
 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 nepotravinársky celulózový materiál a lignocelulózový materiál: 

Podpis a pečiatka/elektronický podpis:Dátum:Meno overovateľa/alternatíva: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: 

PC
Lístek s poznámkou
Evidenčné číslo potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny určené odborne spôsobilou osobou na účely overovania výpočtu emisií - povinný údaj. Číslo v tvare SK-BIO-00X-ZZ-W/2014, resp. EU-BIO-0X-ZZ-W/2014. Podrobnosti viď http://www.minzp.sk/files/oblasti/obnovitelne-zdroje/biopaliva-a-biokvapalina/nove/system-cislovania-potvrdeni_2014.pdf

PC
Lístek s poznámkou
Priestor pre zadanie identifikačných údajov právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá vydáva potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny.

PC
Lístek s poznámkou
Vyberte zo zoznamu , či sa potvrdenie vydáva pre biopalivo alebo biokvapalinu.

PC
Lístek s poznámkou
Objem/hmotnosť dodávky biopaliva alebo biokvapaliny. 

PC
Lístek s poznámkou
Vyberte jednotku objemu/hmotnosti dodávky.

PC
Lístek s poznámkou
Zadajte, či biogénna látka bola alebo nebola vyprodukovaná z odpadov alebo zvyškov ...podľa predchádzajúcej vety zaškrtnutím políčka ANO/NIE.

PC
Lístek s poznámkou
Automatické polia na uľahčenie manipulácie s formulárom: RESET - vynuluje všetky zadané údaje vo formulári, biopaliva@shmu.sk - táto adresa automaticky odošle formulár príslušnej organizácii, PRINT - vytlačí formulár s východiskovým nastavením. 

PC
Lístek s poznámkou
Vybertet sposôb výpočtu emisií počas životného cyklu biopaliva alebo biokvapaliny zaškrtnutím hodiaceho sa políčka. 

PC
Lístek s poznámkou
Vyberte hodnotu podľa účelu použitia biokvapaliny alebo biopaliva 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. V prípade biopalív sa používa hodnota 83,8 gCO2eq/MJ ak nie je známa novšia priemerná hodnota skutočných emisií z fosílnej zložky automobilového benzínu a motorovej nafty spotrebovaných  Spoločenstve, ktoré boli oznámené podľa smernice 98/70/ES.

PC
Lístek s poznámkou
Prvé políčko (biopalivo, biokvapalina) sa vyplní automaticky. Zadajte, či látka (biopalivo, biokvapalina) spĺňa alebo nespĺňa kritéria trvalej udržateľnosti podľa zákona 309/2009 Z. z. v z. n. p. a vyhlášky MŽP SR č. 271/2011 Z. z. Vhodne začiarknite políčko.

PC
Lístek s poznámkou
Evidenčné číslo dodávateľa, potrebné na účely evidencie potvrdení.  Číslo musí byť jedinečné pre právnickú alebo fyzickú osobu (za najlepšiu možnosť je považované prepojenie s hmotnostnou bilanciou)

PC
Všeobecná nápoveda 
Formulár je interaktívny - vyplnením základného políčka - Typ látky prípadne iných - sa vyplnia súvisiace automaticky. Prosíme nemeňte ich, sú nastavené podľa existujúcich legislatívnych pravidiel. (zákon 309/2009 Z.z. v z. n. p, vyhláška MŽP SR č. 271/2011 Z. z.)Formulár je možné uložiť pre svoju potrebu, v prípade zlého zadania použite rýchle tlačítko Reset Form. Pozorne si preštudujte poznámky, ktoré sú zároveň aj manuálom.

PC
Lístek s poznámkou
Upresnenie typu látky, podľa jej pôvodu: napr.  etanol z kukurice, bionafta z repky olejnej, atď...        

PC
Lístek s poznámkou
Zadajte energetický obsah dodávky.

PC
Lístek s poznámkou
Zadajte kód kombinovanej nomenklatúry látky.

PC
Lístek s poznámkou
Zloženie FAME a ETANOL, napr. 75 % z repky (hlavné), 20% palmový olej (vedľajšie), 5% UCO – (odpad)...

PC
Lístek s poznámkou
Upresnenie druhu odpadu alebo zvyšku

PC
Lístek s poznámkou
Zadajte kód kombinovanej nomenklatúry odpadu alebo zvyšku

PC
Lístek s poznámkou
Slúži na  prípadnú ďalšiu špecifikáciu a doplnenie predchádzajúcej časti...

PC
Lístek s poznámkou
Vyberte jednotku energetického obsahu  dodávky.

PC
Lístek s poznámkou
Slúži pre zadanie deklarovanej úspory emisií skleníkových plynov v porovnaní s referenčnou hodnotou

PC
Lístek s poznámkou
Slúži pre zadanie hodnoty celkových emisií skleníkových plynov zo životného cyklu biopaliva/biokvapaliny.

PC
Lístek s poznámkou
Vypĺňa štatutár prípadne určená zodpovedná osoba dodávateľa.

PC
Lístek s poznámkou
Kliknutím na políčko vyberte príslušný dátum v príslušnom roku.

PC
Lístek s poznámkou
Podpis zodpovednej osoby, resp. v prípade elektronického podpisu sa nevypĺňa.

