
 

EVIDOVANIE ŠTANDARDOV KVALITY DODÁVKY ELEKTRINY  

7.1 Evidencia overenia správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. a) 

Regulovaný subjekt: 

Obdobie od …………. do …………. 

Tabuľka č. 7.1 

r. 1 Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období  

r. 2 Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období  

r. 3 Počet udalostí z minulých období  

r. 4 Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie  (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)  

Udalosti 

z riadka 4 

Vybavené v lehote  

Vybavené mimo lehoty  

Nevybavené  

Číslo 

udalosti 

Identifikačné údaje žiadateľa o overenie 

správnosti vyúčtovania 

Dátum 

prijatia 

žiadosti 

Súčinnosť 

prevádzkovateľa sústavy 

Podanie 

O/N 

Dátum odoslania 

oznámenia 

Vyhodnotenie 

1/0/X 

Udalosti z minulých období  

       

      

Udalosti zo sledovaného obdobia 

       

       
Vysvetlivky k tabuľke č. 7.1: 

V stĺpci „Súčinnosť prevádzkovateľa sústavy“ sa uvedie „áno“ alebo „nie“. 

V stĺpci „Vyhodnotenie O/N“ sa uvedie: 

O – ak je podanie oprávnené,  

N – ak je podanie neoprávnené. 

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X“ sa uvedie: 

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty na odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené, alebo nie,  

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty, 

X – ak do konca roka neuplynula lehota na odoslanie stanoviska k podaniu. 



7.2 Evidencia dodržania lehoty na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní a vystavenia opravného účtovného dokladu podľa  

            § 4 ods. 1 písm. b) 

 

Regulovaný subjekt: 

Obdobie od …………. do …………. 

Tabuľka č. 7.2 

r. 1 Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období  

r. 2 Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období  

r. 3 Počet udalostí z minulých období  

r. 4 Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie  (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)  

Udalosti 

z riadka 4 

Vybavené v lehote  

Vybavené mimo lehoty  

Nevybavené  

Číslo 

udalosti 

Identifikačné údaje odberateľa elektriny, na 

ktorého sa vzťahuje odstránenie zistených 

nedostatkov vo vyúčtovaní 

Dátum prijatia 

žiadosti 

Dátum doručenia 

opravených údajov 

od organizátora 

krátkodobého trhu  

s elektrinou 

Dátum  vystavenia 

opravného účtovného 

dokladu 

Vyhodnotenie 

1/0/X 

Udalosti z minulých období 

      

      

Udalosti zo sledovaného obdobia 

      

      

      
Vysvetlivky k tabuľke č. 7.2:  

V stĺpci „Dátum doručenia opravených údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou“ sa uvedie buď dátum doručenia opravených údajov od organizátora 

krátkodobého trhu s elektrinou, alebo „x“, ak na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní nie je potrebná súčinnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. 

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X“ sa uvedie: 

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty, 

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty, 

X – ak do konca roka neuplynula lehota na vyrovnanie rozdielu v platbách.  



7.3 Evidencia dodržania lehoty na odoslanie platby podľa opravného účtovného dokladu alebo preplatku z vyúčtovacej faktúry podľa § 4 ods. 1 písm. c) 

 

Regulovaný subjekt: 

 

Obdobie od …………. do …………. 

 

Tabuľka č. 7.3 

r. 1 Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období  

r. 2 Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období  

r. 3 Počet udalostí z minulých období  

r. 4 Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie  (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)  

Udalosti 

z riadka 4 

Vybavené v lehote  

Vybavené mimo lehoty  

Nevybavené  

Číslo 

udalosti 

Identifikačné údaje odberateľa elektriny, ktorý má preplatok 

podľa § 4 písm. a) a písm. b) alebo podľa vyúčtovacej faktúry 

Dátum vyhotovenia 

dobropisu alebo 

vyúčtovacej faktúry 

Dátum uhradenia 

dobropisu alebo 

preplatku 

Platobné 

podmienky 

Vyhodnotenie 

1/0/X 

Udalosti z minulých období 

      

      

Udalosti zo sledovaného obdobia 

      

      

      
Vysvetlivky k tabuľke č. 7.3:  

V stĺpci „Platobné podmienky“ sa uvedie: 

N – ak nie sú dohodnuté platobné podmienky, 

Z – ak sú platobné podmienky dohodnuté v zmluve o dodávke elektriny, 

SIPO – ak sa platba realizuje prostredníctvom SIPO. 

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X“ sa uvedie: 

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty, 

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty, 

X – ak do konca roka neuplynula lehota na úhradu preplatku.  



7.4 Evidencia dodržania lehoty na požiadanie prevádzkovateľa sústavy o obnovenie distribúcie elektriny  podľa § 4 ods. 1 písm. d) 

 

 

Regulovaný subjekt: 

 

Obdobie od …………. do …………. 

 

Tabuľka č. 7.4 

r. 1 Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období  

r. 2 Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období  

r. 3 Počet udalostí z minulých období  

r. 4 Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie  (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)  

Udalosti 

z riadka 4 

Vybavené v lehote  

Vybavené mimo lehoty  

Nevybavené  

Číslo 

udalosti 

Identifikačné údaje odberateľa, na ktorého sa žiadosť 

o obnovenie dodávky elektriny vzťahuje 

Dátum splnenia 

podmienok na obnovenie 

dodávky elektriny 

Dátum požiadania 

prevádzkovateľa sústavy 

o obnovenie dodávky elektriny  

Vyhodnotenie 

1/0 

Udalosti z minulých období 

     

     

     

Udalosti zo sledovaného obdobia 

     

     
Vysvetlivky k tabuľke č. 7.4:  

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0“ sa uvedie: 

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty, 

0 –  v ostatných prípadoch. 

