Poučenie o neoprávnenom odbere elektriny
a sankcie za nedodržanie zmluvných
podmienok

V súlade s ustanoveniami zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, § 46, ktorý upravuje
neoprávnený odber, je v prípade odberateľov pripojených do miestnej distribučnej sústavy AKZ
Infra neoprávneným odberom elektriny odber elektriny
a) bez uzavretej zmluvy o
1. pripojení do distribučnej sústavy alebo v rozpore s touto zmluvou,
2.
dodávke
alebo
združenej
dodávke
elektriny,
3. zúčtovaní odchýlky alebo prevzatí zodpovednosti za odchýlku, alebo
4. prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,
b) bez určeného meradla alebo s určeným meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu
odberateľa elektriny nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber elektriny,
c) meraný určeným meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej
manipulácii a ktoré nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber elektriny, alebo
určeným
meradlom,
ktoré
nebolo
namontované
prevádzkovateľom
sústavy,
d) ak odberateľ elektriny zabránil prerušeniu distribúcie elektriny alebo ak po predchádzajúcej
výzve prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy neumožnil prerušenie distribúcie
elektriny vykonané na základe žiadosti dodávateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o
združenej dodávke elektriny; takýto odber sa považuje za neoprávnený odo dňa, keď odberateľ
elektriny zabránil prerušeniu distribúcie elektriny alebo neumožnil prerušenie distribúcie
elektriny.
Pri neoprávnenom odbere elektriny je ten, kto elektrinu odoberal, povinný uhradiť skutočne
vzniknutú škodu.
Ak nemožno vyčísliť skutočne vzniknutú škodu na základe objektívnych a spoľahlivých
podkladov, použije sa spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny
ustanovený vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 292/2012 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny.
V súlade s ustanoveniami vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre
fungovanie vnútorného trhu s plynom, ods. 7, časti C prílohy 9 je prevádzkovateľ distribučnej
sústavy v prípade zisteného neoprávneného odberu na odbernom mieste odberateľa elektriny
oprávnený prerušiť alebo ukončiť distribúciu elektriny do odberného miesta. Prevádzkovateľ
distribučnej sústavy o prerušení alebo ukončení distribúcie bezodkladne informuje dodávateľa
elektriny.

