A kciová

s poločn osť

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

primátor/starosta
mesta/obce
Slovenska

Váš list

čís lo

/ zo

dňa

Naše

č í slo

DGGex/053/2016

Vec Ž i adosť

Vybavuje / linka

Bratislava

Milan Vanga/02/2040 2020

28. júna 2016

o zverejnenie oznamu

Vážená pani primátorka/starostka, vážený pán primátor/starosta,
dovoľte

nadobúda

mi, aby som Vás informoval o legislatívnej zmene - novele trestného zákona, ktorá
1. júla 2016.

účinnosť

Spo l očnosť SPP - di stribúcia, a. s., je vlastníkom a prevádzkovateľom distribučnej siete
zemného plynu, prostredníctvom ktorej distribuujeme približne 98% z celkového distribuovaného
objemu zemného plynu na Slovensku do viac ako 1,5 milióna odberných miest. Našim poslaním je
zabezpečiť technicky bezpečnú, dodávate ľsky s poľahlivú a súčasne ekonom icky efektívnu
distribúciu zemného plynu. Prostredníctvom dôslednej starostlivosti o plynárenskú distribučnú sieť
zaisťuj eme distribúciu zemného plynu ako jedného z najekologickejších a najkomfortnejších druhov
energie.

Považujeme za našu povinnosť informovať Vás o pretrvávajúcich prípadoch páchania
trestnej či nnosti , kedy členovi a organizovaných skupín za odplatu ponúkajú odberate ľom plynu
„pretoče n ie" číselníka meradla spotreby. Naša spo l očnosť dispon uje účinnými nástrojmi na
odhaľovanie takýchto podvodov a v prípade ich potvrdenia odberateľ plynu znáša okrem
neoprávnene odobratého plynu aj všetky náklady spojené s jeho odhalením a odstránením.
V tejto súvislosti Vás upozorňujeme na zmenu legislatívy, ktorá sa týka trestného
postihovania neoprávnenej manipulácie s meradlom. Od 1. júla 2016 nadobúda účinnosť novela
Trestného zákona, ktorá zavádza podľa §219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah
do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb. V závislosti od závažnosti
spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia
slobody od jedného do 12 rokov. Veríme, že táto úprava zákona posilní ochranu poctivých
odberateľov plynu a zároveň bude zákonne postihovať organizované zl očinecké skupiny, ktoré túto
trestnú činn osť páchajú.
Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou
kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích
plomb, a akékoľvek podozrenia alebo informácie
a zabezpečovacích značiek
o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP - distribúcia
na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na: NOplyn@spp-distribucia.sk. Znížia tým riziko
havárie na plynovom zariadení a poškodenia ich zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb
v jeho blízkosti.
Radi by sme Vás požiadali o spoluprácu pri informovaní Vašich obča nov zverejnením
priloženého Oznamu na Vašich úradných tabuli ach, webovej stránke, príp. v rozhlase a ďalších
inform ačn ých kanáloch, ktoré Vaše mesto/obec využíva . Spoločne tak prispejeme k informovanosti a
ochrane Vašich občanov . Vopred ďakuj em za spoluprácu.
S úctou
Mgr. Milan Vanga
ažér externej komunikácie

