
Názov firmy (meno žiadateľa)

Adresa

Daňové identifikačné číslo
Bankové spojenie
Kontaktná osoba
Pozícia
Telefón
Fax
E-mail
Kontaktný údaj pre 24-hodinové spojenie s eustream
Možnosť poskytnúť výročnú správu áno nie
Možnosť poskytnúť auditované výsledky hospodárenia áno nie

Vstupný bod do prepravnej siete

1.
2.
3.

Tlak a kvalita plynu na vstupnom bode

1.
2.
3.

Výstupný bod z prepravnej siete

1.
2.
3.

Akú formu finančnej zábezpeky preferujete: banková záruka cash collatreral predplatba

Akú formu platby za GfON preferujete: komodita peniaze

Pôvod plynu
Dodávateľ plynu do vstupného bodu
Odberateľ plynu z výstupného bodu

áno nie
áno nie
áno nie

                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. Pri žiadateľoch zapísaných v obchodnom registri výpis z obchodného registra (alebo jeho úradne overená kópia),  vystavený nie skôr ako tridsať dní pred dňom 
doručenia žiadosti. Žiadateľ je na vyzvanie povinný predložiť tiež úradný preklad tohto dokumentu do slovenského jazyka.
2. Pri žiadateľoch zapísaných v živnostenskom registri, nezapísaných v obchodnom registri, výpis zo živnostenského registra (alebo jeho úradne overená kópia),  
vystavený nie skôr ako tridsať dní pred dňom doručenia žiadosti. Žiadateľ je na vyzvanie povinný predložiť tiež úradný preklad tohto dokumentu do slovenského 
jazyka.
3. Doklad o udelení príslušného povolenia na podnikanie v energetike, ak je žiadateľom dodávateľ plynu alebo prevádzkovateľ siete.
4. Doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť finančné záväzky vyplývajúce zo zmluvy o preprave plynu. 
5. Doklad o zabezpečení okamžitej nepretržitej komunikácie s poskytovateľom prepravných služieb elektronickým systémom, ktorý je kompatibilný
so systémom, ktorý používa na riadenie prepravy eustream, a.s.

I.  Identifikačné údaje žiadateľa

II. Špecifikácia prepravy

V.  Vlastníctvo plynu

VI.  Doklady preukazujúce zabezpečenie dopravy plynu prevádzkovateľmi susediacich sietí

tlak v MPa, základné chemické zloženie, rosný bod vody a uhľovodíkov

Maximálna denná kapacita [MWh/deň]Dátum ukončenia 
prepravy

Dátum začatia 
prepravy

Dátum ukončenia 
prepravy Maximálna denná kapacita [MWh/deň]Dátum začatia 

prepravy

IV. Plyn na prevádzkové účely

V ...........................................      dňa ...........................................     Podpis žiadateľa ...........................................

Žiadateľ prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s platnými právnymi normami, ktoré upravujú prepravu zemného plynu prepravným systémom. 
eustream, a.s.sa zaväzuje plniť v plnom rozsahu povinnosti stanovené Prevádzkovým poriadkom eustream, a.s. ako prevádzkovateľa prepravnej siete.

VIII. Prehlásenie žiadateľa

III.  Finančná zábezpeka

Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, Slovensko

3.

Doleuvedené prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť Žiadosti o prístup do prepravnej siete:
VII.  Zoznam príloh

Doprava do vstupného bodu dohodnutá zmluvou s prevádzkovateľom siete pred vstupným bodom
Doprava z výstupného bodu dohodnutá zmluvou s prevádzkovateľom siete za výstupným bodom
Možnosť predložiť iné preukazujúce doklady
1.
2.

Žiadosť o prístup do prepravnej siete a prepravu plynu 
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