
Vyhodnotenie štandardu kvality dodávky vody 
Tabu ka .1   
Obchodné meno/ sídlo: I O: 
Po et odberných miest pre odber pitnej vody: Sledované obdobie: od  do 

St pec: A B C D E F G 

Zaznamenané 
udalosti 

v sledovanom 
období 

Udalosti neukon ené, 
prechádzajúce 

z predchádzajúcich 
období 

Udalosti 
s preukázaným 
nedodržaním 

štandardu kvality

Po et odberných 
miest 

s preukázaným 
nedodržaním 

štandardu kvality

Podiel udalostí 
s preukázaným 
nedodržaním 

štandardu kvality 
k udalostiam spolu

Podiel odberných 
miest s preukázaným 

nedodržaním 
štandardu kvality 

k celkovému po tu 
odberných miest 

Udalosti 
neukon ené 

v sledovanom 
období 

Skrátený opis 
štandardu kvality 

[po et] [po et] [po et] [po et] [%] [%] [po et] 

Kvalita pitnej vody        
Množstvo vody na jednotku 
asu   

  
  x 

Lehota na odstránenie prí in 
nedostato ného množstva 
vody 

  
  

   

Pretlak vody       x 

Lehota na odstránenie prí in 
nedostato ného pretlaku vody   

  
   

Dodávka vody – prerušenie       x 

Opätovné obnovenie dodávky 
vody 

       

Vysvetlivky k tabu ke . 1:   
Udalosti zaradené do výpo tu: 
st pec A: „Zaznamenané udalosti v sledovanom období“ = po et udalostí, pre ktoré bol vyhotovený záznam, 
st pec E: „udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality“ = všetky udalosti, ktoré v sledovanom období neboli vybavené v termíne alebo neboli dodržané 

požadované limity ukazovate ov kvality pitnej vody, „udalosti spolu“ = zaznamenané udalosti v sledovanom období (st pec A) + udalosti neukon ené, prechádzajúce 
z predchádzajúcich období (st pec B) – udalosti neukon ené v sledovanom období (st pec G), 

st pec G: „Udalosti neukon ené v sledovanom období“ – zaradené sú udalosti, pri ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali 
a neboli vybavené.  



Tabu ka . 2   
Obchodné meno/ sídlo: I O: 
 Sledované obdobie: od  do 

St pec A B C D E F G 

Zaznamenané 
udalosti 

v sledovanom 
období 

Udalosti neukon ené, 
prechádzajúce 

z predchádzajúcich 
období 

Udalosti 
s preukázaným 
nedodržaním 

štandardu 
kvality 

Po et odberných 
miest 

s preukázaným 
nedodržaním 

štandardu kvality 

Podiel udalostí 
s preukázaným 
nedodržaním 

štandardu kvality 
k udalostiam 

spolu 

Podiel odberných 
miest 

s preukázaným 
nedodržaním 

štandardu kvality 
k celkovému 

po tu odberných 
miest  

Udalosti 
neukon ené 

v sledovanom 
období 

Skrátený opis 
štandardu kvality 

[po et] [po et] [po et] [po et] [%] [%] [po et] 
Ur enie technických podmienok 
na pripojenie nehnute nosti 
na verejný vodovod alebo odpojenie 
nehnute nosti od verejného vodovodu 
a na zria ovanie vodovodnej prípojky 
alebo odstra ovanie vodovodnej 
prípojky 

       

Predloženie zmluvy o dodávke vody         

Zabezpe enie preskúšania meradla        

Overenie správnosti vyú tovania 
fakturovanej sumy za dodávku vody 
a odstránenie zistenej nesprávnosti  

       

Zabezpe enie plynulej dodávky vody 
       

Úrove  kvality dodávky vody v % *1)  
Vysvetlivky k tabu ke . 2:  
Udalosti zaradené do výpo tu: 
st pec A: „Zaznamenané udalosti v sledovanom období“ = po et udalostí, pre ktoré bol vyhotovený záznam, 
st pec E: „udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality“ = všetky udalosti, ktoré v sledovanom období neboli vybavené v termíne, „udalosti spolu“ = zaznamenané 

udalosti v sledovanom období (st pec A) + udalosti neukon ené, prechádzajúce z predchádzajúcich období (st pec B) – udalosti neukon ené v sledovanom období 
(st pec G), 

st pec G: „Udalosti neukon ené v sledovanom období“ – zaradené sú udalosti, pri ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali 
a neboli vybavené. 

*1) Hodnota vypo ítaná pod a prílohy . 3 tabu ky . 1. 




