
ŽIADATEĽ/PÔVODNÝ ODBERATEĽ

NOVÝ ODBERATEĽ

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

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

Dátum 
narodenia*:

Dátum 
narodenia*:

Adresa odberného miesta 

Adresa pre zaslanie faktúry ukončeného odberu**

IČO podnikateľského subjektu,  
resp. identifikácia fyzickej osoby:

IČO podnikateľského subjektu,  
resp. identifickácia fyzickej osoby:

Ulica:

Obec:

Číslo odberného miesta: POD:

PSČ:

Číslo Zmluvy o dodávke plynu:

DIČ:

Zákaznícke číslo:

IČ DPH:

9 1 5 1

Číslo súpis./orient.:

Žiadosť o zmenu odberateľa plynu na odbernom mieste  
PREPIS

/ /

/ /

4 1 SKSPPDIS

Bankové spojenie pre zaslanie preplatku

Ulica:Obec:

Elektronicky

Poštou

E-mail:

Meno a priezvisko/názov: PSČ:

Číslo  
súpis./orient.:

IBAN: BIC:

Ulica: Číslo súpis./orient.:

Obec: PSČ:

Tel.: Fax: E-mail:

Trvalé bydlisko, resp. 
sídlo organizácie:

Adresa korešpondečná (nevypĺňa sa v prípade, že je zhodná s adresou uvedenou v trvalom bydlisku/sídle organizácie)

Ulica:

Obec: PSČ:

Číslo  
súpis./orient.:

Spôsob platby:

Bankové  
spojenie:

Inkaso Prevod z účtu SIPO, ev. číslo SIPO:

IBAN: BIC:



PoštouDoručovanie faktúr:

Výška platby za opakované  
dodávky/preddavku:

Predpokladaný ročný ZP:

Číslo meradla:

Stav meradla ku dňu zmeny:

v m3 v kWh

Požadovaný dátum zmeny  
na odbernom mieste***:

Pre vykonanie zmeny je rozhodujúci dátum doručenia 
žiadosti do SPP a dátum realizácie PDS.

Elektronicky, e-mail:

Periodicita platby za opakované  
dodávky/preddavku:

Požadovaný druh tarify: Domácnosti

Maloodber

mesačne

D1

M1

D2

M2

D3

M3

D4

M4

D5

M5

D6

M6

D7

M7

D8

M8

štvrťročne polročne ročne

/ /

Spracúvanie osobných údajov

Súhlas so získavaním a spracúvaním osobných 
údajov na marketingové aktivity a so zasielaním 
marketingovej komunikácie

Odberateľ berie na vedomie, že Dodávateľ spracúva osobné údaje Odberateľa uvedené v tejto žiadosti na 
účely uzatvorenia zmluvy a vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy, a to po dobu nevyhnutne potrebnú 
pre zabezpečenie výkonu práv a povinností vyplývajúcich z predzmluvného vzťahu v nevyhnutnom rozsahu 
na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (EÚ) 2016/679 (GDPR).

Odberateľ berie na vedomie, že na uzatvorenie zmluvy je nevyhnutné, aby Dodávateľ spracúval údaje Odbe-
rateľa v rozsahu uvedenom v tejto žiadosti, pričom spracúvanie emailovej adresy a/alebo telefónneho čísla je 
nevyhnutným na plnenie zmluvy v prípade, ak Odberateľ a Dodávateľ tieto údaje budú využívať na vzájomnú 
komunikáciu, alebo Odberateľ bude využívať služby predpokladajúce emailovú alebo telefonickú komuniká-
ciu alebo si zvolí elektronické zasielanie faktúr.

Odberateľ potvrdzuje, že Dodávateľ ho písomne a elektronicky informoval o podrobnostiach o spracúvaní 
osobných údajov vrátane poučenia o právach Odberateľa. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov 
Odberateľa vyžadované platnými právnymi predpismi sú dostupné na webovej stránke Dodávateľa na pod-
stránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov a na ktoromkoľvek Zákazníckom centre SPP.

Výber označte ; v prípade neoznačenia žiadneho 
výberu platí, že Odberateľ neudelil súhlas

súhlasím nesúhlasím

Zakliknutím udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 
Bratislava, IČO: 35 815 256 („SPP“) (i) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu mnou po-
skytnutých údajov uvedených v tejto žiadosti, najmä mena, priezviska, poštovej adresy, e-mailovej adre-
sy a telefónneho čísla, na účely tých marketingových aktivít, pri ktorých SPP nespracúva osobné údaje na 
základe oprávneného záujmu SPP, ako aj s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov 
starostlivo vybraným tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje výhradne v rozsahu a za podmie-
nok dojednaných s SPP v písomnej zmluve a (ii) súhlas, aby mi SPP alebo tretia strana, ktorej SPP poskytol  
a/alebo sprístupnil moje osobné údaje, zasielali nevyžiadané obchodné ponuky pre informáciu o akýchkoľ-
vek produktoch alebo službách SPP alebo tretích osôb, alebo ma vo veci nevyžiadaných obchodných ponúk 
kontaktovali, vrátane zasielania newslettera (informačného letáka) alebo iných reklamných alebo marketin-
gových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym te-
lefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami. Súhlas udeľujem na dobu 
nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Beriem na vedomie, že marketingovými aktivitami je najmä informovanie o vybraných novinkách, zľavách, 
súťažiach o ceny, výhodnejšej energii a súvisiacich službách (napr. preventívna prehliadka kotla), praktických 
radách (napr. šetrenie energiami), o ďalších produktoch, ktoré prinášajú životný komfort (napr. asistencia 
lekára, smart home), a to SPP alebo tretích strán. Súčasťou komunikácie môžu byť prieskumy slúžiace na 
zlepšovanie zákazníckej skúsenosti a tiež všeobecné a špecializované obchodné ponuky šité na mieru, ale-
bo získanie zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov SPP. Marketingová komunikácia je 
zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok, najviac približne jedenkrát mesačne.



Poznámka:  

Dodávateľ Pôvodný odberateľ: Nový odberateľ:

prijatá dňa: / /  Dátum: / /  Dátum: / /

   
 Žiadosť prijal Podpis pôvodného odberateľa Podpis nového odberateľa
 (čitateľné meno, podpis)

Vysvetlivky

* Dátum narodenia:  – Domácnosť – je povinným údajom 
– Malé podnikanie a organizácie – vypĺňa sa len v prípade fyzickej osoby

Ak sa zmluva uzatvára so zástupcom odberateľa
–  kópia plnomocenstva, ak sa odberateľ dal zastupovať  

(plnomocenstvo sa vyžaduje aj v prípade, ak ide o zastúpenie manželom resp. manželkou odberateľa). 
  Plnomocenstvo musí obsahovať: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého  

bydliska splnomocniteľa a splnomocnenca a taktiež rozsah splnomocnenia (napr. splnomocňujem na uza-
tvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny). Plnomocenstvo musí byť podpísané splnomocniteľom, 
pričom overenie notárom sa nevyžaduje.

Spôsob platby
Bankové inkaso –  vyplniť v tvare IBAN, zašleme Vám na podpis mandát, ktorý predložíte svojej banke. 

Pri banke so sídlom v zahraničí je nutné informovať nás o BIC/SWIFT a adrese banky.
Prevod z účtu –  vyplniť v tvare IBAN. Pri banke so sídlom v zahraničí je nutné informovať nás o BIC/SWIFT 

a adrese banky.
SIPO – platba prostredníctvom Slovenskej pošty

Doručovanie faktúr
Elektronicky – zaslanie faktúr elektronicky na vašu mailovú adresu
Poštou – zasielanie faktúr poštovými zásielkami v papierovej podobe

** Zaslanie faktúry ukončeného odberu a výplata preplatku 
V prípade úmrtia odberateľa vyplňte adresu pre doručenie faktúry ukončeného odberu. 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.

*** Pre vykonanie zmeny odberateľa plynu je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do SPP

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracova-
ním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať na webovom sídle SPP www.spp.sk, elektronicky na adrese:  
zakaznickalinka@spp.sk, písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 
Bratislava, alebo na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spra-
cúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Zároveň súhlasím, aby povinnosť SPP informovať 
ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom 
sídle SPP www.spp.sk.