PC
Lístek s poznámkou
Vypĺňa odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu emisií počas životného cyklu biopalív a biokvapalín, resp. uvedie sa alternatíva overenia výpočtu emisií.

PC
Lístek s poznámkou
Kliknutím na políčko vyberte príslušný dátum v príslušnom roku overenia potvrdenia - povinný údaj.

PC
Lístek s poznámkou
Podpis a pečiatka overovateľa, resp. v prípade elektronického podpisu sa nevypĺňa.

PC
Lístek s poznámkou
VYPĹŇA SA LEN V PRÍPADE VYVOZU DO ZAHRANIČIA.  Priestor pre zadanie identifikačných údajov odberateľa.                     

mario
Lístok s poznámkou
Unmarked nastavil mario


 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.
   Vyprodukované z odpadov, zvyškov vrátane poľnohospodárskeho, akvakultúrneho, rybárskeho a lesníckeho   
   zvyšku, alebo nepotravinársky celulózový materiál a lignocelulózový materiál: 
Podpis a pečiatka/elektronický podpis:
Dátum:
Meno overovateľa/alternatíva:
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
MARIO G.
Priestor pre zadanie identifikačných údajov žiadateľa(dodávateľa) o vydanie potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny.
Priestor pre zadanie identifikačných údajov odberateľa. VYPĹŇA SA LEN V PRÍPADE VYVOZU DO ZAHRANIČIA. 
Zo zoznamu vyberte či sa potvrdenie vydáva pre biopalivo alebo biokvapalinu.
Upresnenie typu látky, podľa jej pôvodu: napr. kukuričný etanol, repkový olej...
Objem/množstvo dodávky biopaliva alebo biokvapaliny. 
Vyberte jednotku objemu/množstva dodávky.
Zadajte energetický obsah dodávky.
Zadajte kód kombinovanej nomenklatúry látky.
Zloženie FAME a ETANOL, napr. 75 % z repky (hlavné), 20% palmový olej (vedľajšie), 5% UCO – (odpad)...
Zadajte či látka bola alebo nebola vyprodukovaná z odpadov alebo zvyškov ...podľa predchádzajúcej vety. Zaškrtnutím políčka ANO/NIE.
Upresnenie druhu odpadu, zvyšku alebo z nepotravinárskeho celulózového materiálu a lignocelulózového materiálu.
Zadajte kód kombinovanej nomenklatúry látky.
Slúži na  prípadnú ďalšiu špecifikáciu a doplnenie predchádzajúcej časti...
Automatické polia na uľahčenie manipulácie s formulárom: RESET - vynuluje všetky zadané údaje vo formulári, biopaliva@shmu.sk - táto adresa automaticky odosle formulár príslušnej organizácii, PRINT - vytlačí formulár s prednastaveným nastavením. 
Vyberte jednotku energetického obsahu  dodávky.
Slúži pre zadanie deklarovanej úspory emisií skleníkových plynov.
Vybernet sposôb výpočtu emisií počas životného cyklu biopaliva alebo biokvapaliny vhodným zaškrtnutím políčka. 
Vyberte hodnotu podľa účelu použitia biokvapaliny alebo biopaliva 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. V prípade biopapalív používa sa hodnota 83,8 gCO2eq/MJ ak nie je známa novšia priemerná hodnota skutočných emisií z fosílnej zložky automobilového benzínu a motorovej nafty spotrebovaných  Spoločenstve, ktoré boli oznámené podľa smernice 98/70/ES.
Slúži pre zadanie celkových emisií skleníkových plynov zo životného cyklu biopaliva/biokvapaliny.
Prvé políčko (biopalivo, biokvapalina) sa vyplní automaticky. Zadajte či látka (biopalivo, biokvapalina) spĺňa alebo nespĺňaa kritéria trvalej udržateľnosti podľa zákona 309/2009. Vhodne začiarknite políčko.
Evidenčné číslo dodávateľa, potrebné na účely evidencie potvrdení - nepovinný údaj.
Vypĺňa štatutár prípadne určená zodpovedná osoba dodávateľa.
Kliknutím na políčko vyberte príslušný dátum v príslušnom roku.
Podpis zodpovednej osoby, resp. v prípade elektronického podpisu sa nevypĺňa.
Evidenčné číslo potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny určené odborne spôsobilou osobou na účely overovania výpočtu emisií - povinný údaj. 
Vypĺňa odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu emisií počas životného cyklu biopalív a biokvapalín, resp. uvedie sa alternatíva overenia výpočtu emisií.
Kliknutím na políčko vyberte príslušný dátum v príslušnom roku overenia potvrdenia - povinný údaj.
Podpis a pečiatka overovateľa, resp. v prípade elektronického podpisu sa nevypĺňa.
Formulár je interaktívny - vyplnením základného políčka - Typ látky prípadne iných - sa vyplnia súvisiace automaticky. Prosíme nemente ich, sú nastavené podľa existujúcich i legislatívnych pravidiel.Formulár je možné uložiť pre svoju potrebu, v prípade zlého zadania - použite rýchle tlačítko Reset Form. Pozorne si preštudujte - poznámky ktoré sú zároveň aj manuálom.
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