
ŽIADOSŤ O DODÁVKU ZEMNÉHO PLYNU (ZMENU PRÍKONU PLYNOVÝCH SPOTREBIČOV)
 PRE ODBERATE¼OV S ROČNÝM ODBEROM NAD 60 tis. m3

Požadovaný odber zemného plynu je vyjadrený v m3, t. j. v základnej objemovej jednotke, a to pri týchto stavových
podmienkach:
pri teplote 15 oC, pri absolútnom tlaku 101,325 kPa, pri relatívnej vlhkosti fí = 0 (t. j. suchý plyn).

* Kód odvetvovej klasifikácie ekonomických činností.

** Časový interval od 1. 4. do 30. 9. bežného roka (t. j. 2. a 3. štvr�rok bežného roka).

Príloha č. 3
k vyhláške č. 265/1999 Z. z.

1. Názov a adresa žiadate¾a
                                                            IČO
                                                            PSČ

Názov a adresa odberate¾a
                                                            IČO
                                                            PSČ

Názov a adresa odberného miesta
                                                            IČO
                                                            PSČ
                                                            OKEČ*

2. Požadovaný odber zemného
plynu
(údaje vyplni� v celých číslach)

              Časový priebeh odberu zemného plynu

   Merná
 jednotka

    Skutočný
     odber
 v predchádzajúcom
      roku

Rok ...... Rok ...... Rok ...... Rok ...... Rok ......
a ïalšie
 roky

2.1. Ročný odber tis. m3/rok

Odber v letnom období,
odber v zimnom období

tis. m3

tis. m3

2.2. Maximálny denný odber
v letnom období,
v zimnom období

m3/deň
m3/deň

2.3. Maximálny hodinový odber
v letnom období,
v zimnom období

m3/h
m3/h

2.4. Minimálny hodinový odber
v letnom období,
v zimnom období

m3/h
m3/h
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ROZDELENIE ODBERU ZEMNÉHO PLYNU V PRIEBEHU MAXIMÁLNEHO ROKA
 (údaje sa vypĺňajú na tri desatinné miesta)

Mesiac

Rozdelenie odberu plynu
maximálneho roka na

mesačné odbery
(v tis. m3/mesiac)

Mesačný odber plynu
v členení pod¾a účelu jeho

využitia na

technológiu
a ohrev vody

(v tis. m3/mesiac)

vykurovanie
(v tis. m3/mesiac)

I.  

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Spolu

100 % ročného odberu
v členení
pod¾a účelu jeho využitia

% %
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PLYNOVÉ SPOTREBIČE

(pri zmene príkonu spotrebičov uveïte všetky spotrebiče, t. j. spotrebiče, ktorých príkon sa nemení, a spotrebiče
so zmeneným príkonom, resp. nové spotrebiče). Pôvodná žiados� zo dňa ......................................

4. Názov a typové označenie spotrebičov, pri ktorých je možnos� použitia iného paliva, a názov, typové označenie rezervných (náhradných) plynových

spotrebičov použite¾ných v prípade poruchy spotrebičov uvedených v bode 3.

Žiados� sa vypĺňa na jedno odberné miesto a predkladá sa v troch vyhotoveniach, z toho jedno na účely žiadate¾a. Tlačivo sa použije
aj pri zmene príkonu plynových spotrebičov (zvýšenie, zníženie). Ak niektorá čas� tlačiva nestačí, žiadate¾ pripojí osobitnú prílohu.
Súčas�ou žiadosti je situačný výkres (kópia z katastrálnej mapy) odberného miesta (2x v odporúčanej mierke 1:2 880, alebo 1:2 000,
alebo 1:1 440, alebo 1:500) a prepočet ročného odberu zemného plynu dvojmo. Ďalšie metodické pokyny na postup predkladania
a vypĺňania žiadosti pre žiadate¾a tvoria prílohu k tejto žiadosti.

