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92
VYHLÁKA
Úradu pre reguláciu sieových odvetví
z 28. marca 2011,
ktorou sa ustanovujú tandardy kvality dodávaného tepla
a poskytovaných sluieb pri dodávke tepla

Úrad pre reguláciu sieových odvetví (ïalej len úrad)
pod¾a § 5 ods. 1 písm. ee) zákona è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov ustanovuje:
§1
Základné pojmy
Na úèely tejto vyhláky sa rozumie
a) obmedzením alebo preruením dodávky tepla odchýlka od zmluvne dohodnutého prevádzkového
stavu, ktorá trvá dlhie ako tri hodiny a má charakter plánovaného alebo poruchového preruenia alebo obmedzenia dodávky tepla, ak táto vyhláka neustanovuje inak; za obmedzenie alebo preruenie
dodávky tepla sa nepovauje obmedzenie alebo preruenie dodávky tepla alebo porucha sústavy tepelných zariadení1) za odberným miestom,2)
b) obmedzením dodávky tepla zníenie zmluvne dohodnutých parametrov teplonosnej látky, ktoré neumoní zabezpeèi dosiahnutie výslednej teploty vo
vykurovaných priestoroch alebo poadovanej teploty teplej úitkovej vody pod¾a osobitného predpisu,3)
c) preruením dodávky tepla zastavenie dodávky teplonosnej látky do odberného miesta alebo dodávka teplonosnej látky na vykurovanie s teplotou niou ako 30 oC,
d) plánovaným obmedzením alebo preruením dodávky
tepla obmedzenie alebo preruenie dodávky tepla v dôsledku vykonávania plánovaných rekontrukcií, modernizácií, opráv, údrby a revízií sústavy tepelných zariadení alebo vyhradených technických zariadení alebo
pripájania nového odberate¾a4) do takejto sústavy,
e) poruchovým obmedzením alebo preruením dodávky tepla obmedzenie alebo preruenie dodávky tepla, ktoré nemá charakter plánovaného obmedzenia
alebo preruenia dodávky tepla pod¾a písmena d)
a ktoré nastalo v dôsledku neoèakávanej technickej
poruchy v sústave tepelných zariadení (ïalej len
technická porucha),
1

f) obnovením dodávky tepla opätovné zabezpeèenie dodávky tepla do odberného miesta odberate¾a v mnostve a kvalite pod¾a zmluvy o dodávke a odbere tepla,5)
g) udalosou skutoènos týkajúca sa tandardu kvality
dodávaného tepla pod¾a § 2 ods. 1 alebo tandardu
kvality sluieb poskytovaných pri dodávke tepla
pod¾a § 3, zistená regulovaným subjektom alebo
oznámená odberate¾om alebo iadate¾om,
h) iadate¾om osoba, ktorá poiadala regulovaný subjekt o
1. urèenie technických podmienok pod¾a § 3 písm. e),
2. zabezpeèenie overenia urèeného meradla pod¾a
§ 3 písm. f),
3. overenie správnosti vyúètovania platby za dodané
teplo pod¾a § 3 písm. g) alebo
4. písomné oznámenie výsledkov preverenia kvality
dodávaného tepla pod¾a § 3 písm. h),
i) rokom t kalendárny rok, v ktorom regulovaný subjekt predkladá úradu roèné sumárne hlásenie dodriavania tandardov kvality pod¾a § 4 ods. 4,
j) rokom t-1 kalendárny rok predchádzajúci roku t, za
ktorý sa vyhodnocujú tandardy kvality.
§2
tandard kvality dodávaného tepla
(1) tandardom kvality dodávaného tepla je
a) zabezpeèenie maximálneho tepelného príkonu na
odbernom mieste pod¾a zmluvy o dodávke a odbere
tepla v priebehu urèeného èasu dodávky tepla na vykurovanie,6)
b) dodranie urèeného èasu dodávky tepla na vykurovanie pod¾a osobitného predpisu,6)
c) obnovenie dodávky tepla po obmedzení alebo preruení dodávky tepla z dôvodov technickej poruchy
v lehotách a za podmienok pod¾a odsekov 2 a 5,
d) dodranie vykurovacej krivky alebo odberového diagramu dohodnutého v zmluve o dodávke a odbere tepla,
e) dodranie teploty teplej úitkovej vody na odbernom
mieste pod¾a osobitného predpisu,7)

