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Údaje pre zaslanie preplatku
 Prevod na účet 
 Iná platba2

20230301_GAS_MOO_MOP_Ziadost_o_zmenu_odberatela_prepis

IBAN

4.  Forma zaslania vyúčtovacej faktúry ukončeného odberu 
 Elektronicky na e-mail: 
 Poštou na adresu

3.  Adresa odberného miesta1

Číslo miesta spotreby

Ulica

Obec PSČ

Žiadosť o zmenu odberateľa plynu na odbernom mieste – prepis

5.  Nový odberateľ – Domácnosť (vyplňte, ak ste odberateľom v domácnosti a pokračujte bodom 7.)

1.  Pôvodný odberateľ 1

Názov/Obchodné meno/Priezvisko, meno a titul

Ulica

Obec

Číslo or./súpisné

PSČ

TelefónE-mail

2.  Sídlo spoločnosti/Trvalé bydlisko1

Číslo obchodného partnera/Zákaznícke číslo

Priezvisko, meno a titul

Trvalé bydlisko

Dátum narodenia

POD odberného miesta (nájdete na vyúčtovacej faktúre alebo v Zmluve o združenej dodávke plynu)
S K S P P D I S

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO: 36 677 281, DIČ: 2022249295, IČ DPH: SK2022249295
Zapísaná v OR OS BA1, odd. Sa, vložka č. 3978/B

Licencie: elektrina 2007E0254, plyn 2011P0166, finančný agent 189976
Kontakt: P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk, kontakt@zse.sk,
0850 111 555 pracovné dni: 7.00 – 19.00 h

Číslo. or./súpisné Poschodie Číslo bytu

Číslo. or./súpisné Poschodie Číslo bytu

6.  Nový odberateľ - Odberateľ mimo domácnosti (vyplňte, ak ste firma alebo organizácia)
Zároveň, ak žiadate o zmluvu s regulovanou cenou, predložte Žiadosť o zaradenie do regulácie vrátane príloh a čestných vyhlásení.

IČ DPHDIČIČO

Názov/Obchodné meno

Ulica

Obec PSČ

TelefónE-mail

Plyn
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9.  Platobné podmienky (výber označte X)

Mesačne

 D1  D2  D3  D4  D5  D6  D7  D8

 M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8

Cyklus preddavkových platieb

Dohodnutá tarifa dodávky plynu Domácnosť

Dohodnutá tarifa dodávky plynu Mimo domácnosť

Štvrťročne Polročne Ročne

Predpokladaná ročná spotreba Predpokladaná ročná spotreba Suma preddavkovej platby
kWh m3

Iný spôsob2 (len pre Domácnosti)

IBAN

IBAN

Spôsob úhrady faktúr a vrátenie preplatkov

 Mám záujem o neznižovanie sumy preddavkovej platby po vyúčtovaní (Platí len pre Domácnosti)

SEPA Inkaso4

Prevod z účtu/na účet 

8.  Stav meradla ku dňu zmeny

Dátum požadovanej zmeny na odbernom mieste3Číslo plynomeraStav plynomera ku dňu zmeny

Ulica

Obec

Číslo or./súpisné

PSČ

7.  Korešpondenčná adresa (nevypĺňa sa, ak je zhodná s adresou Sídla spoločnosti/Trvalého bydliska)

Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti

TelefónE-mail

Obec PSČ

10. Forma zasielania faktúr (výber označte X) Iná forma6Elektronicky na e-mail5

Formát faktúry7  PDF  XML  PDF+XML

Ulica Číslo or./súpisné

Sídlo spoločnosti

11. Začiatok dodávky plynu (platí pre odberateľov v Domácnosti)
Za účelom zabezpečenia nepretržitej dodávky plynu do Odberného miesta, nový Odberateľ týmto dáva výslovný súhlas so začatím dodávky plynu pred uplynutím 14-dňovej lehoty 
na odstúpenie od Zmluvy. Právo nového Odberateľa na odstúpenie od Zmluvy v 14-dňovej lehote od uzavretia Zmluvy tým nie je dotknuté a zostáva zachované8.

