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E-mailom Správe Štátnych hmotnych rezerv Slovenskej republiky                                                                        

Pražská 29 0 3

812 93 Bratislava

Názov a adresa sídla spravodajskej jednotky....................................................................................................

Okres

Odoslané dňa:

Vážený respondent,

Kód okresu - vypĺňa sa podľa Číselníka okresov Slovenskej republiky

Meno vedúceho spravodajskej jednotky - údaj o zodpovednej osobe, ktorá zodpovedá za správnosť vypĺňania.

Výkaz vyplnil (meno a priezvisko) - uvedie sa meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz zostavila

E-mail - treba uviesť presnú e-mailovú adresu kontaktnej osoby

Telefón (smerové číslo) a Klapka - uviesť telefónne číslo kontaktnej osoby

V riadku 03

V riadku 01

Týždeň - vypĺňa sa kód 01, 02, 03,..., 53 podľa poradia kalendárneho týždňa, za ktorý sa výkaz predkladá; kód kalendárneho týždňa sa 

viaže k piatku príslušného kalendárneho týždňa za sledované obdobie, ktoré sa začína sobotou predchádzajúceho kalendárneho týždňa 

a pokračuje až do piatku prislúšného kalendárneho týždňa, ktorý je posledným dňom sledovaného obdobia.

IČO - vypĺňa sa identifikačné číslo; ak je IČO šesťmiestne, doplnia sa na prvých dvoch miestach nuly;

Správa štátnych hmotných rezerv SR vykonáva štatistické zisťovania za účelom získať informácie na zostavenie medzinárodného dotazníka za SR

o predajných cenách ropných výrobkov pre Medzinárodnú energetickú agentúru a pre Európsku komisiu - Smernice Rady 2009/119/ES a Rozhodnutie

Komisie z 26. júla 1999, ktorým sa vykonáva Rozhodnutie Rady 1999/280/ES o postupe spoločenstva pri informovaní a konzultáciach, ohľadom cien

dodávok ropy a spotrebiteľských cien ropných výrobkov. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátných štatistických zisťovaní schváleného na roky 2021 -

2023 vydaného v zbierke zákonov SR. V záujme zabezpečenia objektívnych výsledkov zisťovania Vás žiadame o úplné a pravdivé vyplnenie štatistického

formulára podľa metodických vysvetliviek a o jeho doručenie v ustanovenom termíne organizácii uvedenej na tomto formulári. Spravodajská povinnosť

vyplniť štatistický formulár Vám vyplýva z § 18 zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Ak ste v sledovanom období

nevykonali žiadnu činnosť, alebo nevykonávali činnosť, ktorá je predmetom tohto štatistického zisťovania, predložte výkaz vyplnený s dostupnými údajmi a

zároveň nahláste prípadnú zmenu Vašej činnosti. Uvedené dôverné údaje sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby Správy štátnych

hmotných rezerv SR. Ďakujeme Vám za ich včasné poskytnutie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Spôsob vypĺňania záhlavia výkazu:

PPH(SŠHR SR) 1 - 52SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

TÝŽDENNÝ VÝKAZ

 PREDAJCOV POHONNÝCH LÁTOK A PALÍV

Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej 

štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných 

údajov zodpovedá Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej 

republiky.

E-mail:

Klapka:

2022za týždeň

Telefón (smerové číslo):Meno vedúceho spravodajskej 

jednotky (meno a priezvisko):

I. r.

I. r.

Výkaz vyplnil:  

IČORok Týždeň

Kód okresu



1. Predaj pohonných látok

modul

b
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4
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9
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11

12

13

* Uvádzať produkty podľa aktuálneho sortimentu predávaných pohonných látok

CNG

VOŤ Síra ≥ 1%

LNG

VOĽ pre domácnosť

VOŤ Síra ≤ 1%

LPG

Motorová nafta Alpín Diesel

Motorová nafta

Motorový benzín UNI 95

Motorový benzín 98 S

3

Počet 

čerpacích 

staníc

5

Motorový benzín 95 S

PoznámkaI.r.

1 2

Produkt*

a

Cena v EUR

bez zliav

Počet predaných litrov za týždeň 

spolu (sobota až piatok)

Priemerná predajná cena v EUR za všetky 

čerpacie stanice (vážený priemer) za 1 liter (pri 

VOŤ, CNG a LNG za kg) v piatok v týždni 

výkazu

4


