport Bratislava, a.s. (BTS), SE Predaj, s. r. o., SK Energy, s.r.o., MEOPTIS, s.r.o.,
BUKÓZA ENERGO, a. s. a Železiarne Podbrezová a.s.) uviedlo úradu, že v roku 2014 neprijali
žiadne sťažnosti odberateľov elektriny a odberateľov plynu v domácnosti.
Zostávajúcich 10 evidujúcich (RWE Gas Slovensko, s. r. o., Východoslovenská energetika, a.s.,
Východoslovenská distribučná, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., ZSE Energia, a.s.,
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., SPP - distribúcia, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s.,
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. a UTYLIS s.r.o.) doručilo úradu evidenciu
sťažností, z ktorej vyplývajú nasledovné závery:
- RWE Gas Slovensko, s.r.o. uviedla, že prijala 2 443 sťažností, ktoré sa v prevažnej miere
týkali vyúčtovania (1 730 sťažností), z nich bolo 788 podaných titulom overenia vyúčtovania,
621 pre chybné vyúčtovanie dodávky a 321 pre chybný odpočet pri zmene dodávateľa.
Z ostatných 661 sťažností smerovalo 533 voči predajcovi, 72 bolo podaných
z dôvodu nesúhlasu s postupom a výsledkom riešenia, 34 súviselo s procesom zmeny
dodávateľa, 22 sťažností bolo podaných na zamestnancov spoločnosti. RWE Gas Slovensko,
s.r.o. uviedla aj počet dotazov vypracovaných pre Slovenskú obchodnú inšpekciu a úrad (43).
- Východoslovenská energetika, a.s. uviedla, že prijala 4 373 sťažností v prevažnej miere
týkajúcich sa vyúčtovania (spolu 1 575, z ktorých 1 467 je podaných pre chybné vyúčtovanie
dodávky a 108 pre overenie vyúčtovania). Z ostatných 638 sťažností bolo 567 podaných
z dôvodu nesúhlasu s postupom alebo výsledkom riešenia, 26 z dôvodu čakacej doby
vybavovania požiadavky a 42 bolo podaných pre správanie zamestnancov spoločnosti. Celkovo
2 118 sťažností bolo postúpených Východoslovenskej distribučnej, a. s. (sťažnosti súvisiace
s nezhodami na odbernom mieste - 2 060, oznámením o plánovanej odstávke - 4 a kvalitou
elektriny - 54).
- Východoslovenská distribučná, a.s. uviedla, že prijala celkovo 6 354 sťažností,
z ktorých 3 008 bolo podaných vo veci merania elektriny, 1 882 pre nesprávne vyúčtovanie,
628 z dôvodu nesúhlasu s postupom a výsledkom riešenia, 545 pre zlý technický stav
el. zariadení, 111 smerovalo voči kvalite elektriny. Ďalších 27 sťažností bolo podaných

z dôvodu správania sa zamestnanca, 75 voči škodám spôsobeným údržbou, opravou
a výstavbou el. sietí a 27 voči škodám spôsobeným výpadkami, prepätím, podpätím.
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Východoslovenská energetika, a.s., Východoslovenská
distribučná, a.s. doručili úradu veľmi stručný prehľad s predmetom a počtom sťažností,
v ktorom neuviedli meno a priezvisko odberateľa, dátum prijatia sťažnosti, dátum vybavenia
sťažnosti, ani vyhodnotenie sťažnosti ako (čiastočne) oprávnenej alebo neoprávnenej.
- Západoslovenská distribučná, a.s. uviedla, že prijala celkovo 5 368 sťažností.
Tie sa v prevažnej miere týkali vyúčtovacej faktúry (4 834), meracieho zariadenia (153)
a neoprávneného odberu (80). Z celkového počtu sťažností bolo 4 003 oprávnených.
- ZSE Energia, a.s. uviedla, že od odberateľov elektriny v domácnosti prijala spolu
4 690 sťažností, z ktorých bolo 3 322 oprávnených. V komodite elektrina sa sťažnosti týkali
najmä vyúčtovacej faktúry (3 875), meracieho zariadenia (145) a zmlúv, resp. zmluvných
vzťahov (140). ZSE Energia, a. s. uviedla, že od odberateľov plynu v domácnosti prijala
celkovo 415 sťažností, z ktorých bolo 222 oprávnených. Aj v komodite plyn sa sťažnosti týkali
vyúčtovacej faktúry (237), meracieho zariadenia (78) a zmlúv, resp. zmluvných vzťahov (99).
- Slovenský plynárenský priemysel, a s. uviedol, že v segmente elektrina prijal 288 sťažností,
z ktorých bolo 192 oprávnených. Sťažnosti sa väčšinou týkali vyúčtovacej faktúry (251).
Ostatné sa týkali sadzby, ceny, spotreby elektriny a procesu zmeny, prerušenia
a obnovenia dodávky. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. uviedol, že v segmente plyn prijal
6 012 sťažností, z ktorých bolo 4 829 oprávnených. V prevažnej miere sa sťažnosti týkali
vyúčtovacej faktúry (5 835). Ostatné sa týkali spotreby plynu, odhadnutého stavu plynomera,
výmeny meradla, procesu zmeny, prerušenia a obnovenia dodávky. Zároveň
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. uviedol, že boli podané sťažnosti aj na jeho pracovníkov
(ako od odberateľov elektriny, tak aj plynu).
Západoslovenská distribučná, a. s., ZSE Energia, a. s., Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
v prehľade doručenom úradu uviedli meno a priezvisko odberateľa, dátum vybavenia sťažnosti,
predmet sťažnosti a vyhodnotenie sťažnosti ako (čiastočne) oprávnenej alebo neoprávnenej.
- SPP - distribúcia, a.s. uviedla, že prijala 407 ťažností, z ktorých bolo 119 uznaných.
Sťažnosti sa v prevažnej miere týkali výkonu odpočtu (102), prerušenia alebo ukončenia (26),
výmeny plynomeru (53) a dopočtu spotreby (15). Ostatné sa týkali montáže a demontáže
plynomerov, kontroly odberného miesta, výkonu zemných prác a poplatkov za pripojenie.
SPP - distribúcia, a.s. uviedla v prehľade pozmenenou formou meno a priezvisko odberateľa,
dátum vybavenia sťažnosti, predmet sťažnosti a vyhodnotenie sťažnosti ako (čiastočne)
oprávnenej alebo neoprávnenej.
- Stredoslovenská energetika, a. s. uviedla, že neeviduje žiadne sťažnosti odberateľov plynu
v domácnosti, ako aj skutočnosť, že ako dodávateľ elektriny prijala spolu 6 sťažností,
z ktorých bola polovica oprávnená. Z celkového počtu sťažností sa 4 týkali nevhodného
správania zamestnancov Stredoslovenskej energetiky, a. s.
- Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. uviedla, že prijala 28 sťažností, z ktorých bolo
5 oprávnených (2 vyplývali z prieťahov na odpoveď odberateľa, ďalšie 2 z nevhodného
správania zamestnancov spoločnosti a 1 sa týkala sa škody spôsobenej investičnou
a inou technologickou výstavbou).
Stredoslovenská energetika, a. s. a Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. uviedli
v prehľade doručenom úradu meno a priezvisko odberateľa, dátum vybavenia sťažnosti,
predmet sťažnosti a vyhodnotenie sťažnosti ako oprávnenej alebo neoprávnenej (označili
sťažnosti ako opodstatnené a neopodstatnené).

