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ŽIADOSŤ O ZMENU ODBERATEĽA NA ODBERNOM MIESTE - PREPIS 

 

PÔVODNÝ ODBERATEĽ 

Meno a priezvisko/názov spoločnosti: 

Bydlisko/sídlo:   Ulica:      pop.č./orient.č.:     

           Obec:       PSČ: 

Dátum narodenia/IČO:       Zákaznícke číslo: 

IČ DPH:        Číslo zmluvy o dodávke plynu: 

Tel.:     Fax:     E-mail: 

Adresa odberného miesta (v prípade viacerých odberných miest, prosím, použite prílohu) 

Ulica:        pop.č./orient.č.:     

Obec:         PSČ: 

Číslo miesta dodávky plynu (POD): 

Korešpondenčná adresa na zaslanie faktúry ukončeného odberu (nevypĺňa sa v prípade, ak je zhodná 

s bydliskom/sídlom) 

Meno a priezvisko/názov spoločnosti: 

Bydlisko/sídlo: Ulica:      pop.č./orient.č.:     

          Obec:       PSČ: 

Číslo účtu/kód banky: 

 

NOVÝ ODBERATEĽ 

Meno a priezvisko/názov spoločnosti: 

Doklad totožnosti: 

Bydlisko/sídlo:   Ulica:      pop.č./orient.č.:     

           Obec:       PSČ: 

Dátum narodenia/IČO:      Zákaznícke číslo: 

IČ DPH:        Číslo zmluvy o dodávke plynu: 

Tel.:     Fax:     E-mail: 

Korešpondenčná adresa (nevypĺňa sa v prípade, že je zhodná s bydliskom/sídlom) 

Meno a priezvisko/názov spoločnosti: 

Bydlisko/sídlo:   Ulica:      pop.č./orient.č.:     

           Obec:       PSČ: 

Číslo účtu/kód banky: 

Spôsob platby 

□ Bankové inkaso □ SIPO*  □ Poštový peňažný poukaz*   □ Bankový prevod   

Číslo účtu:    Kód banky: 

v prospech účtu LAMA energy, a.s. – organizačná zložka 

Banka:   UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33  Bratislava 

Číslo účtu:  1121198003    Kód banky: 1111 

IBAN:   SK37 1111 0000 0011 2119 8003  BIC: UNCRSKBX 

 

 

* uvedený spôsob platby je možný len pre domácnosti 
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Výška preddavkovej platby:  

Periodicita preddavkovej platby:  

Predpokladaný ročný odber zemného plynu:  

 

Stav meradla ku dňu zmeny:  

Dátum zmeny na odbernom mieste:  

Číslo meradla: 

 

 

 

Žiadateľ svojím podpisom potvrdzuje: 

a) pravdivosť vyššie uvedených údajov 

b) súhlas na spracovanie svojich vyššie uvedených osobných údajov v informačných systémoch dodávateľa plynu 

v rozsahu potrebnom na výkon činnosti podľa udeleného povolenia na podnikanie v oblasti energetiky, a to na 

obdobie od uzavretia zmluvy o dodávke plynu, ako aj na celý čas platnosti tejto zmluvy. Udelený súhlas má 

žiadateľ právo kedykoľvek odvolať. 

 

 

Poznámka:                                                                                                                                                                     

 

Dátum:        Dátum: 

 

Podpis pôvodného odberateľa:     Podpis nového odberateľa: 

 

Žiadosť prijatá dňa:     Žiadosť prijal:     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