) § 2 písm. l) zákona è. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorích predpisov.
) § 2 písm. o) zákona è. 657/2004 Z. z.
3
) § 2 vyhláky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 152/2005 Z. z. o urèenom èase a o urèenej kvalite dodávky tepla pre koneèného spotrebite¾a.
4
) § 2 písm. e) zákona è. 657/2004 Z. z.
5
) § 19 zákona è. 657/2004 Z. z.
6
) § 1 ods. 1 vyhláky è. 152/2005 Z. z.
7
) § 3 vyhláky Úradu pre reguláciu sieových odvetví è. 630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úitkovej vody na odbernom
mieste, pravidlá rozpoèítavania mnostva tepla dodaného na prípravu teplej úitkovej vody a rozpoèítavania mnostva dodaného tepla.
2
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f) dosiahnutie úrovne kvality dodávaného tepla a poskytovaných sluieb pri dodávke tepla tak, aby výsledná hodnota vypoèítaná pod¾a prílohy è. 2 neprekroèila 12 %.
(2) Lehota na odstránenie technickej poruchy pri
preruení dodávky tepla je 24 hodín od jej zistenia alebo nahlásenia.
(3) Lehota na odstránenie technickej poruchy pri obmedzení dodávky tepla je 48 hodín od jej zistenia alebo
nahlásenia.
(4) Ak je pri preruení dodávky tepla do 24 hodín od
zistenia alebo nahlásenia technickej poruchy zabezpeèená aspoò obmedzená dodávka tepla, na odstránenie
technickej poruchy sa vzahuje lehota pod¾a odseku 3.
(5) Obnovenie dodávky tepla po odstránení technickej poruchy v lehotách pod¾a odsekov 2 a 4 sa nepovauje za odstránenie technickej poruchy, ak toto obnovenie trvalo menej ako 48 hodín.
§3
tandard kvality sluieb
poskytovaných pri dodávke tepla
tandardom kvality sluieb poskytovaných pri dodávke tepla je
a) oznámenie plánovaného obmedzenia alebo preruenia dodávky tepla v lehote pod¾a osobitného predpisu,8)
b) dodranie zaèiatku plánovaného obmedzenia alebo
preruenia dodávky tepla v lehote uvedenej v oznámení pod¾a písmena a),
c) obnovenie dodávky tepla po plánovanom obmedzení
alebo preruení dodávky tepla v lehote uvedenej
v oznámení o plánovanom obmedzení alebo preruení dodávky tepla,
d) oznámenie výzvy na uhradenie omekanej platby za
dodané teplo alebo na zaplatenie zmluvne dohodnutej
zálohovej platby, alebo na zaplatenie nedoplatku z vyúètovania za dodávku tepla v lehote a spôsobom pod¾a
osobitného predpisu9) pred obmedzením alebo preruením dodávky tepla pod¾a osobitného predpisu,10)
e) písomné urèenie a doruèenie technických podmienok iadate¾ovi o pripojenie odberate¾a do sústavy
tepelných zariadení regulovaného subjektu v lehote
30 dní odo dòa doruèenia iadosti o urèenie technických podmienok,
f) zabezpeèenie overenia urèeného meradla na meranie
mnostva dodaného tepla alebo urèeného meradla na
meranie mnostva dodanej teplej úitkovej vody na
odbernom mieste v lehote 30 dní od doruèenia iadosti;11) oznámenie výsledku overenia urèeného meradla iadate¾ovi do piatich dní odo dòa doruèenia výsledkov overenia urèeného meradla,
8

