
                                                   

zima leto

a)

b)

c)

d)

dňa ........... Podpis:

3.

ŽIADOSŤ O PRÍSTUP DO DISTRIBUČNEJ SIETE A DISTRIBÚCIU PLYNU

Optifin Energo, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 44 337 248,                  korešpondenčná adresa: Optifin Energo, s.r.o., Prakovce 13, 055 62 Prakovce

Názov / Meno a priezvisko

I. Identifikačné údaje žiadateľa

*Označenie registra, v ktorom je žiadateľ zapísaný a číslo zápisu (obchodný register alebo iný register). **V prípade, že ide o cudzinca údaje podľa platného identifikačného dokladu.

Žiadateľ svojím podpisom udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti v informačných systémoch Optifin Energo, s.r.o., v rozsahu 

potrebnom na výkon činnosti podľa udeleného povolenia na podnikanie v energetike.

Zápis v registri* / Číslo a 

dátum vydania obč. 

preukazu**

Deň skončenia distribúcie 

plynu

Deň začatia distribúcie plynu

IČO / Dátum narodenia

Sídlo / Bydlisko

Vstupné body do distribučnej siete

Ročné množstvo 

distribuovaného ZP 

[m
3
/rok]

Požadovaná denná 

distribučná kapacita 

[m3/deň]

II. Špecifikácia prístupu a distribúcie

Požadovaná denná 

distribučná kapacita na 

vstupnom bode [m3/deň]

Kontaktný údaj pre 

nepretržité 24-hodinové 

spojenie

E-mail

Fax

Telefón

Domáci bod***

Zásobník***

Odovzdávacie miesto z 

ťažobnej siete***

Výstupné body z distribučnej siete

Kontaktná osoba / pozícia

Bankové spojenie

Daňové identifikačné číslo

V .....................................
Meno a priezvisko 

oprávnenej osoby:
.............................................................

dokument preukazujúci žiadateľovu právnu subjektivitu a spôsobilosť konať nie starší ako tri mesiace, predovšetkým výpis z obchodného príp. iného registra (ak je žiadateľ 

právnická osoba),

Žiadateľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú distribúciu zemného plynu distribučnou sieťou Optifin Energo, 

s.r.o. a s platným znením prevádzkového poriadku spoločnosti Optifin Energo, s.r.o. (ďalej len „Prevádzkový poriadok“). Ďalej žiadateľ vyhlasuje, že je schopný plniť svoje finančné 

záväzky voči Optifin Energo, s.r.o., spôsobom ustanoveným v Prevádzkovom poriadku a že je schopný uskutočňovať s Optifin Energo, s.r.o. komunikáciu spôsobom určeným v 

Prevádzkovom poriadku. K žiadosti žiadateľ prikladá:

Táto žiadosť predstavuje záväzný návrh žiadateľa na uzavretie zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu s uvedenými náležitosťami.

doklady o zmluvných záväzkoch preukazujúcich predpokladanú dodávku plynu koncovým odberateľom v rozsahu požadovanej distribučnej kapacity podľa tejto žiadosti (kópie 

zmlúv medzi dodávateľom a odberateľom alebo vyhlásenie o existencii takej zmluvy podpísané oboma stranami) - neprikladá sa, ak ku dňu podania žiadosti Optifin Energo, 

s.r.o. pre žiadateľa už zabezpečuje distribúciu plynu do odberných miest uvedených v tejto žiadosti.

kópiu právoplatného povolenia na dodávku plynu vydaného ÚRSO (ak je žiadateľ dodávateľ plynu),

III. Prehlásenie žiadateľa a prílohy k žiadosti

5.

4.

2.

***Začiarknite políčko požadovaného vstupného bodu.

1.

Odberné miesto
Adresa odberného miesta

Číslo odberného miesta

Maximálna hodinová 

kapacita [m
3
/hod] (prípadne 

uviesť "bez zmeny")

Požadovaný tlak 

na výstupe [MPa] 

(prípadne uviesť 

"bez zmeny")

...................................................................................bankovú záruku alebo iný zabezpečovací prostriedok (podľa dohody s Optifin Energo, s.r.o. - uviesť aký):

Nové

Zmena počtu dodávateľov

Zmena dodávateľa

Nové

Zmena počtu dodávateľov

Zmena dodávateľa

Nové

Zmena počtu dodávateľov

Zmena dodávateľa

Nové

Zmena počtu dodávateľov

Zmena dodávateľa

Nové

Zmena počtu dodávateľov

Zmena dodávateľa


