O DODÁVKU ZEMNÉHO PLYNU
- ZMENA DODÁVATEĽA PLYNU
PRE MALÉ PODNIKANIE A ORGANIZÁCIE (MPO)

ŽIADOSŤ
ODBERATEĽ

Názov / Obchodné meno:

IČO

Dátum narodenia:*

IČ DPH:

DIČ:

Sídlo/bydlisko*

SKNACE

Obec:

PSČ:

Ulica:

Č. or./pop.:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Dátum účinnosti zmeny dodávateľa plynu/ dátum začatia odberu u nového dodávateľa
áno

Na OM bola v minulosti uzatvorená zmluva s dodávateľomP

nie

Výber označte

Pozn.: zmena dodávateľa môže byť vykonaná najskôr po uplynutí 6 kalendárnych mesiacov po poslednej zmene dodávateľa
ADRESA ODBERNÉHO MIESTA

Číslo miesta dodávky plynu (POD):

Obec:

PSČ:

Ulica:

Č. or./pop.:

Posch.:

Č. bytu:

VLASTNÍK OBJEKTU (nevypĺňa sa v prípade, že vlastníkom objektu je odberateľ)

Názov / Obchodné meno:

IČO / Dátum narodenia:

Adresa:

Obec:

PSČ:

Ulica:

Č. or./pop.:

Tel.:

Fax:

E-mail:

ADRESA POŠTOVÉHO STYKU (nevypĺňa sa v prípade, že je zhodná s adresou uvedenou v kolónke Sídlo/Bydlisko)

Názov / Obchodné meno:

Obec:

PSČ:

Ulica:

Č. or./pop.:

PLATOBNÉ PODMIENKY
SPÔSOB PLATBY PRE DOŠLÉ PLATBY (preddavky a úhrady nedoplatku faktúr)

Výber označte

Bankové inkaso

Číslo účtu:

Prevod z účtu

Číslo účtu:

/
/

SPÔSOB PLATBY PRE ODOSLANÉ PLATBY (pre preplatky faktúr)

Prevod z účtu

(Nevypĺňa sa v prípade zhody so spôsobom pre došlé platby)

Číslo účtu:

/

Výška preddavkovej platby

Výber označte

Periodicita platby preddavku

Klasicky mesačne

Pohodlne štvrťročne

Pohodlne polročne

Pohodlne ročne

Požadovaný dohodnutý druh tarify:

M1

M2

M3

M4

Predpokladaný ročný odber ZP:

vm

3

**

v kWh

Žiadateľ svojim podpisom potvrdzuje :
a) pravdivosť vyššie uvedených údajov;
b) súhlas k spracovaniu svojich vyššie uvedených osobných údajov v informačných systémoch dodávateľa plynu v rozsahu potrebnom na výkon činností podľa udeleného povolenia na podnikanie v energetike, ako aj pre marketingové
účely, a to na dobu do uzavretia zmluvy o dodávke plynu, ako aj na celú dobu platnosti tejto zmluvy. Udelený súhlas má žiadateľ právo kedykoľvek písomne odvolať.

Pozn.:

Dátum:

Podpis odberateľa:

Žiadosť prijatá dňa:

Žiadosť prijal (čitateľné meno, podpis):

Vysvetlivky k tlačivu Žiadosť o dodávku zemného plynu - ZMENA DODÁVATEĽA PLYNU PRE MALÉ PODNIKANIE A ORGANIZÁCIE
* Sídlo sa vypĺňa v prípade MPO - právnickej osoby, bydlisko vypĺňa sa len v prípade MPO - fyzickej osoby
* *Ak odberateľ vyplní údaj o predpokladanom ročnom odbere plynu v kW h aj m3, záväzná bude hodnota v kWh.
Dátum účinnosti zmeny dodávateľa plynu/dátum začatia odberu u nového dodávateľa dodávateľa:
Odberateľ musí doručiť žiadosť o zmenu dodávateľa novému dodávateľovi. najneskôr 40 dní pred požadovaným začatím odberu.
Zmena dodávateľa plynu u prevádzkovateľa distribučnej siete nadobúda účinnosť k prvému plynárenskému dňu kalendárneho mesiaca.
Príkl.:odberateľ doručí žiadosť o zmenu dodávateľa plynu novému dodávateľovi 18.3., účinnosť zmeny dodávateľa plynu
bude od 01.05. Príkl.2: odberateľ doručí žiadosť o zmenu dodávateľa plynu novému dodávateľovi 24.03., účinnosť zmeny
dodávateľa plynu bude od 01.06.
Spôsob platby:
Prevod z účtu - číslo účtu a numerický kód banky zákazníka je povinný údaj
Bankové inkaso - číslo účtu a numerický kód banky zákazníka je povinný údaj
Podpis odberateľa
- v prípade pochybností môže nový dodávateľ vyžiadať od zákazníka doklad preukazujúci vzťah k nehnuteľnosti (list vlastníctva, nájomná zmluva)
Doklady potrebné k uzavretiu zmluvy

(postačujú kópie dokladov)

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)
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)
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)
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)
Súkromné osoby
• preukaz totožnosti k nahliadnutiu pri osobnom kontakte (napr. Občiansky preukaz, v prípade cudzieho štátneho príslušníka Cestovný pas, doklad o
• kópia plnomocenstva, ak sa odberateľ dal zastupovať
• preukaz totožnosti k nahliadnutiu pri osobnom kontakte (napr. Občiansky preukaz, v prípade cudzieho štátneho
príslušníka Cestovný pas, doklad o povolení trvalého pobytu a pod
Dohodnutý druh tarify
Odberateľ plynu kategórie maloodber si s dodávateľom dohodne pre každé svoje odberné miesto podľa príslušných odberových pomerov druh tarify. Zmenu
je odberateľ oprávnený uskutočniť najskôr po uplynutí dvanástich mesiacov od určenia tarify alebo od poslednej zmeny tarify.
Druhy taríf Malé podnikanie a organizácie (Malooodber)
Pre účely ocenenia odberu plynu odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (Maloodber) sa uplatňujú nasledovné druhy taríf:
M1
je vhodný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 0 do 2 110 kW h,
(približne od 0 do 200 m3 vrátane)
M2
je vhodný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí nad 2 110 kW h do 17 935 kW h
(približne od 200 do 1 700 m3 vrátane)
M3
je vhodný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí nad 17 935 kW h do 68 575 kW h
(približne od 1 700 do 6 500 m3 vrátane)
M4
je vhodný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je nad 68 575 kW h (približne od 6 500 m3)