)
)
10
)
11
)
12
)
13
)
14
)
15
)
9

§
§
§
§
§
§
§
§

26 ods. 2 zákona è. 657/2004 Z. z.
26 ods. 1 písm. e) zákona è. 657/2004 Z. z.
26 ods. 1 zákona è. 657/2004 Z. z.
18 ods. 2 zákona è. 657/2004 Z. z.
27 a § 28 zákona è. 657/2004 Z. z.
27 písm. c) zákona è. 657/2004 Z. z.
14 zákona è. 657/2004 Z. z.
5 zákona è. 657/2004 Z. z.
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g) overenie správnosti vyúètovania platby za dodané
teplo, odstránenie zistených nedostatkov a oznámenie výsledku overenia iadate¾ovi v lehote 30 dní odo
dòa doruèenia iadosti o overenie správnosti vyúètovania platby za dodávku tepla,
h) písomné oznámenie preverenia kvality dodávky tepla pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) a e) do piatich pracovných dní odo dòa doruèenia písomnej iadosti o preverenie kvality dodávky tepla.
§4
Za dodranie tandardu kvality pod¾a § 2 ods. 1
písm. a) a e) a § 3 sa povauje aj skutoènos, ak regulovaný subjekt nedodral tandardy kvality pod¾a § 2
ods. 1 písm. a) a e) a § 3 z dôvodu
a) vyhlásenia stavu núdze v tepelnej energetike,12)
b) preukázaného pokodenia sústavy tepelných zariadení tretími osobami alebo dlhodobým nedostatkom
zdrojov tepelnej energie,13)
c) obmedzenia alebo preruenia dodávky tepla alebo
zdrojov tepelnej energie, ktoré regulovaný subjekt
nakupuje od zmluvných dodávate¾ov na zabezpeèenie dodávok tepla pre svojich zmluvných odberate¾ov a ktoré tento regulovaný subjekt nespôsobil,
d) e dotknutý úèastník trhu s teplom14) preukázate¾ne
neposkytne regulovanému subjektu súèinnos nevyhnutnú na dodranie tandardu kvality dodávaného tepla alebo tandardu kvality sluieb poskytovaných pri dodávke tepla.
§5
Sledovanie, vyhodnocovanie a zverejòovanie
tandardov kvality regulovaným subjektom
(1) tandardy kvality sa sledujú a vyhodnocujú v rozsahu prílohy è. 1 za kadý kalendárny rok alebo jeho
èas, poèas ktorého regulovaný subjekt vykonával regulovanú èinnos na základe podaní úèastníkov trhu
s teplom a informácií zistených z vlastnej èinnosti regulovaného subjektu. Udalosti a podania, pri ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho
roka, v ktorom nastali, sa zaradia do vyhodnotenia
tandardov kvality za kalendárny rok, v ktorom uplynie
lehota na ich vybavenie.
(2) tandardy kvality pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) a e)
a § 3 písm. a) a c) sa sledujú a vyhodnocujú v zázname,
ktorý obsahuje najmä
a) údaje o regulovanom subjekte k 31. decembru roku
t-1, a to
1. obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo, ak ide
o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto
podnikania, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a,
2. èíslo povolenia,15)
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3. poèet odberných miest,
4. objem roènej dodávky tepla ) v megawatthodinách,
5. intalovaný výkon tepelných zariadení na výrobu
tepla v megawattoch,
6. druh najviac pouívaného paliva,
7. rozvinutú dåku zariadení na rozvod tepla v kilometroch,
b) údaje o odberate¾ovi k dátumu zaznamenávanej
udalosti, a to
1. meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú
osobu, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide
o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto
podnikania, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a,
2. oznaèenie odberného miesta s uvedením adresy,
c) údaje o udalosti, a to
1. dátum
1.1 oznámenia plánovaného obmedzenia alebo
preruenia dodávky tepla v lehote pod¾a osobitného predpisu8) a oznámeného alebo zisteného
poruenia tandardu kvality pod¾a § 3 písm. a),
1.2 a èas oznámeného alebo zisteného poruenia
tandardu kvality pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) a e),
1.3 a èas zaèiatku plánovaného obmedzenia alebo
preruenia dodávky tepla pod¾a § 3 písm. b), alebo
1.4 a èas plánovaného obnovenia dodávky tepla
po plánovanom obmedzení alebo preruení
dodávky tepla pod¾a § 3 písm. c) uvedeného
v oznámení o plánovanom obmedzení alebo
preruení dodávky tepla,
2. druh oznámeného alebo zisteného poruenia tandardu kvality pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) a e) alebo § 3
písm. a) a c),
3. dátum a èas
3.1 odstránenia príèin nedodrania tandardov
kvality,
3.2 obnovenia zmluvne dohodnutého prevádzkového stavu,
3.3 obnovenia obmedzenej alebo preruenej dodávky tepla pri udalostiach pod¾a § 2 ods. 1
písm. a) a e) a § 3 písm. a),
3.4 zaèiatku plánovaného obmedzenia alebo preruenia dodávky pri udalosti pod¾a § 3
písm. b) alebo obnovenia dodávky pri udalosti
pod¾a § 3 písm. c),
4. opis zaznamenanej udalosti a jej vyhodnotenie,
d) dåku trvania nedodraného tandardu kvality pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) a e) a § 3 písm. a) a c).
16

