
o pripojenie zariadenia do lokálnej distribučnej siete

Žiadateľ:

  Sídlo organizácie:  
Obec: PSČ:

Ulica: č.:

tel.: email:

Adresa a špecifikácia odberného miesta:

Obec: PSČ:

Ulica: č.:

m3

kWh

kPa

Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, 058 01 Poprad

Účel používania plynu:

Žiadosť

Priezvisko a meno/obchodné meno:

Požadované denné maximum:

Požadovaný tlak v mieste pripojenia:

Predpokladaný ročný odober plynu:

IČO/rodné číslo:

Požadovaný termín dodávky plynu:

Kontaktná osoba:

Priemyselný park Poprad, s.r.o.      IČO: 46311882     DIČ: 2023339043    IČ DPH: SK 2023339043
číslo účtu: 2926862754/1100     email: ppp.hudak@gmail.com



Svojim podpisom ďalej žiadateľ:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

dátum:

   Jún
   Júl
   August
   September

   Spolu

   Október
   November
   December

   Marec
   Apríl

Obdobie
   Január
   Február

Objednávka odberu zemného plynu na daný rok  

[kWh]
Objednané množstvo zemného plynu 

berie na vedomie, že vlastník prípojky je podľa zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike povinný 
zabezpečiť jej prevádzku, údržbu a opravy tak, aby plynová prípojka neohrozila život, zdravie a 
majetok osôb alebo nespôsobovala poruchy v distribučnej siete. Zasahovať do plynovej prípojky 
môže vlastník plynovej prípojky len so súhlasom prevádzkovatela LDS; 

sa zaväzuje odovzdať prevádzkovatelovi LDS platnú vyhovujúcu správu o odbornej prehliadke a
skúške plynového zariadenia a umožniť realizovanie potrebných úprav pre zabezpečenie
správneho merania spotreby zemného plynu pre plynové zariadenia žiadateľa;

   Máj

sa zaväzuje v prípade realizácie predmetu žiadateľa uhradiť podiel na účelne vynaložených
nákladoch prevádzkovateľa lokálnej distribučnej siete (LDS) s pripojením a so zabezpečením
požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia;

sa zaväzuje uzavrieť s prevádzkovatelom LDS Zmluvu o združenej dodávke zemného plynu;

Pre pripojenie nového odberného miesta platia ustanovenia zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike, výnosu o
celkovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Cenníka distribúcie a Cenníka služieb Priemyselný park
Poprad, s.r.o.

Žiadateľ o pripojenie nového odberného miesta vyplní túto žiadosť a zašle ju poštou na adresu sídla spoločnosti
Priemyselný park Poprad, s.r.o., alebo odovzdá osobne. Žiadosť je potrebné vyplniť podľa predtlače.

berie na vedomie, že realizovaním prípojky vzniká prevázkovatelovi LDS Priemyselný park Poprad,
s.r.o. podľa zákona č. 656/2004 Z. z. má právo vstupovať na pozemok a do objektu v rozsahu a
spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti;

sa zaväzuje, že v prípade vzniku škody spoločnosti Priemyselný park Poprad, s.r.o., alebo tretím
osobám plnením poskytnutým zo zmlúv na základe údajov, ktoré žiadateľ uviedol v tejto žiadosti,
bude takto vzniknutú škodu znášať výlučne sám. Uvedenie nesprávnych alebo nepravdivých
údajov, ako aj nepravdivého vyhlásenia zakladá právo odstúpenia od zmlúv zo strany spoločnosti
Priemyselný park Poprad, s.r.o.

podpis žiadateľa:


