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ŽIADOSŤ O ZMENU ODBERATEĽA NA ODBERNOM MIESTE  

                                                     prepis plynu 
 
Pôvodný odberateľ  

Priezvisko a meno ...................................................................................................................... 

Zákaznícke číslo  alebo číslo zmluvy .......................................................................................... 

Adresa odberného miesta .......................................................................................................... 

M3 ..........................        POD odberného miesta ...................................................................... 
(Stav na prístroji pre vystavenie faktúry k ukončenému odberu, POD údaj je uvedený na vyúčtovacej 
faktúre a na rozpise platieb) 
 
Meno a korešpondenčná adresa na zaslanie faktúry ukončeného odberu .................................. 

.................................................................................................................................................... 

Dôvod zmeny oderateľa ........................................................................................................... 
(Úmrtie odberateľa, Predaj nehnuteľnosti, Ukončenie nájomnej zmluvy, Iný dôvod) 
 
Dokladmi, ktorými je možné preukázať uvedené skutočnosti sú napr: - v prípade zmeny vlastníka 
nehnuteľnosti: rozhodnutie príslušnej správy Katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva, kúpno-
predajná fgzmluva, - výpis z katastra nehnuteľností, - v prípade ukončenia nájmu dojednaného so 
samosprávnym orgánom: úradné potvrdenie vydané úradom miestnej samosprávy, - v prípade úmrtia: 
úmrtný list. 
 
Nový odberateľ 

Priezvisko a meno ......................................................................................................................  
(Priložiť obojstrannú kópiu občianskeho preukazu) 

Adresa trvalého pobytu .............................................................................................................. 

Korešpondenčná adresa ............................................................................................................ 
(nevypĺňa sa, ak je zhodná s adresou trvalého pobytu) 
 
Mobilný a emailový kontakt ........................................................................................................ 
 
Požadované údaje sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 
republiky. Predmetné údaje spracúvame podľa čl. 6 ods. 1 písm. b), c) a f) nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov (GDPR) za účelom výkonu práv a plnenia si povinností vyplývajúcich zo zmlúv 
so zákazníkom a taktiež za účelom plnenia zákonných povinností. Tieto údaje uchovávame a 
neposkytujeme ďalším osobám  na komerčné alebo iné účely. 
 
 
V ........................................  dňa ........................  Meno žiadateľa ............................................                 
 
 
 
............................................................................. 
Podpis žiadateľa 


