
Vyhodnotenie štandardov kvality podľa prĺlohy Č. 8 a prílohy Č. 9 tab. č. 1 vyhlášky Č. 275/2012 Z. z..

1 Obchodné meno spoločnosti BUKÓZA ENERGO,a.s.

2 Sídlo spoločnosti Hencovská 2073, 093 02 Hencovce

3 ičo 43806643

4 Obdobie: od ... do ... 1.1.2016do31.12.2016

5 Celkový počet odberných miest registrovaných regulovaným subjektom ku koncu daného roka 517

O Počet OM “domácnosľ‘ 126
Z toho počet odberných miest

7 Počet OM “podnikater‘ 391

8 Meno osoby ktora zaznam vyhotovila Ing Jan Šoltes

9 Telefonne c[slo a emailova adresa ian soltesbukoza sk ‘.,zjsJ41$4

10 Dátum vyhotovenia záznamu 22.2.2017

Vysvetlivky k vyplneniu tabuliek:
1. Údaje sa vpisujú do len podfarbených buniek.
2. Ak nie je uvedené inak, do tabuliek sa uvádzajú celočíselné hodnoty.
3. Bunky, ktoré nie sú podfarbené, sa nevyplňujú, hodnota v bunkách sa automaticky vypočíta.
4. Taburka podľa prĺlohy Č. losa vypíňa v pripade vzniku udalosti podra 5 vyhl. Č. 275/2012 Z. z..



Vyhodnotenie štandardov kvality podľa pnlohy č. Sa prilohy Č. 9 tab. č. 1 vyhlášky č. 275/2012 Z. z..

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10

Pocel udalosti Z Počet udalostl z roku Počet udalostl z roku - - Podjel počtu udalostiŠtandard kvality minulych obdobl, pn . Patel uda?osti - Pocet udalosti ‚ M,era
. - - t-l, pn ktorych v roku t-l pri ktorych v roku - Počet udalosti vybaveny v lehote -podľa vyhlasky C. ktorych v roku t-l zamdenych vybavenych mimo ‚ zavaznosti XDOJ

275)2012 Z. z. uplynula doba ich
uplynula lehota t-l neuplynula lehota

do hodnotenia vybavenych v lehota
lehoty I< celkovemu poctu

porušenja ŠKna vybavenie na vybavenie udalostivybavenia

Odkaz na vyhlášku x x x 0O,C 00,0 00,N D0 00O J D0,C X X

54 písm. a) O O 100 15 15.00
54 pism. b) O O 100 25 25.00
54 písm. c) O O 1.00 18 18,00
54 písm. d) O O 1.00 22 22,00

5 4plsm. e) O O 1,00 20 20.00
CelkovÉpačet
udalosti

XDO - vypočítaná hodnota čísla podra G ods, 1 písm. c) vyhlášky č. 275/2012 Z. Z. 100,00

Vysvetlivky:
V stÍpci 2 sa uvádza počet udalost(, ktoré nastali pred rokom t-l a do konca roka t-l uplynula doba na ich vybavenie.
V stÍpci 3 sa uvádza súčet počtu udalosti z roka t-l, pri ktorých do konca roka t-l uplynula doba na ich vybavenie a udalostí, pri ktorých do konca roka t-l neuplynula doba na ich vybavenie,
ale boli v roku t-l vybavené.
V štipci 4 Sa uvádza počet udalosti, ktoré nastali v roku t-l, do konca roka t-l neuplynula doba nach vybavenie a neboli v roku t-l vybavené.
V stípci 5 Sa uvádza súčet počtu udalostĺ uvedených v stlpci 2 a 3.
Údaj v stĺpci 5 je rovný súčtu údajov v stÍpcoch 6 a 7.
V stÍpci Esa do počtu udalostĺvybavených v lehota započitavajú aj udalosti, ktoré boll vybaveně mimo lehoty, alebo neboli vůbec vybavené,
důvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytol regulovanému subjektu súčinnosf nevyhnutnú pre dodržanie ustanovenej lehoty.

Priloha Č. 9 taburka Č. 2

MedziraČné porovnanie XDO

XDO v roku t-l

XDO v roku t-2
XDQ podIa 5 6

100,00%ods.1 plsm. c)

Do taburky Sa uvádzajú hodnoty X00 zaokrúhlené na dva desatinné miesta.



Evidencia udalostí, ktoré vznikli z dóvodu podľa 5 S písm. e) vyhlášky č. 275/2012 Z. z.

1 2 3 4 5 6

. Skrátený popis neposkytnutej Udalosť V Skutočná lehotaČislo udalosti Popis udalosti ... . Dovod nevybaveniasucinnosti / N vybavenia

Vysvetlivky:

Do stlpca 2 sa uvedie označenie ustanovenia vyhlášky, ktorého sa udalosť týka.
Do stípca 4 sa uvedie:

V — v pripade, že udaiosť a)ebo podanie bali do konca roka t-l vybavené,
N — v pripade, že udalosť alebD podanie neboli do konca roka t-l vybavené.
Do st[pca 5 sa uvedie skutočná lehota vybavenia udalosti alebo podanía v dňoch.
Do stípca 6 sa uvedie dóvod nevybavenia udalosti (naprĺklad spáťvzatie podania, zrušeníe žiadosti o pripojenie do sústavy, zrušenie odberného miesta, záni
subjektu ...).



Kompenzačné platby vyplatené za nedodržanie štandardu kvality prenosu elektriny podl‘a fl ods. 2

Suma vyplatených
Skrátený popis nedodržaného štandardu kvality prenosu elektriny kompenzačných platieb

v roku t-l
54 ods. 1 pism. a) - overenie správnosti vyúčtovania

5 4 ods. 1 písm. b) - požiadanie o obnovenie dodávky po úhrade dlžnej čiastky

5 4 ods. 1 pism. c) - odoslanie podania alebo stanoviska v ustanovenej Iehote

54 ods. I písm. d) - uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny v ustanovenej lehote

54 ods. 1 písm. e) - odoslanie kompenzačnej platby oprávnenej osobe v ustanovenej lehote

Spolu 0,00 C

Vysvetlivky:
Suma vyplatených kompenzačných patieb sa uvádza v eurách ako súčet všetkých vyplatených kompenzačných platieb za
nedodržanie daného štandardu kvality.


