
ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVI A MIESTE DODÁVKY ELEKTRINY (ODBERNOM MIESTE)

UKONČENIE ZMLUVY

Dôvod ukončenia:

Meno a priezvisko 
resp. názov – obchodné meno  
organizácie, podnikateľa:

Dátum 
narodenia:

Požadovaný dátum ukončenia zmluvy:

Je požadovaná demontáž meradla:

Odberné miesto – EIC kód:

Adresa odberného miesta (nevypĺňa sa v prípade, že je zhodná s adresou uvedenou v bydlisku, resp. sídle organizácie)

IČO podnikateľského subjektu,  
resp. identifikácia fyzickej osoby:

Ulica:

Ulica: Číslo súpis./orient.:

Číslo súpis./orient.:

Obec:

Obec:

PSČ:

PSČ:

Tel.: E-mail:

Číslo Zmluvy o združenej 
dodávke elektriny: Zákaznícke číslo:

Bydlisko, resp. 
sídlo organizácie:

2 4 Z

/ /

9 5 1

Žiadosť o ukončenie Zmluvy o združenej dodávke elektriny  
(ďalej len „Zmluva“)

Zmena dodávateľa* Predaj nehnuteľnosti/ 
ukončenie nájomnej zmluvy** Úmrtie odberateľa

Búracie práce Zánik spoločnosti Bez udania dôvodu

Áno Nie

Iný dôvod:

/ /

Adresa pre zaslanie faktúry ukončeného odberu

Bankové spojenie pre zaslanie preplatku

Ulica:Obec:

Elektronicky

Poštou

E-mail:

Meno a priezvisko/názov: PSČ:
Číslo  
súpis./orient.:

IBAN: BIC:

* Prechod odberateľa k inému dodávateľovi elektrickej energie
** Zákazník svojim podpisom vyhlasuje, že nemá vzťah k nehnuteľnosti ku dňu: 

Poznámka:  

Hodiace sa zaškrtnite



Vysvetlivky k tlačivu  
Žiadosť o ukončenie zmluvy o združenej dodávke elektriny: 

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

• Zákazníci kategórie Domácnosť:
 1. Ukončenie zmluvy o združenej dodávke elektriny  d o h o d o u   (neuplatňuje sa výpovedná lehota)
  –  Úmrtie – predložiť k nahliadnutiu kópiu úmrtného listu a doklad preukazujúci vzťah k nehnuteľnosti.   

Pre vyplatenie preplatku z faktúry ukončeného odberu po zomretom odberateľovi na inú osobu je 
potrebné predložiť k nahliadnutiu osvedčenie o dedičstve. V prípade viacerých dedičov je potrebný 
súhlas ostatných dedičov s vyplatením preplatku na uvedenú osobu. Ak si želáte zaslať preplatok na 
účet, je potrebné uviesť číslo účtu v tvare IBAN.

  – Zánik užívacieho práva:
      a)  Zánik vlastníckych práv k nehnuteľnosti – doklad preukazujúci zánik/zmenu vlastníckych práv 

k nehnuteľnosti (list vlastníctva, návrh na vklad do katastra nehnuteľností alebo notársky overená 
zmluva o prevode vlastníckeho práva predmetnej nehnuteľnosti)

      b) Zánik nájomného vzťahu – doklad preukazujúci zánik nájomného vzťahu
  – Búracie práce, resp. demontáž meradla – ak nie je možné dodržať výpovednú lehotu

 2. Ukončenie zmluvy o združenej dodávke elektriny jednostrannou  v ý p o v e ď o u
     –  V prípade zmlúv na dobu neurčitú v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od prvého 

dňa mesiaca nasledujúcom po doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa 
príslušného mesiaca

     –  V prípade zmlúv na dobu určitú je možné vyjadriť nesúhlas s predĺžením doby jej trvania, pričom tento 
nesúhlas je potrebné doručiť v lehote uvedenej vo vašej zmluve

