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ŽIADOSŤ O PRERUŠENIE/OBNOVENIE ODBERU ALEBO O PRESKÚŠANIE
URČENÉHO MERADLA - KATEGÓRIA DOMÁCNOSŤ
1. Odberateľ
Priezvisko a meno

Zákaznícke číslo

2. Trvalé bydlisko
Ulica

Číslo.or./popisné

Obec

PSČ

E-mail

Telefón

3. Adresa odberného miesta

SKSPPDIS
POD odberného miesta (povinný údaj – údaj je uvedený ny vyúčtovacej faktúre za dodávku plynu)

Ulica

Číslo.or./popisné

Obec

PSČ

4. Korešpondenčná adresa (nevypĺňa sa, ak je zhodná s adresou uvedenou v kolónke Trvalé bydlisko)
Ulica

Číslo.or./popisné

Obec

PSČ

5. Požadovaná žiadosť o (výber označte x)
A) Prerušenie / obnovenie odberu (výber označte x)
Prerušenie odberu
Požadovaný dátum prerušenia
Obnovenie odberu (z dôvodu rekonštrukcie)
Požadovaný dátum obnovenia

B) Preskúšanie určeného meradla
Odberateľ plynu berie na vedomie, že v prípade, ak neboli na určenom meradle zistené chyby, hradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou (v súlade s § 76 ods. 8 a 9 zákona č. 251/2012 Zb. o
energetike).

Poznámka

ýtVORPHUDGOD
Dátum

9DUHQLH7Ò9.~UHQLH3UHGSRNODGDQiVSRWUHED
Podpis odberateľa

Žiadosť prijatá dňa

Žiadosť prijal (čitateľné meno, podpis)



Vysvetlivky k tlačivu Žiadosť o prerušenie/obnovenie odberu, preskúšanie meradla
A) Prerušenie/obnovenie odberu z dôvodu rekonštrukcie
Prerušenie a obnovenie odberu na žiadosť zákazníka a demontáž a montáž meradla z dôvodu rekonštrukcie odberného miesta je
spoplatňované v zmysle platného Cenníka externých služieb prevádzkovateľa distribučnej sústavy. V tomto prípade môže ísť o výkon
prerušenie/obnovenie odberu, alebo demontáž/montáž meradla na žiadosť zákazníka. Obe služby sú spoplatňované rovnakou sumou
a na faktúre sú obe označené ako „demontáž“ resp. „montáž“ plynomera.
Dodávateľ neuplatňuje fixné mesačné sadzby za obdobie odberateľom vopred písomne oznámenej rekonštrukcie odberného
plynového zariadenia, pri ktorej prevádzkovateľ distribučnej siete vykoná na žiadosť odberateľa demontáž určeného meradla.
B) Preskúšanie meradla
Ak na meradle nebude zistená neprípustná odchýlka, odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi náklady spojené s jeho preskúšaním a
výmenou v zmysle platného cenníka externých služieb prevádzkovateľa distribučnej spoločnosti.

