
 
 

 

Žiadosť o zmenu v osobe užívateľa – návod 
 

Pokiaľ máte záujem o zmenu údajov osoby, alebo o celkovú zmenu osoby, na 
ktorú je písaná zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou OxyNet, s.r.o. 

a účastníkom, je potrebné pripraviť nasledujúce dokumenty: 
 

1. Žiadosť o zmenu v osobe užívateľa – vyplní žiadateľ 
2. kópia občianskeho preukazu resp. kópiu výpisu zo živnostenského alebo 

z obchodného registra (nie z internetu) pôvodného aj nového užívateľa – dodá 

žiadateľ 
3. Zmluva o prevode práv a povinností – pripraví spoločnosť OxyNet, s.r.o. 

 
Dokumenty č.1 a č.2 je možné doručiť niektorým z nasledovných spôsobov: 
 

1. doporučene poštou na adresu 
OxyNet, s.r.o., Zlaté Klasy Hlavná 830/30, 930 39 Zlaté Klasy 

 
2. osobne, každý pracovný deň od 8:00 do 17:00 (12:00 - 13:00 zatvorené) na 

adrese OxyNet, s.r.o., Zlaté Klasy Hlavná 830/30, 930 39 Zlaté Klasy 
 
3. naskenovaný elektronickou poštou na adresu office@oxynet.sk (pri takomto 

spôsobe doručenia, treba najneskôr do 14 dní doručiť aj orig inál spôsobom 1. 
alebo 2., inak bude žiadosť neakceptovaná) 

 
V prípade osobného doručenia vyplňte žiadosť dva krát, z toho jednu stranu 
potvrdí a vráti poverený pracovník OxyNet ako doklad o prevzatí. Po obdržaní 

potrebných dokumentov Vám bude vypracovaná Zmluva o prevode práv 
a povinností, ktorá po podpise všetkých troch strán vstupuje do platnosti. 

Zmluve sa vyhotovuje v štyroch kópiách, jedna pre pôvodného užívateľa, jedna 
pre nového užívateľa a dve kópie pre spoločnosť OxyNet, s.r.o. 
Spoločnosť OxyNet, s.r.o. bude s poskytnutými osobnými údajmi pracovať 

výlučne v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách a v súlade s 
článkom Všeobecných zmluvných podmienok o ochrane súkromia, osobných, 

prevádzkových a lokalizačných údajov. 

 
Zmena v osobe užívateľa je spoplatnená sumou 4 EUR. 

 
Formulár, ktorý nie je vyplnený čitateľne paličkovým písmom nebude akceptovaný! 
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Žiadosť o zmenu v osobe užívateľa 

 Meno a priezvisko: 

 Adresa trvalého bydliska: 

 
 Rodné číslo: 

Pôvodný užívateľ: 

Užívateľ: Fyzická osoba 
 

Fyzická osoba - Živnostník Právnická osoba: 
  

bod 1-4 bod 1-4 a bod 7-9 bod 5-10 

1 

2 

3 

 Číslo občianskeho preukazu: 4 

 Názov spoločnosti: 

 Adresa sídla spoločnosti: 

 
 IČO: 

5 

6 

7 

 DIČ: 8 

 IČ DPH: 9 

 Meno zastupujúcej osoby: 10 

 Meno a priezvisko: 

 Adresa trvalého bydliska: 

 
 Rodné číslo: 

Nový užívateľ: 

Užívateľ: Fyzická osoba 
 

Fyzická osoba - Živnostník Právnická osoba: 
  

bod 1-4 bod 1-4 a bod 7-9 bod 5-10 

1 

2 

3 

 Číslo občianskeho preukazu: 4 

 Názov spoločnosti: 

 Adresa sídla spoločnosti: 

 
 IČO: 

5 

6 

7 

 DIČ: 8 

 IČ DPH: 9 

 Meno zastupujúcej osoby: 10 

Podpis a pečiatka pôvodného 
užívateľa: 

Podpis a pečiatka nového užívateľa Miesto: 
 
Dátum: 

V prípade osobného prevzatia v zákazníckom centre bude vyplnené nasledovné 

Prevzal(a):  Dňa:  Podpis:  
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