Vybrané state z vyhlášky č. 277/2012 Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo
dňa 5.septembra 2012, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla, ktorá
nadobudla účinnosť 15. septembra 2012 okrem § 5 až 7, ktoré nadobúdajú účinnosť
1. januára 2013
Štandardy kvality dodávky tepla
§2
(1) Štandardmi kvality dodávky tepla sú:
a) zabezpečenie maximálneho tepelného príkonu na odbernom mieste podľa zmluvy o dodávke a
odbere
tepla v priebehu určeného času dodávky tepla na vykurovanie,8)
b) dodržanie určeného času dodávky tepla na vykurovanie podľa osobitného predpisu, 8)
c) obnovenie dodávky tepla po obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov technickej
poruchy v
lehotách a za podmienok podľa odsekov 2 až 5,
d) dodržanie vykurovacej krivky alebo odberového diagramu dohodnutého v zmluve o dodávke a
odbere
tepla,
e) dodržanie teploty teplej úžitkovej vody na odbernom mieste podľa zmluvy o dodávke a odbere
tepla. 9)
(2) Pri prerušení dodávky tepla je lehota na odstránenie technickej poruchy 24 hodín od jej zistenia
alebo
nahlásenia.
(3) Pri obmedzení dodávky tepla je lehota na odstránenie technickej poruchy 48 hodín od jej zistenia
alebo
nahlásenia.
(4) Ak je pri prerušení dodávky tepla do 24 hodín od zistenia alebo nahlásenia technickej poruchy
zabezpečená aspoň obmedzená dodávka tepla, na odstránenie technickej poruchy sa vzťahuje lehota
podľa odseku 3.
(5) Obnovenie dodávky tepla po odstránení technickej poruchy v lehotách podľa odsekov 2 až 4 sa
nepovažuje za odstránenie technickej poruchy, ak toto obnovenie trvalo bez obmedzenia alebo
prerušenia
menej ako 48 hodín.
§3
Štandardmi kvality dodávky tepla sú aj
a) oznámenie dátumu začiatku a skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia
dodávky tepla v lehote podľa osobitného predpisu, 10)
b) dodržanie začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla, v
lehote
uvedenej v oznámení podľa písmena a),
c) dodržanie skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla, v
lehote
uvedenej v oznámení podľa písmena a),
d) oznámenie výzvy na uhradenie omeškanej platby za dodané teplo alebo na zaplatenie zmluvne
dohodnutej zálohovej platby, alebo na zaplatenie nedoplatku z vyúčtovania za dodávku tepla v lehote
a spôsobom podľa osobitného predpisu11) pred obmedzením alebo prerušením dodávky tepla podľa
osobitného predpisu, 12)
e) písomné vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberateľa do sústavy tepelných zariadení regulovaného
subjektu do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti,
f) zabezpečenie preskúšania určeného meradla na meranie množstva dodaného tepla alebo určeného
meradla na meranie množstva dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste v lehote do 30 dní
od
doručenia žiadosti; 13) oznámenie výsledku preskúšania určeného meradla žiadateľovi do piatich dní
odo
dňa doručenia výsledkov preskúšania určeného meradla,
g) overenie správnosti vyúčtovania platby za dodané teplo, odstránenie zistených nedostatkov a
oznámenie
výsledku overenia žiadateľovi do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania
platby za dodávku tepla,
h) písomné oznámenie preverenia kvality dodávky tepla podľa § 2 ods. 1 písm. a) až e) do piatich

pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o preverenie kvality dodávky tepla.
§6
Kompenzačné platby
(1) Kompenzačná platba sa regulovaným subjektom uhradí dotknutému odberateľovi alebo žiadateľovi
vo
výške určenej podľa § 7 ods. 1 alebo vypočítanej podľa § 7 ods. 2. Úhrada kompenzačnej platby nie je
podmienená žiadosťou dotknutého odberateľa alebo žiadateľa o jej vyplatenie.
(2) Kompenzačná platba za rok t-1 sa regulovaným subjektom uhradí dotknutému odberateľovi tepla
v roku t vo vyhotovenej faktúre ročného vyúčtovania platieb za rok t-1 v termíne do 31. marca roku t.
Ak
regulovaný subjekt nakupuje dodávané teplo od iného dodávateľa, kompenzačná platba za rok t-1 sa
regulovaným subjektom uhradí dotknutému odberateľovi tepla v termíne do 30. apríla roku t.
(3) Žiadateľovi podľa § 1 písm. j) prvého bodu sa regulovaným subjektom uhradí kompenzačná platba
najneskôr do 30 dní po odstránení príčin nedodržania štandardu kvality podľa § 3 písm. e) prevodom
na
účet žiadateľa, poštovou poukážkou alebo iným spôsobom dohodnutým medzi regulovaným
subjektom
a žiadateľom.
(5) Oznámenie o kompenzačnej platbe sa odosiela regulovaným subjektom dotknutému odberateľovi
spolu
s vyhotovenou faktúrou ročného vyúčtovania platieb za rok t-1 alebo žiadateľovi podľa § 1 písm. j)
prvého
bodu najneskôr v deň úhrady kompenzačnej platby.
§7
(3) Maximálna výška kompenzačnej platby vypočítanej podľa odseku 2 je vo výške hodnoty variabilnej
zložky dodaného tepla bez dane z pridanej hodnoty, fakturovanej na odbernom mieste vo fakturačnom
období, v ktorom k nedodržaniu štandardu kvality došlo.
(4) Ak odberateľ v roku t-1 neodoberal teplo od 1. januára, kompenzačné platby sa vypočítajú
z objednaného množstva tepla na rok t-1.
(5) Za opakované oznámenia o nedodržaní štandardov kvality, ktoré sú v priamej príčinnej a časovej
súvislosti s jedným poruchovým dejom, ktorý toto nedodržanie štandardov kvality vyvolal, a za
nedodržanie
viacerých štandardov kvality, ktoré sú v priamej príčinnej a časovej súvislosti s jedným poruchovým
dejom,
ktorý tento súbeh vyvolal, sa odberateľovi uhradí jedna kompenzačná platba s najvyššou ustanovenou
alebo vypočítanou hodnotou.
8) § 1 ods. 1 vyhlášky č. 152/2005 Z. z.
9) § 19 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10) § 26 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
11) § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
12) § 26 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
13) § 18 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

