PLNOMOCENSTVO
Vypĺňa právnická osoba
Obchodné meno:
Právna forma:
Sídlo:
Identifikačné číslo:
Identifikácia obchodného alebo iného registra, v ktorom je osoba zapísaná a identifikácia tohto zápisu:
Zastúpená:
Vypĺňa fyzická osoba
Meno a priezvisko:
Adresa/miesto podnikania:
Identifikačné číslo:
Identifikácia obchodného, živnostenského alebo iného registra, v ktorom je osoba zapísaná a
identifikácia tohto zápisu:

(ďalej len „Splnomocniteľ”)
týmto v súlade s bodom 5.11 Prevádzkového poriadku spoločnosti POZAGAS a. s., ktorým sa
ustanovujú všeobecné obchodné podmienky pre prístup do zásobníka PZZP Láb 4. stavba a jeho
využívanie (ďalej len „Prevádzkový poriadok“) splnomocňuje
spoločnosť POZAGAS a.s., so sídlom Malé námestie 1, 901 01 Malacky, Slovenská republika, IČO:
31 435 688, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.:
1271/B, držiteľ povolenia č. SK S52000800032 na prevádzkovanie colného skladu – PZZP Láb 4.
stavba alebo využitie colného režimu uskladnenia v sklade typu E zo dňa 30.4.2013 (ďalej jen
„Povolenie“)
(ďalej len „Splnomocnenec“)
aby zastupoval nepriamo Splnomocniteľa pri colnom konaní v súlade s Hlavou I, Kapitolou 2,
Oddielom 1, Článkom 5 Nariadenia rady (EHS) č. 2913/92 z 12.10.1992, ktorým sa ustanovuje Colný
kódex spoločenstva v znení neskorších zmien a doplnkov ohľadne zjednodušeného postupu v súlade s
Povolením, Zmluvou o skladovaní plynu uzavretou medzi Splnomocniteľom a Splnomocnencom
a Prevádzkovým poriadkom.

Strana/Page 1

Splnomocnenec je oprávnený najmä
- nazerať do záznamov, vyhotovovať výpisy, odpisy a fotokópie z týchto záznamov,
- pripravovať všetky podklady potrebné na podanie colného vyhlásenia, podávať a podpisovať colné
vyhlásenie, návrhy a žiadosti,
- zúčastňovať sa rokovaní, preberať a doručovať písomností, podávať odvolania a iné opravné
prostriedky alebo vzdať sa práva na odvolanie, ako aj na iné s tým súvisiace právne úkony,
- konať vo vlastnom mene, ale na účet Splnomocniteľa v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
predovšetkým Colným zákonom a súvisiacimi právnymi predpismi v záujme vykonania všetkým
potrebných colných vyhlásení colným orgánom Slovenskej republiky, ktoré sú podávané v súvislosti
so zemným plynom Splnomocniteľa uskladneným v PZZP Láb 4. stavba.
- Predložiť kópiu tohto Plnomocenstva, na príslušný colný úrad, v prípade vyžiadania v súlade s
príslušnými právnymi predpismi.
Splnomocnenec je oprávnený vo vyššie uvedenom rozsahu udeliť substitučné plnomocenstvo ďalšej
osobe.
Toto plnomocenstvo je vydané na dobu určitú do

V

.

, dňa

_________________________
Splnomocniteľ

Plnomocenstvo prijímame v plnom rozsahu.
V

, dňa

_________________________
Splnomocnenec
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