
URSO_Standardy kvality_2010_Priloha 7_280211 Final

Dosiahnutá úroveň štandardov kvality plynu pri jeho dodávke a služieb súvisiacich s jeho dodávkou 

Príloha č. 7 k vyhláške č. 328/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného plynu a poskytovaných služieb v plynárenstve

Regulovaný subjekt: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256,  
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 2749/B 

                          

Obdobie od 1. január 2010 – 31. december 2010

Štandardy kvality dodávaného plynu a poskytovaných 
služieb súvisiacich s dodávkou plynu 

Počet udalostí 
celkom

Počet udalostí v 
limite

Počet udalostí 
mimo limit

Počet 
nedoriešených 

udalostí

Podiel udalostí 
v limite k počtu 
prípadov 
celkom  (%)

Uzatvorenie zmluvy a zabezpečenie plynulej dodávky plynu 
odberateľovi plynu  

82 735 82 535 200 0 99,76 %

Zabezpečenie obnovenia dodávky plynu odberateľovi plynu 
z dôvodu omeškania platby za dodávku plynu 

3 097 3 085 11 1 99,61 %

Písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu 
o stave preverovania kvality plynu

2 2 0 0 100,00 %

Písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu 
o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality 
plynu  

1 1 0 0 100,00 %

Overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku plynu 
a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania

9 907 9 786 118 3 98,78 %

Odoslanie žiadosti odberateľa plynu prevádzkovateľovi 
prepravnej alebo distribučnej siete 

10 330 10 330 0 0 100,00 %

Odoslanie  stanoviska prevádzkovateľa prepravnej siete 
alebo distribučnej siete odberateľovi plynu

1 1 0 0 100,00 %
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