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1.  Odberateľ 1

Priezvisko, meno a titul

Ulica

Obec

Číslo domu/popisné

PSČ

TelefónE-mail

2.  Trvalé bydlisko Odberateľa

5.  Forma zaslania vyúčtovacej faktúry

3.  Adresa odberného miesta1

3A. Označenie odberného miesta1

Číslo miesta spotreby

Výpoveď zo Zmluvy o združenej dodávke plynu

20220601_GAS_MOO_Vypoved-ukoncenie zdruzenej zmluvy

4.  Ukončenie Zmluvy
V súlade s § 15 ods. 16 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a do plnení niektorých zákonov vypovedám Zmluvu o združenej dodávke zo dňa  (ďalej len „Zmluva“) 
v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení tejto písomnej výpovede a ukončí sa uplynutím posledného dňa príslušného 
mesiaca. 

Dátum narodenia Zákaznícke číslo

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

Ulica

Obec PSČ

Domácnosti/Plyn

Číslo domu/popisné/parcelné

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

7.  Za Odberateľa

Miesto Dátum

Meno a priezvisko odberateľa Podpis

Miesto Dátum

Meno a priezvisko, funkcia Podpis

6.  Za ZSE Energia, a.s., Výpoveď prijal

Spoločnosť ZSE Energia, a.s. potvrdzuje, že dňa  prijala Vašu Výpoveď zo Zmluvy o združenej dodávke plynu (ďalej len Výpoveď), ktorá sa týka odberného miesta 
uvedeného v bode 3 tohto dokumentu.
Zároveň týmto Výpoveď ku dňu  akceptujeme/neakceptujeme, a to z dôvodu3 

1 V prípade, že údaje v označených poliach nebudú vyplnené, výpoveď zo Zmluvy nebude akceptovaná.
2 Vyznačením formy zaslania faktúry elektronicky odberateľ udeľuje spoločnosti ZSE Energia, a.s. svoj súhlas na vydanie faktúry v elektronickej forme v súlade s ustanovením § 71 ods. 

1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 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 zaslania faktúry je podmienkou vyplnenie položky E-mail. Kombinácia platby 
poštovou poukážkou a elektronického zasielania faktúr nie je možná.

3  Vyplniť len v prípade, že žiadosť je podaná osobne.

Ulica

 Elektronicky na e-mail2   
 Poštou na adresu

Obec

Číslo domu/popisné

PSČ

IBAN na vrátenie preplatku
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