Čestné vyhlásenie – nový odberateľ (Domácnosť)
Čestné vyhlásenie o účele využitia dodávaného plynu pre vlastnú spotrebu v domácnosti 
Týmto ako nový odberateľ (domácnosť) čestne vyhlasujem, že odber plynu na  vyššie 
uvedenom odbernom mieste, ktorý bude realizovaný na základe zmluvy o dodávke plynu 
pre odberateľa plynu v domácnosti (ďalej len „Zmluva o dodávke plynu“), ktorú žiadam 
uzatvoriť, bude slúžiť pre vlastnú spotrebu plynu v domácnosti. Ako odberateľ plynu beriem 
na vedomie, že zmena účelu využitia dodávaného plynu na iný účel ako pre vlastnú spotrebu 
v domácnosti, predstavuje jeden z odstupných dôvodov, na základe ktorých má dodávateľ 
plynu právo od Zmluvy o dodávke plynu odstúpiť a právo uplatňovať si voči odberateľovi 

náhradu vzniknutej škody. Zároveň beriem na  vedomie, že za  určitých skutkových 
okolností môže byť nepravdivé vyhlásenie a využívanie dodaného plynu na iný účel ako 
stanovuje platná legislatíva a podmienky Zmluvy o dodávke plynu a obchodné podmienky 
dodávateľa plynu považované za trestný čin podvodu podľa príslušných ustanovení zákona  
č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v  znení neskorších predpisov. Účel využitia dodávaného 
plynu môže byť kontrolovaný zo strany dodávateľa plynu, príp. zo strany prevádzkovateľa 
distribučnej siete. V  plnej miere som si vedomý všetkých následkov vyplývajúcich 
z nepravdivých údajov poskytnutých týmto čestným vyhlásením.
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1 V prípade, že údaje v označených poliach nebudú vyplnené, Žiadosť nebude akceptovaná.
2 Poštový poukaz.
3 Dátum požadovanej zmeny je len orientačný. Požiadavka bude spracovaná k najbližšiemu možnému termínu do budúcnosti.
4 Na zriadenie SEPA Inkasa potrebujete podpísaný Mandát, ktorý získate na ZSE Centrách. V banke si následne zriadite už len Súhlas so SEPA Inkasom.
5 Vyznačením formy zasielania faktúr elektronicky odberateľ udeľuje spoločnosti ZSE Energia, a.s. svoj súhlas na vydávanie faktúr v elektronickej forme v súlade s ustanovením  

§ 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. .z. od dani z priadnej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zároveň odberateľ berie na vedomie, že ak si zvolí elektronickú fakturáciu, 
automaticky sa mu nastaví aj platba bankovým prevodom (ak nemá SEPA inkaso). V prípade voľby elektronickej formy zasielania faktúr je podmienkou vyplnenie položky E-mail.

6 Doručenie prostredníctvom Poštového podniku.
7 Výber formátu zaslaných faktúr platí iba pre segment Odberateľ mimo domácnosti.
8  Ak Nový odberateľ nesúhlasí s dodávkou plynu do Odberného miesta pred uplynutím 14-dňovej lehoty na odstúpenie od Zmluvy, v takom prípade nie je možné zabezpečiť 

nepretržitú dodávku plynu do Odberného miesta a je potrebné, aby Pôvodný odberateľ podal Žiadosť o ukončenie Zmluvy o združenej dodávke plynu dohodou a preukázal 
dôvod ukončenia zmluvy príslušným dokladom. Nový Odberateľ  musí požiadať  o uzatvorenie zmluvy osobne v najbližšom ZSE Centre.

12. Za Odberateľa

Meno a priezvisko pôvodného odberateľa

Meno a priezvisko nového odberateľa

Meno a priezvisko, funkcia

Miesto Miesto

Podpis

Podpis

Podpis

Dátum Dátum

13. Za ZSE Energia, a.s., prijal

Informácie o  podmienkach spracúvania osobných údajov vrátane práv dotknutých 
osôb a možnosti ich uplatnenia sú uvedené v informáciách o ochrane osobných údajov 
dostupných v  aktuálnom znení na  www.zse.sk/gdpr (ďalej len „Informácie o  ochrane 
údajov“). 

