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INTELIGENTNÉ MERACIE SYSTÉMY (IMS) 
INFORMÁCIA A POUČENIE PRE 
ZRANITEĽNÉHO ODBERATEĽA  

 

V súlade s § 17b ods. 8 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), si dodávateľ elektriny dovoľuje 
informovať zraniteľných odberateľov elektriny, ktorí s ním majú uzatvorené  zmluvu o 
združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom a zraniteľných odberateľov elektriny 
s ktorými uzatvára zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom o 
nasledujúcich skutočnostiach týkajúcich sa inteligentných meracích systémov (ďalej len „IMS“) 
vyplývajúcich zo Zákona.  
 

AUTOMATICKÁ INŠTALÁCIA IMS 

Ministerstvo v spolupráci s Úradom pre reguláciu sieťových určí kategórie koncových 
odberateľov elektriny, pre ktoré je opodstatnené využitie IMS, lehoty a minimálny rozsah 
zavádzania IMS v odberných miestach spadajúcich do takto určených kategórií koncových 
odberateľov elektriny. 
 

INŠTALÁCIA IMS NA ŽIADOSŤ 

Ak odberné miesto koncového odberateľa elektriny nespadá do určených kategórií koncových 
odberateľov elektriny s opodstatneným využitím IMS podľa predchádzajúceho odseku, má 
koncový odberateľ právo na inštaláciu IMS na žiadosť.  
 

INŠTALÁCIA IMS NA ŽIADOSŤ - NÁKLADY 

Náklady na inštaláciu IMS podľa prvej vety uhrádza koncový odberateľ elektriny v rozsahu 
podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“).  
 

INŠTALÁCIA IMS NA ŽIADOSŤ – POSTUP PRE UPLATNENIE PRÁVA  

 podanie žiadosti koncového odberateľa elektriny, 
 splnenie podmienok PDS zo strany koncového odberateľa elektriny na inštaláciu IMS. 

 

POVINNOSTI PDS 

 zabezpečiť inštaláciu IMS do štyroch mesiacov od podania žiadosti koncového 
odberateľa elektriny, 

 pred inštaláciou IMS informovať koncového odberateľa elektriny o všetkých funkciách a 
možnostiach interoperability IMS, možnostiach využitia IMS koncovým odberateľom 
elektriny a o nákladoch, ktoré je koncový odberateľ elektriny povinný v súvislosti s 
inštaláciou IMS uhrádzať, 

 na svojom webovom sídle zverejňovať uplatnené náklady na inštaláciu IMS a typy IMS 
ponúkaných koncovým odberateľom elektriny na inštaláciu na žiadosť koncového 
odberateľa. 
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INÉ INFORMÁCIE 

Náklady na inštaláciu IMS a typy o IMS ponúkaných zo strany PDS sú dostupné na webovom sídle PDS 

 pre územie západného Slovenka na www.zsdis.sk  
 https://www.zsdis.sk/Uvod/Domacnosti/Sluzby-distribucie/Inteligentne-meracie-

systemy#Co-su-inteligentne-meracie-systemy 
 

 pre územie východného Slovenka na  www.vsds.sk  
 https://www.vsds.sk/edso/domov/technicke-info/meranie-distribucie/elektromery/ms 
 https://www.vsds.sk/edso/domov/technicke-info/meranie-distribucie/casto-kladene-otazky 

 

 pre územie stredného Slovenka na www.ssd.sk 
 https://www.ssd.sk/inteligentny-meraci-system?page_id=5229 

 
 