Meno a priezvisko spracovate¾a žiadosti

Telefónne číslo spracovate¾a žiadosti

Dátum spracovania žiadosti

Meno, priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka žiadate¾a

Dátum predloženia žiadosti dodávate¾ovi

3. Plynové spotrebiče  (údaje
sa vypĺňajú na 
jedno
desatinné
miesto)

 Poradové
   číslo
spotrebičov

   Počet
spotrebičov
    ks

 Názov a typové označenie
       spotrebiča

 Maximálny
  príkon za
   jeden   
  spotrebič
(tzv. štítkový)

  Maximálny
   príkon
  spotrebičov
 (tzv. štítkový)
  
  stĺpec b x d

 Požadovaný
  maximálny
   príkon
  spotrebičov
   pod¾a
  súčasnosti
  ich využitia

    Ročný
    odber
   vypočítaný
 z požadovaného
  maximálneho
    príkonu
   spotrebičov

 Minimálny
 vstupný
  pretlak
   plynu
    do
 spotrebičov

  Termín
  uvedenia
spotrebičov
    do
 prevádzky

  (m3/h/ks)    (m3/h)    (m3/h)    (tis. m3/rok)    (kPa) štvr�rok/rok

    a)     b)          c)     d)     e)     f)      g)    h)     i)

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

Spolu za všetky spotrebiče
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Metodické pokyny predkladania a vypĺňania žiadosti pre žiadate¾a

Žiadatel’ predloží dodávate¾ovi vyplnené a potvrdené predpísané tlačivo „Žiadost’ o dodávku zemného plynu
(zmenu príkonu plynových spotrebičov) pre odberatel’ov s ročným odberom nad 60 tis. m3“ (d’alej len „žiadost’“).

Žiadost’ sa vypĺňa pre jedno odberné miesto a predkladá sa v troch vyhotoveniach, z toho jedno na účely
žiadatel’a. Tlačivo sa použije aj pri zmene príkonu plynových spotrebičov (zvýšenie, zníženie). Ak niektorá čast’
tlačiva nestačí, žiadatel’ pripojí osobitnú prílohu.

Súčast’ou žiadosti je

— situačný výkres (kópia z katastrálnej mapy) odberného miesta (dvojmo v odporúčanej mierke l:2 880 alebo
l:2 000, alebo 1:1 440, alebo 1:500),

— prepočet ročného odberu plynu (dvojmo),

— overené kópie alebo originály na nahliadnutie týchto dokladov:

— živnostenský list, výpis z obchodného registra (vystavenie výpisu nesmie byt’ staršie ako tri mesiace) alebo iný
dokument osvedčujúci podnikatel’skú činnost’,

— nájomná zmluva alebo list vlastníctva,

— súhlas vlastníka nehnute¾nosti s pripojením, ak žiadate¾ nie je vlastníkom nehnute¾nosti.

Pokyny pre žiadatel’a (odberatel’a) pri vypĺňaní žiadosti

1. Ak je žiadate¾ totožný s budúcim odberatel’om, riadky „Názov a adresa žiadate¾a“ a „Názov a adresa odberatel’a“
sú rovnaké. V opačnom prípade sa riadky „Názov a adresa žiadatel’a“ a „Názov a adresa odberatel’a“ nezhodujú.

2. Požadovaný odber zemného plynu je vyjadrený v m3, t. j. v základnej objemovej jednotke, a to pri týchto
stavových podmienkach:

— pri teplote 15 oC,

— pri absolútnom tlaku 101,325 kPa,

— pri relatívnej vlhkosti fí = 0 (t. j. suchý plyn).

(Pri vypĺňaní bodu 2 tlačiva treba vychádzat’ z bodu 3 — „Plynové spotrebiče“.)

Ukazovatel’ 2.1. Ročný odber — údaj uvedený v ciel’ovom roku je totožný s údajom pod bodom 3 — „Plynové
spotrebiče“, ktorý je uvedený v stĺpci g.

