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POUČENIA PRE ODBERATEĽA ELEKTRINY A ODBERATEĽA PLYNU SÚVISIACE S DODÁVKOU ELEKTRINY A DODÁVKOU PLYNU 
 
1. Odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti (ďalej len „Odberateľ v domácnosti“) je 

oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke 
plynu (každá zo zmlúv ďalej len „Zmluva“) do 14 dní (štrnástich) dní odo dňa uzavretia takej Zmluvy. 
 

2. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané 
Dodávateľovi na jeho adresu uvedenú v Zmluve najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie. Riadnym a včasným 
odstúpením od Zmluvy zo strany Odberateľa v domácnosti sa Zmluva od začiatku zrušuje.  

 
3. Odberateľ v domácnosti je povinný uhradiť Dodávateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie, ak Odberateľ 

v domácnosti odstúpi od Zmluvy po tom, čo udelil výslovný súhlas so začatím dodávky elektriny alebo plynu pred 
uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy. 

 
4.  Ak dôjde k zmene ceny za dodávku alebo zmene obchodných podmienok dodávky, ktorú Dodávateľ oznámil 

koncovému odberateľovi elektriny alebo koncovému odberateľovi plynu (ďalej len „Koncový odberateľ“) a Koncový 
odberateľ s takouto zmenou nesúhlasí, má právo Zmluvu bezodplatne a s účinnosťou najskôr k plánovanému dňu 
účinnosti zmeny vypovedať doručením oznámenia o výpovedi takej Zmluvy Dodávateľovi najneskôr 15 dní pred 
plánovaným dňom účinnosti zmeny; toto právo sa vzťahuje aj na Zmluvy uzavreté na dobu určitú. 

 
5. Ak Dodávateľ neoznámi Koncovému odberateľovi zmenu ceny za dodávku alebo zmenu obchodných podmienok 

dodávky najneskôr 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny, Koncový odberateľ má právo Zmluvu bezodplatne 
vypovedať doručením oznámenia o výpovedi takej Zmluvy Dodávateľovi najneskôr do 3 mesiacov odo dňa účinnosti 
zmeny s účinnosťou najskôr 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi Zmluvy Dodávateľovi. 

 
6. Pokiaľ zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo Zmluvy výslovne nevyplýva inak, Zmluvu uzavretú na dobu 

určitú nie je možné účinne vypovedať počas jej trvania. Ak nedôjde k zmene dodávateľa podľa Zmluvy uzatvorenej s 
Odberateľom v domácnosti najneskôr do 6 mesiacov od uzatvorenia Zmluvy, pokiaľ nie je dohodnutá dlhšia lehota, má 
ktorákoľvek zo zmluvných strán právo odstúpiť od Zmluvy; toto právo zaniká účinnosťou zmeny dodávateľa. 

 
7. Zmluva za cenu regulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej iba „Úrad“) sa uzatvára na dobu určitú v 

trvaní jedného kalendárneho roka. To neplatí pre Zmluvu uzatváranú so zraniteľným odberateľom (ďalej len 
„Odberateľ“) podľa odseku 10, ktorá sa uzatvára na dobu do konca kalendárneho roka, v ktorom Odberateľovi vznikne 
prvýkrát právo ukončiť Zmluvu podľa odseku 8 prvej vety. Zmluvu za cenu regulovanú Úradom je možné vypovedať 
len podľa odseku 8. Na Zmluvu za cenu regulovanú Úradom sa nevzťahuje § 17 ods. 4 až 6 zákona č. 251/2012 Z.z. 
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoE“), t.j. odsek 4 a 5 
vyššie, ak dochádza k zmene ceny za dodávku alebo obchodných podmienok dodávky v dôsledku rozhodnutia Úradu. 

 
8. Ak Odberateľ neurobí do 31. marca (v roku 2022 do 30.04.2022) prejav vôle ukončiť Zmluvu za cenu regulovanú 

Úradom, Zmluva sa obnovuje na nasledujúci kalendárny rok. Ak Odberateľ urobí do 31. marca (v roku 2022 do 
30.04.2022) prejav vôle ukončiť Zmluvu za cenu regulovanú Úradom doručením oznámenia o výpovedi, Zmluva za cenu 
regulovanú Úradom zaniká k 31. decembru. 

