Žiadosť o zmenu odberateľa na OM – plyn
Pôvodný 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
: ...................................................................................

Nový odberateľ

Štát. prísl. :
PSČ
:
Telefón :

................................................
................................................
...............................................

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

Meno Priezvisko titul./ Názov spoločnosti

....................................................................................................................

Dátum narodenia / IČO , IČ DPH:

....................................................................................................................

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 požadovaného miesta pripojenia – adresa odberného miesta (OM)
Ulica, Č.or./pop.: ...................................................................................
Obec :
...................................................................................

Číslo parcely :
PSČ
:

Stav plynomera ku dňu zmeny :
Požadovaný termín zmeny :

Číslo plynomera : ......................................

.........................................
..........................................

Predpokladaný ročný odber plynu :

Požadovaná tarifa :

tarifa 1

v m3 : ...................................

tarifa 2

tarifa 3

tarifa 4

................................................
................................................

v kWh : ......................................

tarifa 5

tarifa 6

Spôsob platby:
Prevod z účtu
Inkaso

IBAN / SWIFT(BIC):.............................................................................................
IBAN / SWIFT(BIC):.............................................................................................

Spôsob zasielania faktúr : Poštou

elektronicky

korešpondenčný email:............................................................

Nový odberateľ svojim podpisom súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby prevádzkovateľa MDS
a potvrdzuje pravdivosť vyššie uvedených údajov
Dátum :
Podpis pôvodného odberateľa:

...........................................
...........................................

Žiadosť prijatá : .......................................

Dátum :
Podpis nového odberateľa:

..........................................
..........................................

Žiadosť prijal (čitateľné meno, podpis)..................................................................

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti, objektu:
Vlastník dotknutej nehnuteľnosti súhlasí so zmenou odberateľa na vyššie špecifikovanom odbernom mieste, ktoré sa nachádza
v jeho nehnuteľnosti, alebo na jeho nehnuteľnosti (pozemku).
V ...............................

Dňa : .......................

Podpis vlastníka nehnuteľnosti : ..........................................................

POZNÁMKA: neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti sú prílohy. Zoznam príloh viď. strana č.2.
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Prílohy k žiadosti:
-

Ak Žiadosť predkladá v mene žiadateľa iná osoba je potrebné predložiť plnomocenstvo s úradne overeným podpisom
splnomocniteľa - žiadateľa o pripojenie (plnomocenstvo sa vyžaduje aj v prípade, ak ide o zastúpenie manželom resp.
manželkou odberateľa)

Vysvetlivky k tlačivu:
Podpis pôvodného odberateľa
-

v prípade prepisu z pôvodného odberateľa na nového odberateľa (napr. predaj alebo prenájom nehnuteľnosti) je potrebné
aby žiadosť podpísali obe strany
v prípade prepisu z dôvodu úmrtia pôvodného odberateľa na pozostalého je potrebné doručiť kópiu úmrtného listu,
prípadne kópiu dokladu o dedičskom konaní

Dohodnutý druh tarify
Odberateľ plynu si zvolí a s dodávateľom plynu dohodne pre každé svoje odberné miesto druh tarify, a to podľa
príslušných odberových pomerov, resp. objemu spotreby plynu. Odberateľ nie je oprávnený si zvoliť taký druh tarify, ktorý
zjavne nezodpovedá predpokladanému množstvu spotreby plynu pre dotknuté odberné miesto. Sadzbami podľa odberateľom
zvoleného a s dodávateľom dohodnutého druhu tarify bude ocenený odber plynu v tomto odbernom mieste, ak sa odberateľ
plynu s dodávateľom plynu nedohodnú inak.
Druh tarify platí počas účinnosti zmluvy pre dané odberné miesto, ak nedôjde k zmene druhu tarify zo strany
odberateľa alebo dodávateľa v zmysle platnej legislatívy.
Zmenu druhu tarify je odberateľ plynu oprávnený uskutočniť štandardne najskôr po uplynutí dvanástich mesiacov od
určenia tarify alebo od poslednej zmeny druhu tarify, pričom zmena tarify je možná len k termínu, kedy dodávateľ plynu môže
uzatvoriť v zmysle platných právnych predpisov pre príslušné odberné miesto novú zmluvu o prístupe do distribučnej siete a
distribúcii plynu, pričom zmena druhu tarify počas účinnosti zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu je
možná iba smerom nahor. Odberateľ plynu žiada o zmenu druhu tarify písomne, a to vyplnením žiadosti o zmenu zmluvných
podmienok a jej doručením dodávateľovi plynu. V žiadosti odberateľ plynu uvedie aj stav určeného meradla ku dňu jej
podania. Zmena druhu tarify podlieha schváleniu zo strany dodávateľa plynu.
V prípade zmeny odberových pomerov na odbernom mieste (zmena počtu a výkonu spotrebičov, resp. ich
rekonštrukcia) môže odberateľ plynu požiadať o zmenu druhu tarify aj pred uplynutím lehoty. Splnenie podmienky na zmenu
druhu tarify pri zmene odberových pomerov posudzuje dodávateľ plynu.

Druh taríf pre odberateľov :
Tarifa 1 - je odporúčaná pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych
Tarifa 2 Tarifa 3 Tarifa 4 Tarifa 5 Tarifa 6 -
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mesiacov je v rozpätí od 0 do 2 138 kWh (od 0 m3 do 200 m3 vrátane),
je odporúčaná pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov je v rozpätí nad 2 138 kWh do 18 173 kWh (nad 200 m3 do 1 700 m3 vrátane),
je odporúčaná pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov je v rozpätí nad 18 173 kWh do 42 760 kWh (nad 1 700 m3 do 4 000 m3 vrátane),
je odporúčaná pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov je nad 42 760 do 69 485 kWh (nad 4 000 m3 do 6 500 m3 vrátane),
je odporúčaná pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov je nad 69 485 do 85 000 kWh (nad 6 500 m3 do 7 951 m3 vrátane),
je odporúčaná pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov je nad 85 000 kWh do 100 000 kWh (nad 7 951 m3 do 9 355 m3 vrátane).
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