
* prechod odberateľa k inému dodávateľovi 
** platí iba pre domácnosti 

ŽIADOSŤ 

□ o ukončenie odberu 

 □ o prerušenie/obnovenie odberu (z dôvodu rekonštrukcie) 

 □ o preskúšanie určeného meradla 

 
ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVI A MIESTE DODÁVKY PLYNU (ODBERNOM MIEST)E 

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 (nevypĺňa sa v prípade, že je zhodná s vyššie uvedenou adresou) 

Ulica:        pop.č./orient.č.:     

Obec:         PSČ: 

Číslo miesta dodávky plynu (POD kód): 

 
UKONČENIE ODBERU 

1. Zmena dodávateľa* □ 

 
Adresa pre zaslanie faktúry ukončeného odberu: 

Meno a priezvisko/názov spoločnosti: 

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

           Obec:       PSČ: 

Číslo účtu na zaslanie preplatku:     
   
    (predčíslie bankového účtu) (číslo bankového účtu) / (numerický kód banky) 

Zaslanie preplatku prostredníctvom:  

□ SIPO**         □ Poštový peňažný poukaz**   

2. Demontáž meradla □ 

□ Bez udania dôvodu  □ Iné palivo          □ Zánik spoločnosti     

□ Iný dôvod   

 
 

PRERUŠENIE ODBERU □ 

 

Adresa pre zaslanie faktúry: 

Meno a priezvisko/názov spoločnosti: 

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

           Obec:       PSČ: 

Požadovaný dátum prerušenia:     

 

OBNOVENIE ODBERU (z dôvodu rekonštrukcie) □ 

 
Požadovaný dátum obnovenia: 



LAMA energy a.s. - organizačná zložka ▪ Šulekova 2 ▪ 811 06 Bratislava ▪ Slovenská republika 

tel.: +421 2 3241 0170 ▪ Zákaznícka linka: 0850 700 100 ▪ e-mail: info@lamaenergy.sk 

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 určeného meradla (v súlade s § 54 ods. 4 a 5 zákona č. 656/2004 Z. z. o 

energetike). 

 

 

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:      Podpis odberateľa: 

 

Žiadosť prijatá dňa:   Žiadosť prijal:      

 


