
 
 

 
Žiadosť o zrušenie poskytovanej služby – návod 

 
Pokiaľ máte záujem o zrušenie služby poskztované prostredníctvom spoločnosti 
OxyNet, s.r.o. je potrebné postupovať v zmysle všeobecných obchodných 
podmienok (ďalej len VZP) spoločnosti OxyNet, s.r.o., ktorá je dostupná na 
stránke www.oxynet.sk. V zmysle VZP pre jednotlivé služby je výpovedná doba 
jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúcom po dátume doručenia písomnej žiadosti. 
 
K žiadosti je potrebné pripraviť nasledujúce dokumenty: 

 
1. Žiadosť o zmenu zrušenie poskytovanej služby – vyplní žiadateľ 
2. kópia občianskeho preukazu resp. kópiu výpisu zo živnostenského alebo 

z obchodného registra (nie z internetu) – dodá žiadateľ 
 
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 alebo 
OxyNet, s.r.o., Kukučínova 1210, 929 01 Dunajská Streda. 

 
3. naskenovaný elektronickou poštou na adresu office@oxynet.sk (pri takomto 

spôsobe doručenia, treba najneskôr do 10 dní doručiť aj originál spôsobom 1. 
alebo 2., inak bude žiadosť neakceptovaná) 

 
  
Vyplňte všetky údaje, ktoré figurujú na zmluve. Pokiaľ sa údaje nebudú 
zhodovať, žiadosť z bezpečnostných dôvodov vrátime na prepracovanie. 
Spoločnosti OxyNet, s.r.o. je oprávnená žiadať overenie podpisu oprávnenej 
osoby. 
 
V prípade osobného doručenia vyplňte žiadosť dva krát, z toho jednu stranu 
potvrdí a vráti poverený pracovník OxyNet ako doklad o prevzatí. 
 
V prípade že žiadateľ v čase doručenia žiadosti nesplní svoju povinnosť na 
vrátenie telekomunikačných zariadení (zariadenie ktoré sú vo vlastníctve 
poskytovateľa), žiadosť bude potvrdená až po prevzatí týchto zariadení. Pokiaľ 
žiadateľ nemá možnosť hore uvedené zariadenia vrátiť, môže si objednať 
demontáž a odvoz, ktorý je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka služieb. 
 
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. 
 
 

Formulár, ktorý nie je vyplnený čitateľne paličkovým písmom nebude akceptovaný! 
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Žiadosť o zrušenie poskytovanej služby 

 
 
 

OxyNet, s.r.o. 
Obchodné oddelenie 
Čenkovce 9 
93039 Zlaté Klasy 

 
 
VEC: Žiadosť o zrušenie poskytovanej služby 
 
Žiadam o zrušenie poskytovanej elektronickej služby č.                  podľa zmluvy 

 
z dôvodu  
 
bez udania dôvodu 

 
ku dňu  
 

 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 

 

 

 

 

 

Podpis a pečiatka oprávnenej osoby Miesto: 
 
Dátum: 

V prípade osobného prevzatia v zákazníckom centre bude vyplnené nasledovné 

Prevzal(a):  Dňa:  Podpis:  
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