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Žiadosť o pridelenie služieb 

("Žiadosť") 

1. Časť
1.1) Všetky pojmy uvedené v tejto Žiadosti majú význam, ako je definovaný v dokumente "Prevádzkový poriadok spoločnosti 

POZAGAS a.s., ktorým sa ustanovujú všeobecné obchodné podmienky pre prístup do zásobníka PZZP Láb 4. stavba a jeho 
využívanie" ("Prevádzkový poriadok") a v dokumente "Technické podmienky prístupu a pripojenia do Podzemného 
zásobníka zemného plynu Láb 4. stavba a pravidlá jeho prevádzkovania" ("Technické podmienky"). 

1.2) Táto Žiadosť musí byť vyplnená čitateľne a paličkovým písmom. Žiadateľ vypĺňa biele polia v Žiadosti.  

2. Časť

Identifikačné údaje Žiadateľa 
2.1) Obchodné meno:  

(vyplní len právnická osoba) 
  

 

  

Právna forma:  
(vyplní len právnická osoba) 

   

  
Meno a priezvisko: 
(vyplní len fyzická osoba)   

2.2) Sídlo:  
(vyplní len právnická osoba) 

    

        
Adresa/miesto podnikania:  
(vyplní len fyzická soba)     

2.3)  Identifikácia obchodného, živnostenského alebo iného 
registra, v ktorom je Žiadateľ - právnická osoba/fyzická osoba 
zapísaný:   

2.4)   Identifikačné číslo:         
  
  

         Daňové identifikačné číslo:     
  
  

2.5) Bankové spojenie:    

2.6)  Kontaktné údaje Žiadateľa         

        Kontaktná osoba:          

        Telefón:           

        Fax:           

        e-mail:           

  
Nepretržitý (24 hodinový) kontakt so spoločnosťou 
POZAGAS (telefón, fax, e -mail): 

  

2.7) Osoba(y) oprávnená(é) na podpis Zmluvy o skladovaní plynu, resp. jej dodatku 

 Meno a priezvisko, pozícia 
 

 Meno a priezvisko, pozícia 
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3. Časť

 
Údaje o žiadanej službe 

(Políčka v ľavom stĺpci určujú voľbu služby, políčka v pravom stĺpci určujú parametre požadovanej služby.  
Príslušné políčka  zaškrtnite symbolom "x".) 

 Zmluva o skladovaní plynu (referenčný kód zmluvy) 
Vypĺňa iba Žiadateľ, ktorý v čase podania Žiadosti je Zákazníkom 

 
   

Jednotlivé služby: 
  

Pevná Prerušiteľná 
 

  

3.1)  
Jednotlivá služba vo forme voľného 
Pracovného objemu ...................... MWh 

  

3.2)  
Jednotlivá služba vo forme voľného 
Vtlačného výkonu ...................... MWh/deň 

  

3.3)  
Jednotlivá služba vo forme voľného 
Ťažobného výkonu ...................... MWh/deň 

  

Bod dodania plynu (vstupný bod) Bod spätného odovzdania plynu (výstupný bod) 

 
Vstupný (odovzdávaco-preberací) bod 
Prepravná sieť Slovenskej republiky 
(eustream, a.s.) 

 
Výstupný (odovzdávaco-preberací) bod Prepravná sieť 
Slovenskej republiky (eustream, a.s.) 

 
Vstupný (odovzdávaco-preberací) bod 
Virtuálny obchodný bod Rakúsko (Gas 
Connect Austria,GmbH) 

 
Výstupný (odovzdávaco-preberací) bod Distribučná 
sieť Slovenskej republiky (SPP – distribúcia, a.s.) 

   Výstupný (odovzdávaco-preberací) bod Virtuálny 
obchodný bod Rakúsko (Gas Connect Austria,GmbH) 

Zmena spôsobu využívania uskladňovacej kapacity: 

3.4)  
Zmena formy Balíčka služieb – BU (zo 
Sezónneho BU na Flexibilný BU alebo 
naopak) 

 
Objem  
uskladňovacej 
kapacity ................................ MWh 

3.5)  Ďalší Vstupno – výstupný  
(odovzdávaco-preberací) bod 

 
Denný výkon:  ................................ MWh/deň 

 Pracovný 
objem plynu: ................................ MWh 

Bod dodania plynu (vstupný bod) Bod spätného odovzdania plynu (výstupný bod)  

 
Vstupný (odovzdávaco-preberací) bod 
Prepravná sieť Slovenskej republiky 
(eustream, a.s.) 

 
Výstupný (odovzdávaco-preberací) bod Prepravná sieť 
Slovenskej republiky (eustream, a.s.) 

 
 

Vstupný (odovzdávaco-preberací) bod 
Virtuálny obchodný bod Rakúsko (Gas 
Connect Austria,GmbH) 

 
Výstupný (odovzdávaco-preberací) bod Distribučná 
sieť Slovenskej republiky (SPP – distribúcia, a.s.) 

   
Výstupný (odovzdávaco-preberací) bod Virtuálny 
obchodný bod Rakúsko (Gas Connect Austria,GmbH) 

Súhlasím s pridelením služby na prerušiteľnej báze 
v prípade, ak nebude možné prideliť službu na pevnej 
báze z dôvodu nedostatku požadovanej kapacity:  

 
            Áno 

              

Nie 

 
 

  
  

 
3.6) 

Služba zastupovania Zákazníka spoločnosti 
POZAGAS pri colných deklaráciách 
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3.7) 
Služba rozvojovej (testovacej) uskladňovacej 
kapacity 

 

       

3.8) Dátum začatia využívania služby: 
 
............................