(3) tandard kvality pod¾a § 3 písm. d) a h) sa sleduje a vyhodnocuje v zázname, ktorý obsahuje
a) údaje o regulovanom subjekte v rozsahu pod¾a odseku 2 písm. a),
b) meno, priezvisko a trvalý pobyt odberate¾a alebo iadate¾a, ak ide o fyzickú osobu,
c) obchodné meno a sídlo odberate¾a alebo iadate¾a, ak ide
o právnickú osobu alebo fyzickú osobu  podnikate¾a,
d) údaje o udalosti, a to
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1. dátum oznámenia výzvy pri udalosti pod¾a § 3
písm. d) alebo doruèenia iadosti pri udalosti
pod¾a § 3 písm. e) a h); dátumom oznámenia výzvy odberate¾ovi pri udalosti pod¾a § 3 písm. d) je
dátum podania zásielky na pote alebo dátum
preukázate¾ného prevzatia predmetnej písomnosti odberate¾om pri osobnom doruèení alebo
osobnom prevzatí a dátumom doruèenia iadosti
dodávate¾ovi pri udalosti pod¾a § 3 písm. e) a h) je
dátum zaevidovania predmetnej písomnosti v podate¾ni dodávate¾a alebo dátum preukázate¾ného
prevzatia predmetnej písomnosti dodávate¾om pri
jej osobnom doruèení alebo jej osobnom prevzatí,
2. druh udalosti pod¾a § 3 písm. d) a h),
3. dátum obmedzenia alebo preruenia dodávky
tepla pri udalosti pod¾a § 3 písm. d) alebo vybavenia iadosti pri udalosti pod¾a § 3 písm. e) a h),
e) opis zaznamenanej udalosti a jej vyhodnotenie.
(4) Ak k nedodraniu tandardu kvality dodávaného
tepla dolo z dôvodu technickej poruchy, sleduje a vyhodnocuje sa dodranie lehoty na odstránenie poruchy
a obnovenie dodávky tepla pod¾a § 2 ods. 1 písm. c); dodranie tandardu kvality pod¾a § 2 ods. 1 písm. a), b),
d) a e) sa v tomto prípade nesleduje ani nevyhodnocuje.
(5) Výsledná hodnota dosiahnutej úrovne kvality sa
vypoèíta pod¾a tabu¾ky uvedenej v prílohe è. 2.
(6) Vyhodnotenie tandardov kvality za rok t-1 pod¾a
odseku 1 vrátane vyplnenej tabu¾ky sa zverejòuje do 28.
februára roku t po dobu najmenej 12 mesiacov na internetovej stránke regulovaného subjektu alebo vo výroènej správe regulovaného subjektu, alebo iným obvyklým
spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadenú internetovú stránku alebo nevydáva výroènú správu.
(7) Sumárne vyhodnotenie tandardov kvality za rok t-1
pod¾a odseku 1 vrátane vyplnenej tabu¾ky sa predkladá
úradu pod¾a osobitného predpisu17) do 28. februára roku t.
§6
Prechodné ustanovenie
Vyhodnotenie tandardov kvality za rok 2011 sa regulovaným subjektom vykoná pod¾a tejto vyhláky.
§7
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa vyhláka Úradu pre reguláciu sieových
odvetví è. 316/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú tandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných sluieb pri dodávke tepla.
§8
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. apríla 2011.

