
  

 

 

 

 

Návod na vyplnenie formuláru Žiadosť o zmenu v osobe užívateľa 

 

 

Pokiaľ chcete požiadať o zmenu údajov osoby, na ktorú je písaná Zmluva uzatvorená so 
spoločnosťou RadioLAN, je potrebné pripraviť „Dohodu o prevode práv a povinností“ (ďalej 

len „Dohoda“). Na vystavenie tejto Dohody potrebujeme niektoré údaje, ktoré vyplníte do 

formuláru nižšie. Vyplnený formulár je nutné doručiť niektorým z nasledovných spôsobov:  

 

 nascanovaný elektronickou poštou na adresu office@radiolan.sk 

 doporučene poštou na našu korešpondenčnú adresu RadioLAN, s.r.o., Dúbravčická 1/B, 

841 02 Bratislava. 

 osobne na naše pobočky (zoznam nájdete v ľavej časti tejto strany), v čase od 8:00 do 

17:00 (Po-Štv) resp. od 8:00 do 15:00 v piatok *1 

 

Po obdržaní uvedeného tlačiva bude vystavená vyššie uvedená Dohoda, ktorá po podpise 

všetkých troch strán vstupuje do platnosti v dohodnutom termíne. Spoločnosť RadioLAN, 
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, vykonaná na základe podanej žiadosti, je spoplatnená sumou 
10,00 € podľa Tarify. 

 

Všetky potrebné dokumenty, najmä Všeobecné zmluvné podmienky a Tarifa sú dostupné na 
http://radiolan.sk/dokumenty. 

 

 

 

 

FORMULÁR VÁS PROSÍME VYPĹŇAŤ ČITATEĽNE PALIČKOVÝM PÍSMOM. 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Žiadosť o zmenu v osobe užívateľa 

Návod na vyplnenie formuláru Žiadosť o zmenu v osobe užívateľa 

 

I. Údaje pôvodného užívateľa: 
 

  Fyzická osoba (vypĺňajte body 1 – 7)
  Fyzická osoba – živnostník  (vypĺňajte body 1 – 13)
  Právnická osoba (vypĺňajte body 3, 5 – 13) 

 
1. Meno a priezvisko, titul: ............................................................................................. 

2. Adresa trvalého bydliska: ............................................................................................. 
3. Adresa pripojenia: ...................................................................................................... 

4. Dátum narodenia: ....................................................................................................... 
5. Číslo občianskeho preukazu: ........................................................................................ 

6. Telefónne číslo: ........................................................................................................... 

7. e-mail: ........................................................................................................................ 
8. Názov spoločnosti: .......................................................................................................  

9. Adresa sídla spoločnosti: .............................................................................................. 
10. IČO: ............................................ 

11. DIČ: ........................................... 

12. IČ DPH: ...................................... 
13. Meno zastupujúcej osoby, titul: ..................................................................................... 

 
 

V................................ dňa........................................ podpis: .......................................... 

 
II. Údaje nového užívateľa: 

 
  Fyzická osoba (vypĺňajte body 1 – 6)
  Fyzická osoba – živnostník  (vypĺňajte body 1 – 6 a body 8 – 12)
  Právnická osoba (vypĺňajte body 4 – 12) 

 

1. Meno a priezvisko, titul: ............................................................................................... 
2. Adresa trvalého bydliska: ............................................................................................. 

3. Dátum narodenia: ....................................................................................................... 

4. Číslo občianskeho preukazu: ........................................................................................ 

5. Telefónne číslo: ........................................................................................................... 

6. e-mail: ........................................................................................................................ 

7. Názov spoločnosti: ...................................................................................................... 

8. Adresa sídla spoločnosti: ............................................................................................. 
9. IČO: ............................................. 

10. DIČ: ........................................... 
11. IČ DPH: ...................................... 

12. Meno zastupujúcej osoby, titul: .................................................................................. 

 

V................................ dňa........................................ podpis: .......................................... 

 

*1: V prípade osobného podania v pobočke spol. Radiolan bude vyplnené aj nasledovné: 

 

Prevzal/-a: .....................................   Podpis: .....................................  Pečiatka: 

 

Nový užívateľ berie na seba voči prevádzkovateľovi povinnosť v súlade s § 546 Občianskeho 

zákonníka, že uspokojí všetky pohľadávky pôvodného užívateľa, ak ich neuspokojil prevodca. 