Ukazovate¾ 2.3. Maximálny hodinový odber (v letnom období alebo v zimnom období podl’a charakteru odberu)
je totožný s údajom uvedeným v bode 3 — „Plynové spotrebiče“, a to buï

a) so súčtom maximálnych príkonov spotrebičov — stĺpec e (t. j. všetky plynové spotrebiče sa využívajú na l00 %
a prevádzkujú súčasne), alebo

b) so súčtom požadovaných maximálnych príkonov spotrebičov pod¾a súčasnosti ich využitia — stĺpec f (t. j. maxi-
málny príkon spotrebičov vychádza z percenta využitia spotrebičov a zo vzájomnej súčasnosti nasadenia a pre-
vádzkovania spotrebičov).

3. Stĺpec a — poradové číslo,

  stĺpec b — počet kusov rovnakých typov spotrebičov,

  stĺpec c — názov a typové označenie spotrebiča,

  stĺpec d — maximálny príkon za jeden spotrebič v m3/h/ks (tzv. štítkový),

  stĺpec e — maximálny príkon za rovnaké spotrebiče (m3/h), t. j. stĺpec b vynásobit’ stĺpcom d,

  stĺpec f — požadovaný maximálny príkon spotrebičov (m3/h), ktorý vychádza z percenta využitia spotrebičov
a zo vzájomnej súčasnosti nasadenia a prevádzkovania spotrebičov, t. j. stĺpec f môže byt’ hodnotovo
nižší ako stĺpec e. Ak sa všetky plynové spotrebiče využívajú na 100 % a prevádzkujú súčasne,
hodnoty uvádzané v stĺpci f a v stĺpci e sú rovnaké (príkon rezervných plynových spotrebičov sa
nezapočítava do požadovaného súčtu maximálneho príkonu za všetky spotrebiče),

  stĺpec g — pod ročným odberom (tis. m3/rok) sa rozumie najvyšší požadovaný odber zemného plynu (vo väčšine
prípadov ide o odber zemného plynu v cie¾ovom roku).
 Poznámka: Ročný odber vyplýva z prepočtu hodinového, denného a ročného odberu zemného plynu
všetkými spotrebičmi odberného miesta (tento prepočet musí byt’ prílohou ku každej žiadosti),

  stĺpec h — minimálny vstupný pretlak plynu do spotrebiča (kPa),

  stĺpec i — termín uvedenia spotrebičov do prevádzky (štvrt’rok/rok) musí mat’ väzbu na prvý nábehový rok
začatia odberu zemného plynu v tabul’ke pod bodom 2 — „Časový priebeh odberu zemného plynu“.
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4. Žiadatel’ uvádza názov a typ spotrebičov, pri ktorých je možnost’ použit’ iné palivo (uviest’ aj druh paliva).

V tomto bode je tiež potrebné uviest’ názov, typ a počet rezervných spotrebičov, ktoré slúžia iba ako náhrada pri
vzniku poruchy na niektorom zo spotrebičov uvedených v bode 3.

Ďalšie informácie pre žiadate¾a

V zmysle zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 265/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach pripojenia, dodávok a merania plynu
odsúhlasením žiadosti je žiadatel’ zároveň oboznámený s podmienkami pripojenia nového odberného miesta (alebo
existujúceho odberného miesta so zmenou príkonu odberného plynového zariadenia).

Na základe tejto žiadosti sa so žiadatel’om uzavrie „Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o dodávke zemného plynu“.
Táto zmluva je podkladom na vypracovanie a posudzovanie technickej dokumentácie odberného miesta (projektu)
a slúži na účely územného a stavebného konania; neoprávňuje však žiadate¾a na odber zemného plynu.

Uvedené písomnosti slúžia na nasledujúce uzavretie „Zmluvy o dodávke zemného plynu“.
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