
ÚDAJE O ROZSAHU PODNIKANIA
PREPRAVA PLYNU

      Kód žiadosti – vyplní úrad 

1. Obchodné meno: 

2. Organiza no-právna forma 
    podnikania:

3. I O alebo rodné íslo:

DN [mm] do 0,4 MPa od 0,41 do 2,5 MPa od 2,51 do 4,0 MPa od 4,1 do 6.4 MPa nad 6,4 MPa 

do 100 

101 - 200 

201 - 300 

301 - 500 

501 - 700 

701 - 900 

901 - 1 000 

1 001 - 1 200 

4.
 R

oz
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h
 p
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av
n
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 s
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te

  v
 k

m
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1 201 - 1 400 

5. Kompresorové  Celkový po et: 

     stanice Celkový inštalovaný výkon pohonu: MW

6. Regula né  Celkový po et: 

     stanice Celkový inštalovaný výkon pohonu: tis.Nm3/hod.  

7. Kapacita nadzemných zásobníkov plynu tis.Nm3

8. Kapacita podzemných zásobníkov plynu mil.Nm3

Vyhlasujem, že všetky údaje o rozsahu podnikania ku d u podania žiadosti o licenciu sú pravdivé a som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu 

by  vyvodené proti  mojej osobe pri uvedení nesprávnych a nepravdivých údajov. 

V …………………………….........…                                                                                                                                                                 ……...........................................…………………………………………….. 

                                                                                                                                                          Odtla ok pe iatky žiadate a, 

                                                                                                                                                     meno, priezvisko, funkcia a podpis      

                                                                                                                                                                 oprávnenej osoby

Prílohami žiadosti sú: 

1. Mapa alebo súbor máp vymedzeného územia v mierke 1:50 000 s vyzna ením všetkých vysokotlakových plynovodov a s nimi

 súvisiacich plynových zariadení. 

2. Priemerné ro né množstvo prepraveného plynu v roku pred podaním žiadosti; ak ide o prevádzkovanie zariadenia uvedeného do

 prevádzky v roku podania tejto žiadosti, tento údaj sa neuvádza.    

3. Zoznam prevádzok, v ktorom sa uvedie názov a sídlo každej prevádzky. 

4. Doklady preukazujúce v tomto tla ive uvedené technické a materiálne predpoklady na vykonávanie podnikate skej innosti (§ 4 ods. 3

 zákona), napr.: kolauda né rozhodnutie, list vlastníctva, zmluva o nájme zariadenia. 

http://www.zbierka.sk
http://www.forma.sk


Vysvetlivky k prílohe č. 8a

Údaje o rozsahu podnikania – preprava plynu

Žiadateľ vyplní všetky údaje a svojím podpisom potvrdí ich správnosť. Význam jednotlivých položiek a ich charak-
teristika aj s pokynmi na vyplnenie sú uvedené ďalej. Celé tlačivo sa vyplňuje strojom alebo tlačenými písmenami
a údaj nemôže mať aj s medzerami viac znakov, ako je vyznačený ich počet.

V úvode tejto prílohy sa uvedie obchodné meno, forma podnikania a identifikačné číslo organizácie (IČO) alebo rod-
né číslo. Na vyplnenie položiek 1 až 3 sa použijú vysvetlivky prílohy č. 1 položiek č. 1 až 3.

Položka 4 – Rozsah prepravnej siete:
Uvedú sa dĺžky plynových potrubí podľa ich svetlosti (v km) a v stĺpcoch podľa ich pracovného tlaku, ktoré žiadateľ

vlastní alebo si prenajíma na výkon podnikania v zmysle tejto žiadosti.

Položka 5 – Kompresorové stanice
– Celkový počet kompresorových staníc
V tejto položke sa uvedie celkový počet kompresorových staníc, ktoré žiadateľ vlastní alebo si prenajíma na výkon

oprávnenej činnosti.
– Celkový inštalovaný výkon pohonu kompresorových staníc
V tejto položke sa uvedie celkový inštalovaný výkon pohonu kompresorových staníc v MW, ktoré žiadateľ vlastní

alebo si prenajíma na výkon oprávnenej činnosti.

Položka 6 – Regulačné stanice
– Celkový počet regulačných staníc
V tejto položke sa uvedie celkový počet regulačných staníc, ktoré žiadateľ vlastní alebo si prenajíma na výkon

oprávnenej činnosti.
– Celkový inštalovaný výkon pohonu regulačných staníc
V tejto položke sa uvedie celkový inštalovaný výkon regulačných staníc v tis.Nm3/hod., ktoré žiadateľ vlastní alebo

si prenajíma na výkon oprávnenej činnosti.

Položka 7 – Kapacita nadzemných zásobníkov plynu
V tejto položke sa uvedie v tisícoch Nm3 celková kapacita zásobníkov skvapalneného plynu, ktoré žiadateľ vlastní

alebo si prenajíma na výkon oprávnenej činnosti. Ak žiadateľ má viac zásobníkov skvapalneného plynu, uvedie sa
celkový súčet objemov všetkých zásobníkov.

Položka 8 – Kapacita podzemných zásobníkov
V tejto položke sa uvedie v miliónoch Nm3 celková kapacita podzemných zásobníkov, ktoré žiadateľ vlastní alebo si

prenajíma na výkon oprávnenej činnosti. Ak žiadateľ má viac podzemných zásobníkov, uvedie sa celkový súčet obje-
mov všetkých zásobníkov.

http://www.zbierka.sk
http://www.forma.sk

