Podrobné informácie a časové lehoty pri výkone zmeny dodávateľa
prostredníctvom online aplikácie na stránke SPP
Celý proces sa začína úspešným vyplnením a odoslaním online žiadosti zo stránky
www.spp.sk. Na základe vyplnených informácií zašle SPP v priebehu niekoľkých dní
budúcemu Odberateľovi tzv. kontraktačný balíček. Legislatíva ukladá povinnosť v rámci
kontraktačného balíčka posielať viacero formulárov a informácií, no zo strany Odberateľa
stačí späť zaslať iba jeden originál zmluvy; dve splnomocnenia a dodatok k zmluve na
dodávku plynu (len pri ponuke Dve Energie). Vždy je priložená aj odpovedná obálka
s predplateným poštovným.
Potom, ako Odberateľ zašle podpísané dokumenty, dochádza k procesu ukončenia zmlúv
u pôvodného Dodávateľa. Zmluva, ktorú treba ukončiť, môže byť uzatvorená na dobu určitú
alebo neurčitú.




Zmluva na dobu určitú – nutné je počkať na koniec viazanosti a vypovedať ju vo
výpovednej lehote, ktorú určuje zmluva. Ak nie je určené inak, zmluva sa vypovedáva
2 mesiace pred koncom viazanosti. Predčasne a bez sankcií je možné ukončiť
viazanostné zmluvy skôr, ako je koniec viazanosti, v prípade, ak sa mení cenník alebo
obchodné podmienky pôvodného dodávateľa.
Zmluvy na dobu neurčitú – možno ich vypovedať s jednomesačnou výpovednou
lehotou k poslednému dňu nasledujúceho mesiaca. SPP potrebuje na administráciu
dokumentov niekoľko dní na svojej strane, preto je nutné doručiť zmluvy aspoň s 20dňovým predstihom pred koncom mesiaca, inak sa zmluva posunie na najbližší možný
termín.

Príklad:
Ak Odberateľ doručí podpísané dokumenty 10. 5. 2015, SPP vypovie jeho (neviazanostnú)
zmluvu s pôvodným dodávateľom 31. 5. 2015. Zmluve tak skončí platnosť 30. 6. 2015.
Odberateľ sa stane zákazníkom SPP od 1. 7. 2015. Ak by sme zmluvy prijali až 25. 5. 2015,
zmena dodávateľa sa udeje až k termínu 1. 8. 2015.
V momente, keď SPP ukončuje zmluvu s pôvodným dodávateľom, zašle Odberateľovi
písomnú informáciu. Paralelne s týmto procesom SPP komunikuje s distribučnou
spoločnosťou, ktorá je majiteľom infraštruktúry (vedenie; meradlo atď.). Zmena dodávateľa
je čisto administratívny proces, pri ktorom nehrozí zákazníkovi žiadne riziko ani nedochádza
k výmene meradla a pod.
V prípade úspešného priebehu procesu zmeny dodávateľa, SPP informuje zákazníka o tejto
skutočnosti a súčasne mu zašle harmonogram platieb za elektrinu. V prípade, ak by sa
v procese zmeny dodávateľa zistilo, že Odberateľ bol viazaný, alebo zistila iná skutočnosť,
ktorá znemožnila realizáciu úspešnej zmeny dodávateľa, SPP sa skontaktuje s pôvodným
dodávateľom aj zákazníkom tak, aby sa proces zopakoval a dokončil pri najbližšej možnej
príležitosti.