Žiadateľ svojím podpisom potvrdzuje:
a) správnosť a pravdivosť osobných údajov uvedených v tejto žiadosti, ktoré sa ho týkajú,

b) že sa oboznámil s Informáciami o ochrane údajov,
c) že v  rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi informoval 

o  podmienkach spracúvania osobných údajov iné osoby, ktorých osobné údaje 
poskytol spoločnosti ZSE Energia, a.s. ,v  súvislosti s  podaním tejto žiadosti (napr. 
kontaktné osoby, oprávnení zástupcovia).

d) správnosť, pravdivosť a viazanosť vyhlásení uvedených v tejto žiadosti.
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Vysvetlivky k tlačivu Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste – prepis

Nový odberateľ – Domácnosť

Ak sa zmluva uzatvára so zástupcom odberateľa
• Originál splnomocnenia, ak sa odberateľ dal zastupovať.
• Plnomocenstvo musí obsahovať: meno, priezvisko, dátum narodenia, adre su  

trvalého bydliska splnomocniteľa a splnomocnenca a taktiež rozsah splnomocnenia.
• Plnomocenstvo musí byť podpísané oboma stranami - splnomocnencom aj 

splnomocniteľom, pričom overenie notárom sa nevyžaduje. 

Spôsob platby
Prevod z účtu – IBAN je povinný údaj. 
SEPA Inkaso – plaťte za faktúry zo svojho osobného účtu priamo na účet ZSE Energia, a. s., 
a ušetríte svoj čas aj peniaze. IBAN Zákazníka je povinný údaj.
Iné - poštový peňažný poukaz (PPPU), ktorý zašleme spolu s  faktúrami. Platba PPPU je 
povolená iba pre odberateľov kategórie domácnosť.

Cyklus preddavkových platieb
tj. obdobie vystavovania preddavkových platieb.

Požadovaná tarifa 
Odberateľ plynu 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.
Pre účely ocenenia odberu plynu odberateľov kategórie domácnosť (D1 – D8)/mimo 
domácnosti (M1 – M8) sa uplatňujú nasledovné druhy taríf.

Doklady potrebné k uzavretiu zmluvy (postačujú k nahliadnutiu)
Právnická osoba
• Výpis z obchodného registra
• Osvedčenie o registrácii na DPH
• Doklad o pridelení IČO (OKEČ zo štatistického úradu)

Fyzická osoba – podnikateľ
• Živnostenský list
• Osvedčenie o registrácii na DPH
• Doklad o pridelení IČO (OKEČ zo štatistického úradu)

Ak sa zmluva uzatvára so zástupcom odberateľa:
• Originál plnomocenstva, ak sa odberateľ dal zastupovať
• Plnomocenstvo musí byť podpísané splnomocniteľom, pričom overenie notárom sa 

nevyžaduje.

Spôsob platby
Prevod z účtu – IBAN Zákazníka je povinný údaj. 
SEPA Inkaso – plaťte faktúry zo svojho účtu priamo na účet ZSE Energia, a. s., a ušetríte čas 
aj peniaze. IBAN Zákazníka je povinný údaj. 

Cyklus preddavkových platieb
tj. obdobie vystavovania preddavkových faktúr.

Po vybavení žiadosti bude novému odberateľovi zaslaný návrh Zmluvy.

Nový odberateľ - Odberateľ mimo domácnosti (firma alebo organizácia)

Tarifa Spotreba od
m3

Spotreba do
m3

Spotreba od
kWh

Spotreba do
kWh

D1/M1  0  200  0  2 138 
D2/M2  200  1 700  2 139  18 173 
D3/M3  1 700  4 000  18 174  42 760 
D4/M4  4 000  6 500  42 761  69 485 
 D5/M5  6 500  7 951  69 486  85 000 
 D6/M6  7 951  9 355  85 001  100 000 
 D7/M7  9 355  28 064  100 001  300 000 
 D8/M8  28 064  60 000  300 001  641 400

Odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí

koeficient na prepočet 1m3 = 10,69 kWh
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