
 IČO, DIČO: IČO, DIČO:

 Adresa:

 Obchodné meno:

 Adresa:

 Obchodné meno:
 ODBERATEĽ DODÁVATEĽ

POTVRDENIE O PÔVODE BIOPALIVA ALEBO BIOKVAPALINY  
  

Energetický obsah:Množstvo:
 Druh látky: 

Typ látky: 

  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 Pôvod a % obsah: 

 Druh látky: 
 KN látky: 

 Pôvod a % obsah: 

 Druh látky: 
 KN látky: 

 Pôvod a % obsah: 

EČ Dodávateľa: Meno štatutára/zodpovednej osoby: Dátum: Podpis a pečiatka/elektronický podpis:

   Nespĺňa   Spĺňa  kritériá trvalej udržateľnosti podľa  
  zákona č. 309/2009 Z. z. v z. n. p.

 Referenčná hodnota: 

   Vyprodukované z odpadov, zvyškov vrátane poľnohospodárskeho, akvakultúrneho, rybárskeho a lesníckeho    
   zvyšku alebo z nepotravinárskeho celulózového materiálu a lignocelulózového materiálu: 

Podpis a pečiatka/elektronický podpis:Dátum:Meno overovateľa/alternatíva overenia:EČ Potvrdenia:

Emisie počas životného cyklu: Spôsob výpočtu:

   nie
   áno

Podľa  
výpočtu

   nie
   áno

Podľa  
určených hodnôt

  Deklarovaná úspora emisií  
  skleníkových plynov  
  z biopaliva/biokvapaliny  [%]   
 

  Celkové emisie skleníkových     
  plynov zo životného cyklu     
  biopaliva/biokvapaliny   
  [gCO2eq/MJ] 
 

 Druh: 

 Položka II.

 KN: 
 Položka I. 

 Položka III. 

 KN látky: 
  

 I.

  
 II.

  
 III.

   nie   áno
   áno    nie
   áno    nie

 Poznámky: 


 ODBERATEĽ
Vypĺňa sa iba v prípade vývozu zo Slovenskej republiky
 DODÁVATEĽ
POTVRDENIE O PÔVODE BIOPALIVA ALEBO BIOKVAPALINY 
 
 
Energetický obsah:
Množstvo:
 Druh látky: 
 Druh látky: 
 KN látky: 
 Druh látky: 
 KN látky: 
EČ Dodávateľa:
Meno štatutára/zodpovednej osoby:
Dátum:
Podpis a pečiatka/elektronický podpis:
  kritériá trvalej udržateľnosti podľa     
  zákona č. 309/2009 Z. z. v z. n. p.
Zaškrtne subjekt žiadajúci o overenie potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny. žaškrtne 
   Vyprodukované z odpadov, zvyškov vrátane poľnohospodárskeho, akvakultúrneho, rybárskeho a lesníckeho   
   zvyšku alebo z nepotravinárskeho celulózového materiálu a lignocelulózového materiálu: 
Podpis a pečiatka/elektronický podpis:
Dátum:
Meno overovateľa/alternatíva overenia:
EČ Potvrdenia:
Emisie počas životného cyklu:
Spôsob výpočtu:
Podľa 
výpočtu
Podľa 
určených hodnôt
  Deklarovaná úspora emisií 
  skleníkových plynov 
  z biopaliva/biokvapaliny  [%]  
 
  Celkové emisie skleníkových    
  plynov zo životného cyklu    
  biopaliva/biokvapaliny  
  [gCO2eq/MJ]
 
 Druh: 
 Položka II.
 KN: 
 Položka I. 
 Položka III. 
 KN látky: 
 
 I.
 
 II.
 
 III.
8.2.1.3144.1.471865.466429
	PrintButton1: 
	EmailSubmitButton1: 
	VYPĹŇA SA LEN V PRÍPADE VYVOZU DO ZAHRANIČIA. : 
	Vyberte jednotku energetického obsahu dodávky: 
	: 
	Vyberte jednotku objemu/množstva dodávky: 
	Zo zoznamu vyberte či sa potvrdenie vydáva pre biopalivo alebo biokvapalinu: 
	Name: 
	nienesplna: 0
	anosplna: 0
	BBKriteriaTU: 
	Vyberte hodnotu podľa účelu použitia biokvapaliny nasledovne: V prípade biokvapalín používaných na výrobu elektriny hodnotu 91 gCO2eq/MJ. V prípade biokvapalín používaných na výrobu tepla hodnotu 77 gCO2eq/MJ. V prípade biokvapalín používaných na kombinovanú výrobu elektriny a tepla hodnotu 85 gCO2eq/MJ.: 
	Nievypocet: 0
	Anovypocet: 0
	Nieurcene: 0
	Anourcene: 0
	nieodpad: 0
	anoodpad: 0
	ResetButton1: 