 

 



7.5 Evidencia dodržania lehoty na odoslanie podania koncového odberateľa prevádzkovateľovi sústavy alebo stanoviska prevádzkovateľa sústavy 

koncovému odberateľovi podľa § 4 ods. 1 písm. e) 

 

Regulovaný subjekt: 

 

Obdobie od …………. do …………. 

 

Tabuľka č. 7.5 

r. 1 Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období  

r. 2 Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období  

r. 3 Počet udalostí z minulých období  

r. 4 Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie  (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)  

Udalosti 

z riadka 4 

Vybavené v lehote  

Vybavené mimo lehoty  

Nevybavené  

Číslo 

udalosti 

Identifikačné údaje koncového odberateľa, ktorý podanie 

podal, alebo identifikačné údaje prevádzkovateľa sústavy, 

ktorý zaujíma stanovisko k tomuto podaniu  

Dátum 

doručenia 

podania  

Dátum 

odoslania 

podania 

Dátum 

doručenia 

stanoviska 

Dátum 

odoslania 

stanoviska 

Vyhodnotenie 

1/0/X 

Udalosti z minulých období  

          

          

Udalosti zo sledovaného obdobia 

          
Vysvetlivky k tabuľke č. 7.5: 

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X“ sa uvedie: 

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty,  

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty,  

X – ak do konca roka neuplynula lehota na odoslanie podania koncového odberateľa alebo stanoviska prevádzkovateľa sústavy.   

Ak je dodávateľ elektriny súčasne prevádzkovateľom sústavy, do ktorej je koncový odberateľ pripojený, v stĺpci „Dátum odoslania podania“  a v stĺpci „Dátum doručenia stanoviska“ sa  

uvedie „xx“. 

 

 

 



7.6 Evidencia dodržania lehoty na uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny podľa § 4 ods. 1 písm. f) 

 

Regulovaný subjekt: 

 

Obdobie od …………. do …………. 

 

Tabuľka č. 7.6 

r. 1 Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období  

r. 2 Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období  

r. 3 Počet udalostí z minulých období  

r. 4 Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie  (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)  

Udalosti 

z riadka 4 

Vybavené v lehote  

Vybavené mimo lehoty  

Nevybavené  

Číslo 

udalosti 

Identifikačné údaje osoby, ktorá splnila obchodné 

podmienky dodávateľa elektriny 

Dátum splnenia 

obchodných podmienok  

Dátum uzatvorenia zmluvy 

o združenej dodávke elektriny 

Vyhodnotenie 

1/0/X/N 

Udalosti z minulých období 

     

     

     

Udalosti zo sledovaného obdobia 

     

     
Vysvetlivky k tabuľke č. 7.6: 

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X/N“ sa uvedie: 

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty, 

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty, 

X – ak do konca roka neuplynula lehota na uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny, 

N – ak stanovená lehota nie je dodržaná z dôvodu, že koncový odberateľ elektriny neposkytne súčinnosť.  

  



7.7 Evidencia dodržania lehoty na odoslanie kompenzačnej platby podľa § 4 ods. 1 písm. g) 

 

Regulovaný subjekt: 

 

Obdobie od …………. do …………. 

 

Tabuľka č. 7.7 

r. 1 Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období  

r. 2 Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období  

r. 3 Počet udalostí z minulých období  

r. 4 Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie  (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)  

Udalosti 

z riadka 4 

Vybavené v lehote  

Vybavené mimo lehoty  

Nevybavené  

Číslo 

udalosti 

Identifikačné údaje oprávnenej osoby, ktorej prináleží 

kompenzačná platba 

Dátum pripísania 

kompenzačnej platby na účet 

dodávateľa elektriny  

Dátum odoslania 

kompenzačnej a platby 

oprávnenej osobe 

Vyhodnotenie 

1/0/X 

Udalosti z minulých období 

     

     

Udalosti zo sledovaného obdobia 

     

     

     
Vysvetlivky k tabuľke č. 7.7:  

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X“ sa uvedie: 

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty, 

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty, 

X – ak do konca roka neuplynula lehota na odoslanie kompenzačnej platby.  



7.8 Evidencia oznámenia alebo odoslania stanoviska k podaniu týkajúceho sa výšky zálohových platieb v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. h) 

 

Regulovaný subjekt: 

 

Obdobie od …………. do …………. 

 

Tabuľka č. 7.8 

r. 1 Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období  

r. 2 Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období  

r. 3 Počet udalostí z minulých období  

r. 4 Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie  (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)  

Udalosti 

z riadka 4 

Vybavené v lehote  

Vybavené mimo lehoty  

Nevybavené  

Číslo 

udalosti 
Identifikačné údaje odosielateľa podania Dátum prijatia podania 

Dátum oznámenia alebo 

odoslanie stanoviska 

Vyhodnotenie 

1/0/X 

Udalosti z minulých období 

     

     

Udalosti zo sledovaného obdobia 

     

     
Vysvetlivky k tabuľke č. 7.8:  

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X“ sa uvedie: 

1 – pri dodržaní stanovenej lehoty, 

0 – pri nedodržaní stanovenej lehoty, 

X – ak do konca roka neuplynula lehota na odoslanie stanoviska.  


		2019-05-26T00:08:13+0200




