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1.  Odberateľ 1

Priezvisko, meno a titul

Ulica

Ulica

Obec

Obec

Číslo domu/popisné

Číslo domu/popisné

PSČ

PSČ

TelefónE-mail

2.  Trvalé bydlisko Odberateľa

5.  Forma zaslania vyúčtovacej faktúry

3.  Adresa odberného miesta1

3A. Označenie odberného miesta1

4.  Ukončenie Zmluvy

Číslo miesta spotreby

Žiadosť o ukončenie Zmluvy o združenej dodávke plynu dohodou

20220601_GAS_MOO_Dohoda-ukoncenie zdruzenej zmluvy

 Zmena majiteľa nehnuteľnosti
 Zánik užívacieho práva k nehnuteľnosti
 Odpojenie odberného miesta
 Iný dôvod 

Dátum narodenia Zákaznícke číslo

POD kód odberného miesta (nájdete na vyúčtovacej faktúre alebo v Zmluve o združenej dodávke plynu)1

S K S P P D I S

Ulica

Obec PSČ

Dôvod ukončenia:

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

Meno a priezvisko odberateľaMeno a priezvisko, funkcia

MiestoMiesto

PodpisPodpis

DátumDátum

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

Požadovaný dátum ukončenia Zmluvy 
Doklady, ktoré sú potrebné  na preukázanie dôvodu  podania žiadosti, sú vedené na zadnej strane.

Týmto  dávam záväzný návrh na uzatvorenie dohody o ukončení Zmluvy.

 Elektronicky na e-mail2   
 Poštou na adresu IBAN na vrátenie preplatku

  Zánik odberného miesta/ búracie práce
  Zmena miesta trvalého/prechodného pobytu



2 | 2

Ako preukázať dôvod žiadosti o ukončenie Zmluvy 

Zmena majiteľa nehnuteľnosti 
Predloženie kópie niektorého z nasledujúcich dokumentov: list vlastníctva, alebo  kópia 
návrhu na vklad vlastníckeho práva k  nehnuteľnosti s  potvrdením prijatia príslušnou 
správou katastra nehnuteľností. Ak je dôvod ukončenia zmena vlastníka, pôvodný a nový 
vlastník musia spísať Protokol o odovzdaní a prevzatí odberného miesta, ktorý je zverejnený 
na www.zse.sk v časti dokumenty.

Zánik užívacieho  práva k nehnuteľnosti 
Predloženie kópie niektorého z nasledujúcich dokumentov: nájomná zmluva na dobu určitú, 
dohoda o ukončení nájomnej zmluvy, výpoveď nájomnej zmluvy, odstúpenie od nájomnej 
zmluvy alebo listu vlastníctva, resp. návrhu na vykonanie záznamu s potvrdením prijatia 
príslušnou správou katastra nehnuteľností.

Zánik odberného miesta – zbúranie nehnuteľnosti
Predloženie kópie niektorého z  nasledujúcich dokumentov: právoplatného rozhodnutia 
príslušného stavebného úradu o  nariadení odstránenia stavby, alebo právoplatného 
rozhodnutia príslušného stavebného úradu o povolení odstránenia stavby, alebo ohlásenie 
stavebnému úradu o  lehote, do ktorej bude stavba odstránená s  podacou pečiatkou 
príslušného stavebného úradu, alebo iné dokumenty, ktoré by plánované odstránenie stavby 
preukázali. 

Zmena miesta trvalého/prechodného pobytu
Predloženie kópie ohlásenia zmeny miesta pobytu s podacou pečiatkou príslušného 
orgánu, resp. potvrdenia o pobyte.

 1 V prípade, že údaje v označených poliach  nebudú vyplnené a dôvod ukončenia nebude preukázaný, žiadosť 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.
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