  –  Zmena dodávateľa, t. j. prechod odberateľa k inému dodávateľovi elektriny
  – Ukončenie Zmluvy ak sa nebude prihlasovať nový odberateľ
  – Bez udania dôvodu (napr. demontáž bez nástupcu)

Odberateľ berie na vedomie, že ukončenie Zmluvy k ním požadovanému dátumu ukončenia je podmienené 
predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa distribučnej sústavy. V prípade, že toto tlačivo nie je opatrené pod-
pisom odberateľa, obsahuje neúplné údaje alebo neboli doložené relevantné doklady k označenému dôvodu 
ukončenia Zmluvy v zmysle vysvetliviek nachádzajúcich sa v tomto tlačive, žiadosť o ukončenie Zmluvy nebude 
akceptovaná a Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ukončenie Zmluvy nezrealizuje.

Odberateľ prehlasuje, že všetky údaje, ktoré uviedol na tomto tlačive sú správne, úplné a pravdivé.

Dodávateľ Žiadateľ:

Žiadosť prijatá dňa: / /  Dátum: / /

 

 

 

Žiadosť prijal:  Podpis žiadateľa: 
(čitateľné meno, podpis) (čitateľné meno, podpis a pečiatka)



Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Kontakty na Zákaznícku linku SPP, Biznis linku SPP a Zákaznícke centrá SPP nájdete na stránke www.spp.sk.

Viac informácií môžete získať na www.spp.sk alebo
• Domácnosti: Zákaznícka linka 0850 111 363, zakaznickalinka@spp.sk
• Malé podnikanie a organizácie: 0850 111 565, biznislinka@spp.sk

• Zákazníci kategórie Malé podnikanie a organizácie (Maloodber):
 1. Ukončenie zmluvy o združenej dodávke elektriny  d o h o d o u  
  –  Úmrtie (živnostník) – predložiť k nahliadnutiu kópiu úmrtného listu
  –  Ukončenie podnikateľskej činnosti (vo všetkých predmetoch podnikania – fyzická osoba) – doklad 

preukazujúci ukončenie podnikateľskej činnosti; Zánik spoločnosti (právnická osoba) – vyhlásenie 
o zániku firmy (Obchodný vestník, časť Výmazy); výpis z Obchodného registra – stačí  z internetu

  –  Zánik užívacieho práva:
      a)  Zánik vlastníckych práv k nehnuteľnosti – doklad preukazujúci zánik/zmenu vlastníckych práv 

k nehnuteľnosti (list vlastníctva, návrh na vklad do katastra nehnuteľností alebo notársky overená 
zmluva o prevode vlastníckeho práva predmetnej nehnuteľnosti)

      b) Zánik nájomného vzťahu – doklad preukazujúci zánik nájomného vzťahu
  –  Búracie práce, resp. demontáž meradla – ak nie je možné dodržať výpovednú lehotu

 2. Ukončenie zmluvy o združenej dodávke elektriny jednostrannou  v ý p o v e ď o u
  –  V prípade zmlúv na dobu neurčitú v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od prvého 

dňa mesiaca nasledujúcom po doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa 
príslušného mesiaca

  –  V prípade zmlúv na dobu určitú je možné vyjadriť nesúhlas s predĺžením doby jej trvania, pričom tento 
nesúhlas je potrebné doručiť v lehote uvedenej vo vašej zmluve.

  –  Zmena dodávateľa, t. j. prechod odberateľa k inému dodávateľovi elektriny
  –  Ukončenie Zmluvy ak sa nebude prihlasovať nový odberateľ
  –  Bez udania dôvodu (napr. demontáž bez nástupcu)

Stav elektromera – pri ukončení Zmluvy je stav elektromera stanovený prevádzkovateľom distribučnej 
 sústavy pri demontáži elektromera.

Zmluva bude ukončená k termínu a spôsobom, ktoré sú v súlade so zmluvnými podmienkami a platnými 
obchodnými podmienkami.
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