- UTYLIS s.r.o. uviedla, že prijala 2 sťažnosti, prvá sa týkala ceny elektriny, druhá vytvorenia
odberného miesta a vyúčtovacej faktúry, pričom v prehľade doručenom úradu uviedla
meno a priezvisko odberateľa, dátum vybavenia sťažnosti, predmet sťažnosti a vyhodnotenie
sťažnosti ako čiastočne oprávnenej alebo neoprávnenej.
Závery analýzy:
- evidujúci, ktorí úradu predložili evidenciu sťažností alebo oznámili skutočnosť,
že v roku 2014 neprijali žiadne sťažnosti odberateľov elektriny a odberateľov plynu
v domácnosti, vykonali tak v termíne ustanovenom zákonom o energetike, t.j. do konca februára
tohto roka /nedopustili sa tým správneho deliktu za nesplnenie povinnosti ustanovenej v § 31
ods. 2 písm. ab), 34 ods. 2 písm. p), 64 ods. 7 písm. r) a 69 ods. 2 písm. q) zákona č. 251/2012
Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o energetike“)
- zoznam evidujúcich, ktorí v komodite elektrina nepredložili úradu evidenciu sťažností
a nedoručili oznam s nulovým počtom doručených sťažností odberateľov elektriny
v domácnosti za rok 2014 (ďalej aj ako „neevidujúci“):
1. A.En. Slovensko s.r.o.
2. AB Facility s.r.o.
3. AC energia s.r.o.
4. BBF energy, s.r.o.
5. Bratislavská teplárenská, a.s.
6. BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.
7. ČEZ Slovensko, s.r.o.
8. Development In Slovak Investments, s.r.o.
9. ELGAS, s.r.o.
10. Energie2, a.s.
11. Energy Europe, SE
12. ENSTRA, a.s.
13. EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
14. Europe Easy Energy Slovensko a.s.
15. HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť
16. Istrochem Reality, a.s.
17. KOMTERM Slovensko, a.s.
18. KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o.
19. Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
20. MAGNA ENERGIA a.s.
21. Pow-en a.s.
22. RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
23. SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
24. Slovenská energetika, a.s.
25. Slovenské Cukrovary, s.r.o.
26. TMC Servis s.r.o.
27. V-Elektra Slovakia, s.r.o.
- zoznam evidujúcich, ktorí v komodite plyn nepredložili úradu evidenciu sťažností a nedoručili
oznam s nulovým počtom doručených sťažností odberateľov plynu v domácnosti za rok 2014
(ďalej aj ako „neevidujúci“):
1. A.En. Gas a.s.
2. ČEZ Slovensko, s.r.o.
3. ELGAS, s.r.o.

4. Energie2, a.s.
5. ENERGY ONE, s. r. o.
6. ENSTRA, a.s.
7. Europe Easy Energy Slovensko a.s.
8. I.K.S. facility services spol. s r.o.
9. LAMA energy a. s. - organizačná zložka
10. MAGNA ENERGIA a.s.
11. RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
12. SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
13. VEMEX ENERGO s.r.o.
14. V-Elektra Slovakia, s.r.o.
- predmetné údaje boli postúpené odboru kontroly.
Bratislava, dňa 11. 06. 2015

