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Žiadosť o   prerušenie/obnovenie odberu – plyn, elektrina 

ukončenie odberu – plyn, elektrina               

výmenu fakturačného meradla                  
  

Odberateľ 

Meno Priezvisko titul./ Názov spoločnosti  .................................................................................................................... 

Dátum narodenia / IČO , IČ DPH:   .................................................................................................................... 

Zákaznícke číslo :  ................................................................ Číslo zmluvy :  ......................................................................

Adresa trvalého pobytu / sídlo spoločnosti: 

Ulica, Č.or./pop. :   ................................................................................... 

Obec  :   ................................................................................... 

E-mail  :   ................................................................................... 

Štát. prísl. : ................................................ 

PSČ : ................................................ 

Telefón : ...............................................
 

Korešpondenčná adresa ( ak je iná ako adresa trvalého pobytu alebo sídla): 

Ulica, Č.or./pop.: ...................................................................... Obec , PSČ  : ................................................................... 
 

Identifikácia odberného miesta (OM) 

Ulica, Č.or./pop.: ................................................................................... 

Obec:  ................................................................................... 

Kód odberného miesta - (vyplní GEON):  ............................................ 

Číslo parcely: ................................................ 

PSČ:  ................................................ 

číslo meradla:   ................................................  
 

 

1) Prerušenie / obnovenie odberu  

A.        Prerušenie odberu   

Požadovaný termín prerušenia:   ....................................  Stav meradla ku dňu prerušenia:   ................................... 
 

B.        Obnovenie odberu   

Požadovaný termín obnovenia dodávky:   ...................................  

2) Ukončenie odberu  
 

 

- Zrušenie odber. miesta         - Úmrtie odberateľa              - Zánik spoločnosti 

- Predaj nehnuteľnosti / ukončenie nájomnej zmluvy** 

**  Zákazník svojím podpisom vyhlasuje, že nemá vzťah k nehnuteľnosti ku dňu :  .................................. 

Požadovaný dátum ukončenia zmluvy o pripojení:  ..........................................  

Stav meradla ku dňu ukončenia zmluvy o pripojení:    .......................................... 

3)      Výmena fakturačného meradla

Dôvod výmeny: ................................................................ 

 

Výrobné číslo :   ................................... 

Stav meradla :     ..................................

Požadovaný termín výmeny meradla:   ...................................  

 

 

 

V .................................. Dňa :  ............................ Podpis odberateľa :      ......................................................

 

Žiadosť prijatá :   ....................................        Žiadosť prijal (čitateľné meno, podpis)   ...............................................
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POZNÁMKA: Úkony spojené s touto žiadosťou budú spoplatnené v zmysle služieb a poplatkov súvisiacich s distribúciou a 

dodávkou elektriny a plynu. 

 

Vysvetlivky k tlačivu  
 

1) Prerušenie/obnovenie odberu 

Pri vopred písomne oznámenej rekonštrukcii odberného zariadenia odberateľom, dodávateľ neuplatňuje fixné mesačné sadzby 

za obdobie rekonštrukcie, pri ktorej prevádzkovateľ distribučnej sústavy či siete vykoná na žiadosť odberateľa demontáž 

určeného meradla. 

 

2) Ukončenie odberu  

Pri ukončení zmluvy je potrebné označiť dôvod ukončenia a doložiť uvedené doklady. 
 

a. Ukončenie zmluvy jednostrannou výpoveďou 

✓ Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 

výpoveď doručená. Vypovedaním zmluvy sa rozumie doručenie výpovede Prevádzkovateľovi. 

b. Ukončenie zmluvy dohodou 

✓ Úmrtie – doložiť kópiu úmrtného listu alebo dokladu o dedičskom konaní 

✓ Predaj nehnuteľnosti / ukončenie nájomnej zmluvy – vyhlásenie o vzťahu k nehnuteľnosti (v rámci tlačiva) 

✓ Búracie práce – ak nie je možné dodržať výpovednú lehotu, je potrebné doložiť potvrdenie zo stavebného úradu 

✓ Zánik firmy (právnická osoba) – vyhlásenie o zániku firmy (Obchodný vestník, časť Výmazy) ; výpis z Obchodného 

registra 

 

3) Výmena fakturačného meradla 

Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti merania alebo ak zistí na určenom meradle chybu, doručí prevádzkovateľovi MDS 

písomnú žiadosť o preskúšanie určeného meradla. Prevádzkovateľ MDS je povinný do 15 dní od doručenia písomnej žiadosti 

predložiť určené meradlo na preskúšanie. Meranie spotreby energie počas preskúšavania určeného meradla sa uskutočňuje 

pomocou náhradného určeného meradla alebo iným vzájomne dohodnutým spôsobom. 

 

Pri zistení chyby meradla náklady spojené s preskúšaním a výmenou hradí prevádzkovateľ MDS. V opačnom prípade hradí 

náklady spojené s preskúšaním a výmenou ten, kto o to požiadal. Ak nie je možné stanoviť spotrebu v čase poruchy meradla 

určia sa náhradné hodnoty nasledovne: 

• výpočtom podľa priemeru spotreby nameranej za porovnateľné obdobie, kedy určené meradlo, resp. odpočet údajov, 

prebehol bez nežiadúcich vplyvov alebo 

• dohodou zmluvných strán. 
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