
Vážený zákazník,

uvedený formulár Vám poslúži, ak žiadate o:

- Ukončenie zmluvy o združenej dodávke plynu (nebude sa prihlasovať nový odberateľ)

Pre plynulé a rýchlejšie vyriešenie Vašej požiadavky dovoľte, aby sme Vás upozornili na nasledujúce informácie:

Dohodou je možné zmluvu ukončiť za predpokladu doloženia dokladov, ktoré preukážu jeden z nižšie uvedených  
dôvodov (doloží pôvodný odberateľ).

1.  Zmena trvalého bydliska (platí len pre odberné miesto, v ktorom má odberateľ trvalé bydlisko)
 - kópia občianskeho preukazu s novou adresou trvalého bydliska alebo potvrdenie z mestského alebo obecného   

 úradu o zmene trvalého bydliska

2.  Prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti
 - list vlastníctva, návrh na vklad do katastra nehnuteľností alebo notársky osvedčená zmluva o prevode  

 vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti (kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva)

3.  Zánik nájomného vzťahu
 - doklad preukazujúci zánik nájomného vzťahu

4.  Úmrtie odberateľa
 - kópia úmrtného listu alebo oznámenia o úmrtí
 -  v žiadosti o ukončenie zmluvy je možné uviesť adresáta (oprávnenú žijúcu osobu) pre odoslanie faktúry ukonče-

ného odberu a potvrdenia o ukončení zmluvy

Ak nie sú splnené vyššie uvedené podmienky, pri zmluve uzatvorenej na dobu určitú je možné vyjadriť nesúhlas 
s predĺžením doby jej trvania. Vyjadrenie nesúhlasu s predĺžením doby trvania zmluvy je potrebné doručiť v lehote 
uvedenej vo vašej zmluve.

Podpis odberateľa je nevyhnutný pre zrealizovanie Vašej požiadavky. Ak bude chýbať, nie je možné požiadavku  
zrealizovať.

Stav plynomera – pri ukončení zmluvy je stav plynomera stanovený prevádzkovateľom distribučnej siete pri  
demontáži plynomera.

Zmluva bude ukončená k termínu a spôsobom, ktoré sú v súlade so zmluvnými podmienkami a platnými obchod-
nými podmienkami.

Tento formulár slúži výhradne pre odberateľov kategórie Domácnosti.

Doplňujúce informácie Vám ochotne poskytneme na zákazníckej linke pre domácnosti 
0850 111 468, 0906 25 25 25, prípadne e-mailom na adrese plyn@sse.sk.

Stredoslovenská energetika, a. s.
Zákaznícke služby Plyn
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Plyn
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ŽIADOSŤ O UKONČENIE ZMLUVY O ZDRUŽENEJ DODÁVKE PLYNU  
(ďalej len „Zmluva“) kategória DOMÁCNOSTI

DÔVOD UKONČENIA ZMLUVY
zmena trvalého bydliska odberateľa (platí len pre odberné miesto, v ktorom má odberateľ trvalé bydlisko) 
prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti      
zánik nájomného vzťahu      
úmrtie odberateľa 

K žiadosti o ukončenie Zmluvy je potrebné doložiť príslušné doklady, ktoré sú uvedené na úvodnej strane tohto formuláru.

Odberateľ žiada spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČ O: 36 403 008  
(ďalej len „SSE“) o ukončenie Zmluvy a berie na vedomie, že Zmluva bude ukončená k termínu a spôsobom, ktoré sú v súlade so zmluvnými 
podmienkami a platnými obchodnými podmienkami SSE.
PREHLÁSENIE ODBERATEĽA:
Odberateľ berie na vedomie, že Zmluva sa v zmysle platných Obchodných 
podmienok dodávky plynu pre odberateľov plynu v domácnosti ukončuje až 
potvrdením dátumu ukončenia zmluvy zo strany prevádzkovateľa distribuč-
nej siete. Bez uvedenia podpisu odberateľa na tomto tlačive alebo doloženia 
úmrtného listu odberateľa alebo v prípade neúplných údajov je žiadosť o ukon-
čenie Zmluvy neplatná a SSE ukončenie Zmluvy nezrealizuje. Odberateľ 
prehlasuje, že všetky údaje, ktoré uviedol na tomto tlačive sú správne, úpl-
né a pravdivé. V prípade vzniku škody SSE z dôvodu uvedenia nesprávnych, 
neúplných alebo nepravdivých údajov odberateľom sa odberateľ zaväzuje 
uhradiť SSE takto vzniknutú škodu v celom rozsahu.

(v prípade úmrtia odberateľa doložte, prosím, 
kópiu úmrtného listu)

Podpis odberateľa:

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA

Ulica: | Orientačné č.:  | Súpisné číslo:

| PSČ: | Číslo bytu:Obec:

Meno a priezvisko: | Dátum narodenia: 

MENO A PRIEZVISKO ODBERATEĽA

Ulica:

| E-mail:  

| Číslo bytu:Obec:

Telefón/Mobil:

ADRESA TRVALÉHO BYDLISKA ODBERATEĽA

| Orientačné č.:  | Súpisné číslo:

| PSČ: 

Ulica:

| E-mail:  

| Číslo bytu:Obec:

Telefón/Mobil:

ADRESA PRE ZASIELANIE FAKTÚRY UKONČENÉHO ODBERU 
A INEJ KOREŠPONDENCIE PO UKONČENÍ ZMLUVY

Meno a priezvisko:

| Orientačné č.:  | Súpisné číslo:

| PSČ: 

NAVRHOVANÝ TERMÍN UKONČENIA ZMLUVY

Ak pre Vás nie je dôležitý konkrétny termín, údaj nevypĺňajte, ukončenie Zmluvy budeme realizovať k najbližšiemu 
možnému termínu. Zmluva sa v zmysle platných obchodných podmienok SSE, a. s., ukončuje až potvrdením dátumu 
ukončenia Zmluvy zo strany príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete.

ČÍSLO ZMLUVYPOD ODBERNÉHO MIESTA
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Dátum: /         /

 totožná s adresou Pôvodného odberateľa

Dátum podpisu: /         /
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