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VEC: Oznámenie o kompenzačnej platbe 

Vážený zákazník, 

na základe nedodržania štandardu kvality na Vašom odbernom mieste 
č. 0001232651, EIC kód 24ZVS00000408368, zo dňa 09.07.2014 , Vám 
poskytujeme podľa vyhlášky ÚRSO č. 275/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny (ďalej 
len vyhláška), kompenzačnú platbu vo výške: 30,00 EUR pre porušenie štandardu 
kvality - "Oznámenie termínu plánovaného prerušenia distribúcie" podľa §3 písm. i 
vyššie spomínanej vyhlášky. 

Výška kompenzačnej platby bola vypočítaná v zmysle § 9 vyhlášky. 

V zmysle § 8 odsek 1 písmeno m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov, podlieha kompenzačná platba zdaneniu podľa predmetného 
zákona, pričom daň je v súlade so znením § 43 citovaného zákona povinný odviesť 
subjekt, ktorý kompenzačnú platbu vypláca. V zmysle uvedeného Vám naša 
spoločnosť VSD a.s. vyplatí kompenzačnú platbu po zdanení vo výške 24,30 EUR. 
Daňová povinnosť sa týmto považuje za vysporiadanú. 

Kompenzačná platba Vám bola zaslaná na Váš účet č. 0000008523250101/5600. 

Za nedodržanie vyššie spomenutého štandardu kvality sa Vám ospravedlňujeme. 

S pozdravom 
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Diana Custodis 
riaditeľ divízie 
Financie a Služby pre zákazníkov 
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Poruchová l inka VSD: 
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Adresa pre písomný kontakt : 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31. 042 91 Košice. 
Slovenská republika 

Spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. koná v mene spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. na základe Generálneho 
splnomocnenia zo dňa 18. decembra 2008 a v súlade s ustanoveniami Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej medzi 
spoločnosťami Východoslovenská energetika a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 18. júna 2007 v znení Dodatku č. 1 a 
Dodatku č. 2 a súvisiacich čiastkových zmlúv v platnom znení. 
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Spoloŕnosť je zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu KoSice I . 
oddiel Sro. vložka 141 l / V 
IČO: 36 599 361 | DIČ: 2022082997 
IČ DPH:SK2022082997 
Bankové spojenie: Citlbank Európe plc. poboŕka 
ľahraniinej banky. 
Č. ú.: 2008480108/8130 
IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108 BIC: 
CITI SK BA 
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