
Tlačivo č. 157/Te 

Železiarne Podbrezová a.s., prevádzkareň energetika, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 
IČO 31 562 141, DIČ 2020458704, IČ DPH SK2020458704 
Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka č.69/S 

 

ŽIADOSŤ 
o pripojenie do distribučnej siete Železiarní Podbrezová a.s. 

 

Identifikácia žiadateľa : 

Meno / Názov firmy  

Právna forma  

Adresa / Sídlo firmy  

Označenie registra  

Dátum narodenia / IČO  DIČ  IČ DPH  

Bankové spojenie  

Kontaktná osoba  

Telefón  Mobil  

Fax  E-mail  

Adresa pre  

poštový styk 

 

 

Špecifikácia budúceho odberného miesta : 

Adresa odberného miesta  

 

Názov odberného miesta  

Popis umiestnenia stavby 1)  
 

Účel využitia plynu  

Predpokladaný termín začatia odberu  

Predpokladané maximálne hodinové a ročné 

množstvo distribuovaného plynu 
 m3/hod  m3/rok 

Požadovaný tlak v mieste pripojenia  

Parametre odberného zariadenia  
 Počet 

rovnakých 
spotrebičov 

Názov, typové označenie spotrebiča 
a výkon v kW 

Maximálny 
príkon na 

jeden 
spotrebič 
(m3/hod.) 

Maximálny 
príkon 

spotrebičov 
podľa súčinnosti 

ich využitia 
(m3/hod.) 

Požadovaný 
výstupný 
pretlak 
plynu 
(kPa) 

1.      
2.      
3.      
1) Do popisu umiestnenia stavby sa uvedie číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností, súpisné číslo a druh stavby podľa 
zápisu na liste vlastníctva, prípadne iná identifikácia dotknutej nehnuteľnosti, napr. číslo najbližšieho domu alebo číslo 
parcely v nezastavanom území a pod. 

 
Zoznam príloh : 

1. Kópiu z katastrálnej mapy s vyznačením polohy budúceho odberného miesta, vrátane hraníc 
predmetného pozemku a verejného priestranstva. 

2. Kópiu listu vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci právo žiadateľa o pripojenie k nehnuteľnosti. 

3. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s jej pripojením do distribučnej siete, v prípade, že žiadateľ nie je 
vlastníkom nehnuteľnosti. 

 
Prehlásenie žiadateľa : 
Žiadateľ prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť vyššie uvedených údajov, a že sa oboznámil s 
platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú pripojenie k distribučnej sieti Železiarní Podbrezová a.s. 
 
 
 
V ............................................... ................................................ 
 
Dňa .................................................       Meno a podpis žiadateľa 



 
 

 

Železiarne Podbrezová a.s., prevádzkareň energetika, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 
IČO 31 562 141, DIČ 2020458704, IČ DPH SK2020458704 
Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka č.69/S 

  

ŽIADOSŤ 
o prístup do distribučnej siete Železiarní Podbrezová a.s. 

 
Identifikácia žiadateľa : 

Meno / Názov firmy  

Právna forma  

Adresa / Sídlo firmy  

Označenie registra  

Dátum narodenia / IČO  DIČ  IČ DPH  

Bankové spojenie  

Kontaktná osoba  

Telefón  Mobil  

Fax  E-mail  

Adresa pre  

poštový styk 

 

 

Špecifikácia distribúcie a vstupného bodu : 

Dátum začatia distribúcie  

Dátum ukončenia distribúcie  

Vstupný bod do distribučnej siete  

Požadovaná denná distribučná kapacita (m3)  

Špecifikácia výstupného bodu : 

Adresa výstupného bodu 

(odberného miesta) 

 

 

Názov odberného miesta  

Číslo odberného miesta  

Požadovaná denná distribučná kapacita (m3)  

Ročné množstvo distribuovaného plynu (kWh)  

 

Zoznam príloh : 
1. Kópiu právoplatného povolenia na dodávku plynu vydaného URSO-m, ak je žiadateľ 

dodávateľom plynu. 

2. Doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť finančné záväzky, napr. v podobe 

bankovej záruky vydanej bankou so sídlom na území Slovenskej republiky. 

3. Doklady o zmluvných záväzkoch preukazujúcich predpokladaný predaj plynu koncovým 
odberateľom plynu v rozsahu požadovanej distribučnej kapacity a množstva 

distribuovaného plynu, vo forme kópie zmluvy medzi dodávateľom plynu  a koncovým 

odberateľom plynu alebo vyhlásenia o existencii takejto zmluvy podpísaného oboma 

zmluvnými stranami. 

 

 
Prehlásenie žiadateľa : 

Žiadateľ prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť vyššie uvedených údajov, a že sa 

oboznámil s platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú prístup a distribúciu zemného 

plynu distribučnou sieťou Železiarní Podbrezová a.s. 

 
 

 

 

 

V ............................................... ................................................ 

Dňa ...........................................       Meno a podpis žiadateľa 
 

 

Tlačivo č. 156/Te 

 



 
Tlačivo č. 168/Te 

 

 
Železiarne Podbrezová a.s., prevádzkareň energetika, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 
IČO 31 562 141, DIČ 2020458704, IČ DPH SK2020458704 
Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka č.69/S 

  

ŽIADOSŤ 
o skúšobnú prevádzku 

 
Identifikácia žiadateľa : 

Meno / Názov firmy  

Právna forma  

Adresa / Sídlo firmy  

Označenie registra  

Dátum narodenia / IČO  DIČ  IČ DPH  

Kontaktná osoba  

Telefón  Mobil  

Fax  E-mail  

Adresa pre  

poštový styk 

 

 

Špecifikácia odberného miesta : 

Adresa odberného miesta  

 

Názov odberného miesta  

Číslo odberného miesta  

Požadovaný začiatok skúšobnej prevádzky  

Požadované ukončenie skúšobnej prevádzky  

Denná distribučná kapacita (m3)  

Špecifikácia zmeny odberného plynového zariadenia 

 

 
 

 

 

 

Prehlásenie žiadateľa : 

Žiadateľ prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť vyššie uvedených údajov, a že sa 
oboznámil s platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú prístup a distribúciu zemného 

plynu distribučnou sieťou Železiarní Podbrezová a.s. 

 

 

 

 
 

V ............................................... ................................................ 

Dňa ...........................................       Meno a podpis žiadateľa 

 
 


