VSTUPNÝ DOTAZNÍK

PRE VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY ENERGETICKÉHO AUDITU
Energetické audity sú zákonom č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti povinné spracovať veľké podniky (veľkým podnikom je
podnik, ktorý zamestnáva 250 a viac osôb, alebo ktorého ročný obrat presahuje 50 mil. EUR alebo celková ročná súvaha presahuje
43 mil. EUR) do termínu 5. decembra 2015, s povinnosťou reauditácie každé štyri roky.

ÚDAJE O SPOLOČNOSTI
Názov spoločnosti:
Sídlo spoločnosti:
IČO:

| DIČ:

Riaditeľ/vedúci spoločnosti:
Kontaktná osoba pre účely auditu:
Mobil:

| E-mail:

LOKALIZÁCIA POSUDZOVANÉHO OBJEKTU (OBJEKTOV*)
Por.
č.

Názov subjektu

Adresa posudzovaného subjektu

Kontaktná osoba
(meno, telefón, e-mail,...)

1.

2.

3.

4.

01/04/2019

*v prípade viacerých prevádzok, priložte k tomuto formuláru zoznam všetkých miest / prevádzok

ÚDAJE O OBJEKTOCH, KDE JE POŽADOVANÝ ENERGETICKÝ AUDIT
Zamestnáva vaša spoločnosť viac ako 250 zamestnancov?

áno

nie

Presahuje ročný obrat vašej spoločnosti 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha presahuje 43 mil. EUR?

áno

nie

Mali ste už niekedy v minulosti vypracovaný energetický audit?

áno

nie

Ak áno, v ktorom roku bol energetický audit vypracovaný?

.......................................

Koľko objektov sa v areáli nachádza resp. koľko prevádzok a objektov patrí vašej spoločnosti?
(ak je k dispozícii, priložte celkovú situáciu objektu)

.......................................

Popíšte stručne, na aký účel slúžia jednotlivé objekty (administratívne budovy, výrobné, skladové, obchodné priestory, ....)

Ktoré spotreby energie sú v objektoch najväčšie/najvýznamnejšie a pre aký účel sa využívajú? (napr. vykurovanie, technologická spotreba, ...)

Sú všetky budovy vo vašom vlastníctve resp. špecifikujte, v koľkých prevádzkach ste v nájme?

Používa vaša spoločnosť služobné automobily?

áno

nie

Ak áno, pre ktorý typ prepravy?

osobná

nákladná

kamiónová

ÚDAJE O SPOTREBOVANÝCH ENERGIÁCH (za posledný rok, ktorý máte evidovaný a viete ho vyhodnotiť)
Elektrická energia v MWh:

PHM v litroch (ak máte vlastnú dopravu):

Teplo za rok v MWh:

Zemný plyn v MWh resp. m3:
Typ média

Množstvo

Iné spotreby

DÔVOD POŽADOVANIA ENERGETICKÉHO AUDITU
potreba pre dotácie

POŽADOVANÝ TERMÍN VYHOTOVENIA AUDITU

potreba pre fondy

Dňa:

/

dobrovoľne

iný dôvod

/

PRACOVNÍK, KTORÝ VYPLNIL VSTUPNÝ DOTAZNÍK

SPRÁVCA/ENERGETIK OBJEKTU SPOLOČNOSTI

Meno a priezvisko:

Meno a priezvisko:

Mobil:

Mobil:

...........................................................................
Miesto vyplnenia dotazníka:

...........................................................................
Dátum:

...........................................................................
Podpis osoby, ktorá dotazník vypĺňala:

01/04/2019

zákonná povinnosť

