
 
podzemné uskladňovanie zemného plynu 

ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 

 
 

 
Žiadosť o prevod plynu medzi zásobníkmi 

(ďalej len „Žiadosť“) 
 

(Táto Žiadosť musí byť vyplnená čitateľne a paličkovým písmom, podľa možnosti elektronicky.) 

Zákazník spoločnosti POZAGAS a.s. 

1.1) Obchodné meno:  

1.2) Sídlo:  1.3) 

Meno oprávnenej osoby: 

Funkcia: 

Telefón/Mobil: 

E-mail: 

 

 

 

 

1.4) 
IČO:  

1.5) 
Obchodný register, oddiel, 
vložka: 

 
DIČ:  

1.6) Zmluva o skladovaní plynu (referenčný kód zmluvy):  

1.7) EIC kód bilančnej skupiny Zákazníka:  

 
 Zákazník týmto potvrdzuje, že v prípade prevodu plynu do prepojeného zásobníka disponuje vlastníckym právom k 

prevádzanému plynu, resp. že je oprávnený s prevádzaným plynom disponovať. 

Prevod Plynu medzi zásobníkmi 

2.1) Obchodné meno zákazníka v prepojenom zásobníku:  
 
 

2.2) Číslo Zmluvy o skladovaní plynu v prepojenom zásobníku:  

2.3) 
EIC kód bilančnej skupiny protistrany prevodu v prepojenom 
zásobníku: 

 

2.4) Objem prevádzaného Plynu:  MWh 

2.5) Smer prevodu Plynu:  Zo zásobníka  POZAGAS 
do prepojeného zásobníka 

 Z prepojeného zásobníka 
do zásobníka POZAGAS 

2.6) Plyn prevádzaný z pod-účtu (pôvod Plynu): 
 Trhová oblasť Rakúsko 

(MAE) 
 Trhová oblasť Slovensko 

(MASK) 

2.7) Plyn prevádzaný na pod-účet:  Trhová oblasť Rakúsko 
(MAE) 

 Trhová oblasť Slovensko 
(MASK) 

2.8) Colný štatút prevádzaného Plynu:  Tovar európskeho 
spoločenstva 

 Tovar iný ako tovar 
európskeho spoločenstva 

2.9) Dátum prevodu Plynu:  
     

Podpis oprávnenej osoby Zákazníka: 
 

 
 

 

 
Osoby podpisujúce túto Žiadosť týmto vyhlasujú, že sú na tento úkon oprávnené a že v prípade, ak tomu tak nie je, budú znášať všetky právne 
následky a zodpovednosť za škodu s tým spojenú. 

 

  
V (miesto), dňa:    
    
    

Vyjadrenie prevádzkovateľa zásobníka 

Prevádzkovateľ zásobníka Žiadosť:   prijíma  neprijíma 

Podpis oprávnenej osoby: 
v Malackách dňa: 
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