Jozef Holjenèík v. r.
16
17

) § 2 písm. i) zákona è. 657/2004 Z. z.
) § 13 ods. 2 písm. g) zákona è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.

Poèet
odberných miest
Intalovaný výkon
(MW)

[%]
[hodín]

Udalosti s preukázaným nedodraním tandardov kvality

Podiel vetkých udalostí k preukázaným nedodraniam
tandardov kvality [D/(A+B-C) x 100]

Dåka trvania udalostí s preukázaným nedodraním
tandardov kvality

D

E

F

Výsledná hodnota dosiahnutej úrovne kvality

[poèet]

Udalosti zaznamenané v roku t-1 prechádzajúce do roku t

C
[poèet]

[poèet]

Udalosti zaznamenané v roku t-2 a vybavené v roku t-1

B

[poèet]

Udalosti zaznamenané a vybavené v roku t-1

Záznam

A

Riadok

Sídlo

Výroba tepla

Hlásenie o sumárnom roènom vyhodnotení tandardov kvality:

Èíslo
povolenia

Obchodné meno

Údaje o regulovanom subjekte:

x

x

a)

x

x
x

x

x

x

b)

c)

Podpis tatutárneho zástupcu

g)

h)

Roèná dodávka
tepla spolu (MWh)

Dodávka tepla

§ 3 písm.
d)
e)
f)

IÈO

______________________________

a)

Dåka zariadení na
rozvod tepla (km)

Rozvod tepla

§ 2 ods. 1 písm.
b) c) d)
e)

Druh
paliva

za kalendárny rok .....................

VYHODNOTENIE TANDARDOV KVALITY

Príloha è. 1
k vyhláke è. 92/2011 Z. z.
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[poèet]
[poèet]
[poèet]
[%]

Udalosti zaznamenané v roku t-2 a vybavené
v roku t-1

Udalosti zaznamenané v roku t-1 prechádzajúce
do roku t

Udalosti s preukázaným nedodraním tandardov
kvality

Podiel vetkých udalostí k preukázaným
nedodraniam tandardov kvality
[D/(A+B-C) x 100]

Miera závanosti tandardu kvality

Úroveò kvality tandardu kvality [(ExF)/100]

Výsledná hodnota dosiahnutej úrovne kvality
[SG]

B

C

D

E

F

G

H

12

x

x

11

x

x

22

10

x

x

§ 2 ods. 1 písm.
a)
b)
c)
d)

9

x

x

e)

6

a)

7

b)

8

c)

1

2

§ 3 písm.
d)
e)

3

f)

5

g)

4

h)

Vysvetlivky k tabu¾ke:
Riadok A:
Pre tandardy kvality dodávaného tepla pod¾a § 2 ods. 1 písm. a), b), d), e) sa v riadku A uvádza poèet odberných miest so stavom k 31. decembru roku
t-1.
Pre tandardy kvality dodávaného tepla pod¾a § 2 ods. 1 písm. c) a tandardy kvality sluieb poskytovaných pri dodávke tepla pod¾a § 3 písm. a) a h) sa
uvádza poèet udalostí k jednotlivým tandardom kvality zaznamenaným pod¾a § 4.
Riadok D:
Uvádza sa poèet udalostí, pri ktorých bol tandard kvality vyhodnotený pod¾a § 5 ods. 2 písm. c) bodu 4 a § 5 ods. 3 písm. e) ako nedodraný.

[%]

[%]

[poèet]

Udalosti zaznamenané a vybavené v roku t-1

Záznam

A

Riadok

Tabu¾ka pre výpoèet výslednej hodnoty dosiahnutej úrovne kvality:

Príloha è. 2
k vyhláke è. 92/2011 Z. z.
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