Evidencia udalostí, ktoré vznikli z dôvodu podľa § 5 písm. a) vyhlášky č. 275/2012 Z. z.
1

3

2

Dátum a čas
vyhlásenia stavu
núdze

Územie, na ktorom bol stav núdze vyhlásený

-

-

4

5

6

Počet odberných
Celkové množstvo
Celkový čas trvania miest dotknutých
Dátum a čas zrušenia
nedodanej elektriny
vyhláseného stavu vyhlásením stavu
stavu núdze
z dôvodu vyhlásenia
núdze
núdze pripojených
stavu núdze
do sústavy
-

-

-

0,000

0

Spolu

0,000

Vysvetlivky:
Celkový čas trvania vyhláseného stavu núdze sa do stĺpca 4 uvádza v hodinách.
Ak táto doba trvá viac ako 48 hodín, uvedie sa čas vyjadrený v dňoch a hodinách.
Celkové množstvo nedodanej elektriny sa uvádza v MWh.

Evidencia udalostí, ktoré vznikli z dôvodov podľa § 5 písm. b) až d) vyhlášky č. 275/2012 Z. z.
1

Dátum a čas vzniku
udalosti

2

3

Miesto alebo oblasť
zasiahnutá udalosťou

Dôvod vzniku udalosti

4

Udalosťou zasiahnutá
napäťová úroveň sústavy

5

6

Dátum a čas
odstránenia
následkov udalosti

Celková doba od
vzniku udalosti po
obnovenie prenosu
alebo distribúcie
elektriny

7

8

Počet odberných
Celkové množstvo
miest pripojených
nedodanej elektriny
do sústavy
z dôvodu vzniku
dotknutých
udalosti
udalosťou

0

Spolu

0,000

Vysvetlivky:
Celková doba od vzniku udalosti po obnovenie prenosu alebo distribúcie elektriny sa do stĺpca 6 uvedie v hodinách.
Ak táto doba trvá viac ako 48 hodín, uvedie sa doba vyjadrená v dňoch a hodinách.
Celkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vzniku udalosti je celkovým množstvom elektriny nedodanej koncovým odberateľom pripojeným
do sústavy, v ktorej udalosť vznikla. Do stĺpca 8 sa uvedie množstvo nedodanej elektriny v MWh.

Evidencia udalostí, ktoré vznikli z dôvodov podľa § 5 písm. e) vyhlášky č. 275/2012 Z. z.
1

2

3

4

Číslo udalosti

Popis udalosti

Skrátený popis neposkytnutej súčinnosti

Udalosť V / N

-

-

-

-

5
Skutočná lehota
vybavenia
-

Vysvetlivky:
Do stĺpca 2 sa uvedie označenie ustanovenia vyhlášky, ktorého sa udalosť týka.
Do stĺpca 4 sa uvedie:
V – v prípade, že udalosť alebo podanie boli do konca roka t-1 vybavené,
N – v prípade, že udalosť alebo podanie neboli do konca roka t-1 vybavené.
Do stĺpca 5 sa uvedie skutočná lehota vybavenia udalosti alebo podania v dňoch.
Do stĺpca 6 sa uvedie dôvod nevybavenia udalosti (napríklad späťvzatie podania, zrušenie žiadosti o pripojenie do sústavy, zrušenie odberného miesta,
zánik subjektu, ...).

6
Dôvod nevybavenia
-