 
9. Ak Odberateľ odoberá elektrinu alebo plyn za cenu nepodliehajúcu cenovej regulácii a súčasne nemá uzatvorenú 

Zmluvu na dobu presahujúcu 31. december kalendárneho roka, právo na dodávku za cenu regulovanú Úradom podľa 
osobitného predpisu si uplatní tak, že najneskôr do 31. marca požiada dodávateľa poskytujúceho univerzálnu službu 
o uzatvorenie Zmluvy za cenu regulovanú Úradom na nasledujúci kalendárny rok. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 
17 ods. 9 až 11 ZoE. 

 
10. Odberateľ, ktorý sa pripája do sústavy alebo siete alebo ktorý pokračuje v odbere na odbernom mieste po zmene 

odberateľa a Odberateľ, ktorému dodáva elektrinu alebo plyn dodávateľ poslednej inštancie si právo na dodávku za 
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cenu regulovanú Úradom podľa osobitného predpisu v priebehu kalendárneho roka uplatní tak, že požiada Dodávateľa 
poskytujúceho univerzálnu službu o uzatvorenie za cenu regulovanú Úradom. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 17 
ods. 9 až 11 ZoE. 

 
11. Dodávateľa poslednej inštancie (ďalej iba „DPI“) určuje svojim rozhodnutím Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej 

iba „Úrad“), ktoré zverejňuje na svojom webovom sídle (www.urso.gov.sk). Zodpovednosťou DPI je zabezpečiť dodávku 
pre Koncových odberateľov, ktorí sú pripojení k sústave alebo sieti a ktorých dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať 
elektrinu alebo plyn alebo dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, a zároveň 
ku dňu prerušenia dodávok elektriny alebo plynu nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom. Dodávka poslednej 
inštancie sa začína dňom nasledujúcim po dni, v ktorý dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu stratil spôsobilosť 
dodávať elektrinu alebo plyn a  DPI bola táto skutočnosť oznámená. Dodávka poslednej inštancie trvá najviac 3 
mesiace. Koncový odberateľ uhradí DPI cenu za dodávku elektriny alebo cenu za dodávku plynu podľa cenového 
rozhodnutia vydaného Úradom pre DPI. Dodávka poslednej inštancie sa môže ukončiť skôr v prípade, že Koncový 
odberateľ uzatvorí zmluvu s novým dodávateľom elektriny alebo novým dodávateľom plynu, ktorým môže byť aj DPI. 
Dňom začatia dodávky elektriny alebo plynu DPI sa ukončujú dodávky elektriny alebo dodávky plynu pôvodným 
dodávateľom. Zodpovednosť dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu za škodu spôsobenú Koncovému 
odberateľovi nie je dotknutá.  
 

12. Dodávateľ je povinný dodržiavať pravidlá a postupy súvisiace s dodávkou, aby Koncový odberateľ za cenu, ktorú platí 
za dodávku, dostal primeranú kvalitu. Pri dodávkach elektriny sú štandardy kvality, spôsob ich vyhodnocovania, 
vrátane spôsobu výpočtu a úhrady kompenzačných platieb ustanovené vyhláškou Úradu  č. 236/2016 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny v znení neskorších predpisov. 
Pri dodávkach plynu sú štandardy kvality, spôsob ich vyhodnocovania, vrátane spôsobu výpočtu a úhrady 
kompenzačných platieb ustanovené vyhláškou Úradu  č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality 
uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu v znení neskorších predpisov. Dodávateľ je 
povinný uhradiť Koncovému odberateľovi kompenzáciu za nedodržanie dohodnutej kvality dodanej elektriny alebo 
dodaného plynu a s dodávkou súvisiacich služieb, spôsobom, vo výške a za podmienok uvedených v štandardoch 
kvality; ak bude Dodávateľ uhrádzať kompenzačnú platbu Koncovému odberateľovi podľa osobitných predpisov, 
kompenzačná platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania peňažných prostriedkov z účtu Dodávateľa pri 
bezhotovostnom prevode z účtu alebo dňom odoslania súboru platieb Slovenskej pošte pri platbe v hotovosti 
prostredníctvom poštového peňažného poukazu. Uhradenie kompenzačnej platby nie je podmienené predchádzajúcim 
podaním žiadosti o jej vyplatenie. 
 

13. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy (ďalej iba „PDS“) je povinný písomne 
informovať Koncového odberateľa o termíne plánovanej výmeny určeného meradla (ďalej len „Meradlo“) aspoň 15 dní 
vopred; to neplatí, ak Koncový odberateľ súhlasí s neskorším oznámením termínu plánovanej výmeny Meradla; pri 
neplánovanej výmene Meradla bezodkladne oznámi Koncovému odberateľovi termín výmeny Meradla. PDS pri výmene 
Meradla je povinný informovať Koncového odberateľa o stave odobratého množstva elektriny a zároveň je povinný 
oznámiť stav Meradla pred výmenou a stav nového Meradla po výmene. Ak sa Koncový odberateľ nezúčastní výmeny 
Meradla, je PDS povinný písomne informovať Koncového odberateľa o výmene, stave Meradla pred výmenou a stave 
nového Meradla po výmene a uskladniť demontované Meradlo minimálne po dobu 60 dní na účel umožnenia kontroly 
stavu Meradla zo strany Koncového odberateľa. Pri každej výmene Meradla je PDS povinný poskytnúť Koncovému 
odberateľovi písomne alebo elektronicky informáciu o jednotlivých funkciách inštalovaného meradla a o spôsoboch 
odčítania meraných hodnôt, ktoré mu umožnia kontrolovať spotrebu elektriny; informáciu môže PDS poskytnúť aj 
odkazom na svoje webové sídlo, ak je tam táto informácia zverejnená. 
 

14. Dôvody výmeny Meradla sú najmä výmena Meradla pred uplynutím času platnosti overenia, výmena Meradla pri 
požiadavke na preskúšanie Meradla,  výmena Meradla, ak nastala porucha na Meradle a výmena Meradla z dôvodu 
zmeny zmluvných podmienok. Ak na Meradle elektriny vznikne taká porucha, že nemožno určiť množstvo odobratej 
alebo dodanej elektriny, alebo z iného dôvodu nemožno určiť množstvo odobratej elektriny (zničenie určeného 
meradla), toto množstvo sa určí podľa výšky spotreby v predchádzajúcom porovnateľnom období (napr. v rovnakých 

http://www.urso.gov.sk/
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mesiacoch predchádzajúceho kalendárneho roka z dôvodu porovnateľných poveternostných a teplotných podmienok), 
v ktorom bola spotreba meraná správne. V prípade poruchy Meradla plynu alebo z iného dôvodu, ktorý spôsobuje 
nemožnosť odpočtu množstva plynu meraného Meradlom, sa určí spotreba pomocou náhradného Meradla alebo 
dohodou medzi PDS a užívateľom distribučnej siete. Ak k dohode nedôjde, určí sa odber plynu a) výpočtom množstva 
plynu podľa priemeru množstva plynu nameraného za posledné porovnateľné obdobie, kedy Meradlo, resp. odpočet 
údajov prebehol bez nežiaducich vplyvov, a teda meradlo meralo správne, b) podľa spotreby rovnakého obdobia 
predchádzajúceho roka, s prihliadnutím na prípadné zmeny v počte a príkone spotrebičov, c) podľa porovnateľnej 
spotreby v budúcom období. Náhradný spôsob určenia množstva dodanej elektriny alebo plynu v prípade poruchy 
Meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu sa spravuje prevádzkovým poriadkom PDS a príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 
 

15. Distribúcia elektriny alebo plynu do odberného miesta Koncového odberateľa môže byť prerušená alebo obmedzená 
v prípadoch a za podmienok stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. V prípade plánovaného 
obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny alebo plynu je PDS v súlade s právnymi predpismi, ako aj 
prevádzkovým poriadkom PDS povinný oznámiť 15 dní vopred začiatok obmedzenia, skončenie obmedzenia alebo 
prerušenia distribúcie elektriny.  