6.00 hod. SEČ 

  
 Dátum skončenia využívania služby: 

 
............................  

6.00 hod. SEČ 

3.9)  Navrhovaná jednotková cena za službu 
v cenovej úrovni aktuálneho roka: 
 

    
    

  
 služba v zmysle bodu 3.1) tejto Žiadosti ............................  EUR/MWh 

  

  
služba v zmysle bodu 3.2) tejto Žiadosti ............................  EUR/(MWh/deň) 

    

  
služba v zmysle bodu 3.3) tejto Žiadosti ............................  EUR/(MWh/deň) 

    

  
služba v zmysle bodu 3.5) tejto Žiadosti ............................ EUR/MWh 

  

  
služba v zmysle bodu 3.7) tejto Žiadosti ............................  EUR/MWh 

    
3.10)  Komentár:  

   
 
 
 

 

  
 Žiadateľ vyhlasuje, že Žiadosť je platná aj v prípade, že táto špecifická požiadavka nebude akceptovaná. 
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4. Časť
Vyhlásenia Žiadateľa

 

4.1) Žiadateľ týmto potvrdzuje, že sa oboznámil s Prevádzkovým poriadkom, Technickými podmienkami a Súťažnými 
podmienkami (v prípade, ak ich spoločnosť POZAGAS vyhlásila), svojim podpisom potvrdzuje akceptáciu ich 
obsahu ako základných a záväzných rámcových podmienok pre poskytovanie požadovaných služieb, resp. pre 
uzatvorenie Zmluvy o skladovaní plynu / jej dodatku. 

4.2 Žiadateľ týmto potvrdzuje, že akceptuje cenu za požadovanú službu podľa Súťažných podmienok resp. platného 
Cenníka, zverejnených na internetovej stránke www.pozagas.sk (platí iba v prípade ponuky služby na báze FCFS 
(prvý prišiel prvý kontrahuje - first come first served)).   

4.3) Žiadateľ týmto vyhlasuje, že všetky údaje a dokumenty, ktoré poskytol spoločnosti POZAGAS v tejto Žiadosti sú 
pravdivé, úplné a správne.  

4.4) Žiadateľ berie na vedomie, že nevyplnenie tejto Žiadosti podľa pokynov uvedených v tejto Žiadosti alebo podľa 
pokynov zverejnených spoločnosťou POZAGAS, môže spôsobiť, že Žiadosť bude zamietnutá. 

4.5) Žiadateľ berie na vedomie, že spoločnosť POZAGAS môže na svojej internetovej stránke www.pozagas.sk 
zverejniť počiatočný a konečný termín prijímania Žiadostí. Žiadosť predložená v tomto období predstavuje záväzný 
návrh na uzatvorenie Zmluvy o skladovaní plynu, resp. dodatku. Lehota viazanosti tejto Žiadosti je 30 dní od konca 
obdobia doručovania Žiadostí, pokiaľ Súťažné podmienky alebo Žiadateľ nestanovujú inak. V prípade ponuky 
služieb na báze FCFS (prvý prišiel prvý kontrahuje - first come first served), lehota viazanosti Žiadosti je 30 dní od 
doručenia Žiadosti, pokiaľ Súťažné podmienky alebo Žiadateľ nestanovujú inak. 

4.6) Žiadateľ týmto vyhlasuje, že najneskôr tri (3) pracovné dni pred zaslaním Nominácie predloží spoločnosti 
POZAGAS shipper kód pridelený Prevádzkovateľom nadväzujúcej siete (platí iba v prípade služieb podľa bodov 
3.2, 3.3, 3.5 a 3.7 tejto Žiadosti). V prípade, že Žiadateľ nepredloží shipper kód podľa predchádzajúcej vety, 
spoločnosť POZAGAS môže posunúť začiatok poskytovania služby o počet pracovných dní omeškania Žiadateľa. 

4.7) Žiadateľ týmto potvrdzuje, že má právo disponovať s Plynom určeným na uskladňovanie v Zásobníku v rozsahu 
požadovanej služby (platí iba v prípade služieb podľa bodov 3.1 a 3.7 tejto Žiadosti). 

4.8) Žiadateľ týmto vyhlasuje, že nie je v likvidácii ani nebolo voči nemu začaté, ani nie je voči nemu vedené konkurzné 
alebo reštrukturalizačné konanie, ani iné obdobné konanie podľa príslušnej národnej jurisdikcie a že voči nemu 
nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. 

4.9) Žiadateľ týmto vyhlasuje, ak žiada o službu podľa bodu 3.6 tejto Žiadosti, že doručí spoločnosti POZAGAS  
splnomocnenie na zastupovanie Žiadateľa pri colných deklaráciách podľa vzoru zverejneného na www.pozagas.sk 
najneskôr v deň požadovaného začatia využívania služby. 

Za Žiadateľa: 
               
Podpis Žiadateľa alebo jeho 
oprávneného zástupcu: 
    

  
   

 
Osoba podpisujúca Žiadosť týmto vyhlasuje, že je na tento úkon oprávnená a že v prípade, ak tomu tak nie je, bude znášať všetky 
právne následky a zodpovednosť za škodu s tým spojenú.  
   

Meno a priezvisko:        
                  

Pozícia:        
                  

V (miesto), dňa:         
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