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Žiadosť o prevod práv a povinností 

 

(Táto Žiadosť musí byť vyplnená čitateľne a paličkovým písmom, podľa možnosti elektronicky. Zvolené možnosti zaškrtnite v políčkach symbolom "x".) 
 

1. Časť 

Zákazník (Prevodca práv a povinností) 

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):  

Žiadateľ (Nadobúdateľ práv a povinností) 

1.7) Obchodné meno:  

1.8) Sídlo: 

 

1.9 

Meno oprávnenej osoby: 

Funkcia: 

Telefón/Mobil: 

E-mail: 

 

 

 

 

1.10) 
Zmluva o skladovaní plynu (referenčný kód zmluvy v prípade, že 
Žiadateľ je Zákazník POZAGAS a.s.) 

 

1.11) 
IČO:  

1.12) 
Obchodný register, 
oddiel, vložka: 

 
DIČ:  

Prevod práv a povinností 

1.13) Uskladňovacia kapacita: 

a) Pracovný objem: 

b) Vtlačný výkon: 

c) Ťažobný výkon: 

 
 MWh 

 MWh/deň 

 MWh/deň 

1.14) 

Vstupno – výstupný (odovzdávaco-preberací) bod: 
 

a) Bod dodania plynu (vstupný bod): 
 
 

 
 
 

b) Bod spätného odovzdania plynu (výstupný bod): 

 Vstupný (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 Prepravná sieť Slovenskej 
republiky (eustream, a.s.) 

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

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

1.15) Dátum účinnosti prevodu (vždy k 6.00 SEČ):  

1.14) Iné práva a povinnosti: 
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2. Časť 

Vyhlásenia Zákazníka a Žiadateľa 
 

2.1) 
Žiadateľ týmto potvrdzuje, že sa oboznámil s Prevádzkovým poriadkom a Technickými podmienkami a svojim podpisom 
potvrdzuje akceptáciu ich obsahu ako základných a záväzných rámcových podmienok pre uzatvorenie Zmluvy o skladovaní 
plynu so spoločnosťou POZAGAS a.s. 

2.2) 
Žiadateľ týmto vyhlasuje, že všetky údaje a dokumenty, ktoré poskytol spoločnosti POZAGAS a.s. v tejto Žiadosti resp. spolu 
s ňou sú pravdivé, úplné a správne a že v prípade, že tomu tak nie je, bude znášať všetky právne následky a zodpovednosť za 
škodu s tým spojenú. 

2.3) 
Zákazník a Žiadateľ berú na vedomie, že nevyplnenie tejto Žiadosti podľa pokynov uvedených v tejto Žiadosti alebo podľa 
pokynov zverejnených spoločnosťou POZAGAS a.s. môže spôsobiť, že Žiadosť bude zamietnutá. 

2.4) 

Žiadateľ týmto vyhlasuje, že v prípade, že prevod práv a povinností sa stane účinným, najneskôr tri (3) pracovné dni pred 
zaslaním Nominácie, predloží spoločnosti POZAGAS a.s. shipper kód pridelený Prevádzkovateľom nadväzujúcej siete. 
V prípade, že Žiadateľ nepredloží shipper kód podľa predchádzajúcej vety, spoločnosť POZAGAS a.s. môže posunúť začiatok 
poskytovania služby uskladňovania Plynu o počet pracovných dní omeškania Žiadateľa. 

2.5) 
Žiadateľ týmto potvrdzuje, že má právo disponovať s Plynom určeným na uskladňovanie v Zásobníku v zmysle Zmluvy 
o skladovaní plynu. 

2.6) 
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. 

2.7) 
Žiadateľ týmto vyhlasuje, že v prípade schválenia prevodu práv a povinností na základe tejto Žiadosti uzatvorí so spoločnosťou 
POZAGAS a.s. Zmluvu o skladovaní plynu v lehote podľa článku 11 Prevádzkového poriadku. 

  

 Zákazník  Žiadateľ  

Podpis oprávnenej osoby: 
 

   

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. 

 

Meno a priezvisko: 
    

    

Funkcia: 
   

    

V (miesto), dňa: 
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