Podpis pôvodného odberateľa
–  v prípade prepisu z pôvodného odberateľa na nového odberateľa (napr. z dôvodu predaja, prenájmu 

nehnuteľnosti) je potrebné, aby žiadosť podpísali obe strany
–  v prípade prepisu z dôvodu úmrtia pôvodného odberateľa je potrebné predložiť k nahliadnutiu kópiu 

úmrtného listu a doklad preukazujúci vzťah k nehnuteľnosti

Podpis nového odberateľa
–  v prípade pochybnosti SPP môže vyžiadať od zákazníka doklad preukazujúci vzťah k nehnuteľnosti  

(list vlastníctva, nájomná zmluva)

Doklady potrebné k uzavretiu zmluvy (postačujú kópie dokladov):

Súkromné osoby  
(Domácnosti a Malé organizácie a podnikanie)
•  preukaz totožnosti k nahliadnutiu pri osobnom 

kontakte (napr. Občiansky preukaz, v prípade 
cudzieho štátneho príslušníka Cestovný pas, 
doklad o povolení trvalého pobytu a pod.)

•  kópia plnomocenstva, ak sa odberateľ 
dal zastupovať

Právnická osoba
•  Výpis z obchodného registra
•  Osvedčenie o registrácii na DPH
•  Kópia plnomocenstva, ak sa štatutár dal zastupovať
•  Doklad o pridelení IČO  

(OKEČ zo štatistického úradu)

Fyzická osoba – podnikateľ
•  Živnostenský list
•  Osvedčenie o registrácii na DPH
•  Kópia plnomocenstva, ak sa štatutár dal zastupovať 
•  Doklad o pridelení IČO  

(OKEČ zo štatistického úradu)

Inštitúcie zriaďované štátnou správou 
a samosprávou
•  Zriaďovacia listina
•  Menovanie štatutára
•  Kópia plnomocenstva, ak sa štatutár dal zastupovať
•  Doklad o pridelení IČO  

(OKEČ zo štatistického úradu)

Lekári, Právnici, slobodné povolania
•  Súhlas s vykonávaním praxe (licencia)
•  Osvedčenie o registrácii na DPH
•  Kópia plnomocenstva, ak sa odberateľ 

dal zastupovať
•  Doklad o pridelení IČO  

(OKEČ zo štatistického úradu)

Zazmluvnená tarifa – druhy taríf:

Domácnosť Maloodber

D1 M1
je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe na-
sledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 0 vrátane do 2 138 kWh 
vrátane (približne od 0 vrátane do 200 m3 vrátane), 

D2 M2
je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe na-
sledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí nad 2 138 kWh do 18 173 kWh 
vrátane (približne nad 200 m3 do 1 700 m3 vrátane), 

D3 M3
je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe na-
sledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí nad 18 173 kWh do 42 760 kWh 
vrátane (približne nad 1 700 m3 do 4 000 m3 vrátane), 

D4 M4
je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledu-
júcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí nad 42 760 kWh do 69 485 kWh 
 vrátane (približne nad 4 000 m3 do 6 500 m3 vrátane), 

D5 M5
je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledu-
júcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí nad 69 485 kWh do 85 000 kWh 
vrátane (približne nad 6 500 m3 do 7 951 m3 vrátane), 

D6 M6
je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledu-
júcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí nad 85 000 kWh do 100 000 kWh 
vrátane (približne nad 7 951 m3 do 9 355 m3 vrátane). 

D7 M7
je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledu-
júcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí nad 100 000 kWh do 300 000 kWh 
vrátane (približne nad 9 355 m3 do 28 064 m3 vrátane). 

D8 M8
je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledu-
júcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí nad 300 000 kWh do 641 400 kWh 
vrátane (približne nad 28 064 m3 do 60 000 m3 vrátane). 



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

Predpokladaný ročný odber 
–  Ak odberateľ vyplní údaj o predpokladanom ročnom odbere plynu v kWh aj m3,  

záväzná bude hodnota v kWh.
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