PLYN
ŽIADOSŤ

I. O UKONČENIE ODBERU

Výber označte:

II. O PRERUŠENIE/OBNOVENIE ODBERU (z dôvodu rekonštrukcie)
III. O PRESKÚŠANIE URČENÉHO MERADLA

ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVI A MIESTE DODÁVKY PLYNU (ODBERNOM MIESTE)
Meno a priezvisko resp. názov obchodné meno organizácie,
podnikateľa:
IČO podnikateľského subjektu
resp.identifikácia fyzickej
Číslo Zmluvy o dod.plynu:
Bydlisko resp.
sídlo organizácie :

Dátum narodenia:

/

/

IČ DPH:
9

Zákaznícke číslo:

1

5

1

Obec:

PSČ:

Ulica:

č.popis./orient.:

/

E-mail:

Tel.:

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA ( nevypĺňa sa v prípade, že je zhodné s adresou uvedenou v bydlisku resp. sídle organizácie )
Obec:

PSČ:
č.popis./orient.:

Ulica:
Číslo odber.miesta: 4

Číslo miesta dodávky
plynu (POD vyplní SPP):

1

I.

UKONČENIE ODBERU

1.

Zmena dodávateľa*

/

posch.:

č.bytu:

SKSPPDIS

Výber označte:

2.

Demontáž meradla:
Bez udania dôvodu

Úmrtie odberateľa

Iné palivo

Zánik spoločnosti

Predaj nehnuteľnosti / búracie práce/ ukončenie nájomnej zmluvy**
Spôsob doručenia faktúry ukončeného odberu
Elektronicky
Poštou

Výber označte:

E-mail:

Meno a Priezvisko/názov:

PSČ:

Obec:

č.popis./orient.:

Ulica:

/

Číslo účtu pre zaslanie preplatku
IBAN

BIC

Dátum ukončenia zmluvy (požadovaný) :

/

/

II. 1. PRERUŠENIE ODBERU

2. OBNOVENIE ODBERU (z dôvodu rekonštrukcie)

1. PRERUŠENIE ODBERU
Výber označte:

Spôsob doručenia faktúry ukončeného odberu
Elektronicky
Poštou

E-mail:

Meno a Priezvisko/názov:

PSČ:

Obec:

č.popis./orient.:

Ulica:

Dátum prerušenia (požadovaný) :

/

/

/

/

2. OBNOVENIE ODBERU
Dátum obnovenia (požadovaný) :

III. PRESKÚŠANIE URČENÉHO MERADLA
Odberateľ plynu berie na vedomie, že v prípade, ak neboli na určenom meradle zistené chyby, hradí náklady spojené
s preskúšaním a výmenou (v súlade s § 76 ods. 9 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike).
* Prechod odberateľa k inému dodávateľovi zemného plynu
** Zákazník svojim podpisom vyhlasuje, že nemá vzťah k nehnuteľnosti ku dňu
*** Nevypĺňa sa, ak e-mailová adresa zhodná s uvedenou v časti Údaje o zákazníkovi
****Vyplniť v prípade zaslania faktúry poštou
Pozn.:
Dodávateľ:
Žiadosť prijatá dňa:

Žiadateľ:
Dátum:

Žiadosť prijal:

Podpis žiadateľa:

(čitateľné meno, podpis)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava

(čitateľné meno, podpis a pečiatka)

/

Vysvetlivky k tlačivu Žiadosť o ukončenie/prerušenie/obnovenie odberu, preskúšanie meradla:

I. Ukončenie odberu
pri ukončení zmluvy je potrebné označiť dôvod ukončenia a doložiť uvedené doklady
• Zákazníci kategórie Domácnosť

1. Ukončenie zmluvy o dodávke plynu d o h o d o u (neuplatňuje sa výpovedná lehota)
· Úmrtie - doložiť kópiu úmrtného listu alebo dokladu o dedičskom konaní
· Predaj nehnuteľnosti / ukončenie nájomnej zmluvy - vyhlásenie o vzťahu k nehnuteľnosti (v rámci tlačiva)
· Búracie práce - ak nie je možné dodržať výpovednú lehotu, potrebné doložiť potvrdenie zo stavebného úradu
2. Ukončenie zmluvy o dodávke plynu jednostrannou v ý p o v e ď o u
· výpovedná lehota je 1 mesiac
· Prechod na iné palivo
· Ukončenie ZDP bez nového odberateľa
· Bez udania dôvodu (napr. demontáž bez nástupcu)

• Zákazníci kategórie Malé podnikanie a organizácie (Maloodber):

1. Ukončenie zmluvy o dodávke plynu d o h o d o u
· Úmrtie (živnostník) - doložiť kópiu úmrtného listu
· Zánik firmy (právnická osoba) - vyhlásenie o zániku firmy (Obchodný vestník, časť Výmazy); výpis z Obchodného registra - stačí z internetu
· Predaj nehnuteľnosti / ukončenie nájomnej zmluvy - vyhlásenie o vzťahu k nehnuteľnosti (v rámci tlačiva)
· Búracie práce - ak nie je možné dodržať výpovednú lehotu, potrebné doložiť potvrdenie zo stavebného úradu
2. Ukončenie zmluvy o dodávke plynu jednostrannou v ý p o v e ď o u
· výpovedná lehota je 1 mesiac
· Zmena dodávateľa, t.j. prechod odberateľa k inému dodávateľovi zemného plynu
· Prechod na iné palivo
· Ukončenie ZDP bez nového odberateľa
· Bez udania dôvodu
II. Prerušenie/obnovenie odberu z dôvodu rekonštrukcie
Prerušenie a obnovenie odberu na žiadosť zákazníka a demontáž a montáž meradla z dôvodu rekonštrukcie odberného miesta je
spoplatňované v zmysle platného Cenníka externých služieb SPP.
V tomto prípade môže ísť o výkon prerušenie/obnovenie odberu, alebo demontáž/montáž meradla na žiadosť zákazníka. Obe služby sú
spoplatňované rovnakou sumou a na faktúre sú obe označené ako "demontáž" resp. "montáž" plynomera.
Dodávateľ neuplatňuje fixné mesačné sadzby za obdobie odberateľom vopred písomne oznámenej rekonštrukcie odberného plynového
zariadenia, pri ktorej prevádzkovateľ distribučnej siete vykoná na žiadosť odberateľa demontáž určeného meradla.
III. Preskúšanie meradla
Ak na meradle nebude zistená neprípustná odchýlka, odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi náklady spojené s jeho preskúšaním a
výmenou v zmysle platného cenníka externých služieb SPP
Viac informácií môžete získať na www.spp.sk alebo
• Domácnosti: Zákaznícka linka 0850 111 363
volajte na:
• Malé podnikanie a organizácie: 0850 111 565
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava

mailom:

zakaznickalinka@spp.sk
biznislinka@spp.sk

Kontakty na Zákaznícke centrá SPP nájdete na stránke www.spp.sk.