 
16. Koncový odberateľ je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne písomne. Reklamácia nemá odkladný účinok na 

splatnosť pohľadávok podľa Zmluvy vrátane obchodných podmienok, ktorými sa Zmluva spravuje (ďalej iba „OP“). 
Koncový odberateľ môže reklamáciu uplatniť : 

a) písomne u Dodávateľa na adrese určenej pre písomný styk, ktorá je uvedená v Zmluve, na webovej stránke 
Dodávateľa alebo následne písomne oznámená Dodávateľom pre doručovanie (ďalej len „korešpondenčná 
adresa“), 

b) prostredníctvom vyplnenia formulára slúžiaceho na podanie reklamácie na webovom sídle Dodávateľa, ak 
dodávateľ takúto možnosť poskytuje alebo 

c) osobne na kontaktných miestach Dodávateľa, ak ich má Dodávateľ zriadené, pričom o podaní reklamácie 
musí byť vyhotovený záznam. 
 

Podanie, ktorým Koncový odberateľ uplatní svoje právo na reklamáciu, musí čitateľne obsahovať najmä 
a) identifikáciu Koncového odberateľa (vrátane jeho zákazníckeho čísla, resp. čísla zmluvy), 
b) presný popis s odôvodnením reklamácie spolu s prípadnou dokumentáciou a ďalšími podstatnými 

skutočnosťami dôležitými pre posúdenie reklamácie, 
c) identifikačné údaje týkajúce sa predmetu reklamácie, 
d) identifikačné údaje reklamovanej faktúry spolu s variabilným symbolom, ktorej sa reklamácia týka, 
e) podpis Koncového odberateľa, alebo osoby oprávnenej konať za odberateľa, ak nejde o reklamáciu 

prostredníctvom elektronickej komunikácie. 
  

Ak reklamácia neobsahuje vyššie uvedené náležitosti, Dodávateľ je povinný vyzvať Koncového odberateľa na 
doplnenie reklamácie o potrebné údaje s určením lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní od doručenia výzvy. Ak 
Koncový odberateľ reklamáciu nedoplní, bude sa považovať za neoprávnenú. Ak Koncový odberateľ reklamáciu doplní, 
predlžuje sa lehota na vybavenie reklamácie o dobu, kým Koncový odberateľ poskytne potrebné informácie. Ak 
doručená reklamácia neobsahuje ani údaje umožňujúce identifikovať Koncového odberateľa a jeho adresu na 
doručovanie a Dodávateľ nepozná žiadnu inú adresu, na ktorej by Koncového odberateľa mohol zastihnúť, podanie 
Koncového odberateľa sa bude považovať za neoprávnené. Reklamácia musí byť uplatnená bez zbytočného odkladu 
po zistení nedostatkov. Reklamáciou nie je písomná žiadosť Koncového odberateľa o opravu formálnych náležitostí 
faktúry (napr. nesprávnej poštovej adresy, ktorú Koncový odberateľ spôsobil nedostatočnou súčinnosťou) a ani 
žiadosť o preskúšanie meradla. 

 
17. Koncový odberateľ, ktorý je spotrebiteľom podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských 

sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“) je oprávnený 
podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (napr. Úradu) návrh na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu s 
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dodávateľom, najmä ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a odberateľ nesúhlasí s 
výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Zoznam 
subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky. Ak si zvolí Úrad ako subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu, návrh sa doručuje 
na adresu Úradu : Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava, elektronicky na adresu urso@urso.gov.sk alebo ústne do 
zápisnice v sídle Úradu Subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov ukončí alternatívne riešenie 
spotrebiteľského sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho 
riešenia spotrebiteľských sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Alternatívneho riešenie 
sporu sa skončí dňom 

a) uzavretia dohody podľa § 17 zákona o ARS, 
b) vydania odôvodneného stanoviska podľa § 18 zákona o ARS, 
c) odloženia návrhu podľa § 19 zákona o ARS, 
d) úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou, 
e) zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou, 

          f) vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu. 
 
 Koncový odberateľ, ktorý nie je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu1, je oprávnený predložiť Úradu na 

alternatívne riešenie spor s Dodávateľom za podmienok a spôsobom ustanoveným v § 37 zákona č. 250/2012 Z.z. 
o regulácii v sieťových odvetviach. 

 
18. Neoprávnený odber elektriny je upravený v § 46 ZoE; jedná sa napríklad o odber elektriny bez uzavretej Zmluvy, alebo 

odber bez určeného meradla alebo s určeným meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu Koncového 
odberateľa  nezaznamenáva, alebo nesprávne zaznamenáva odber elektriny. Neoprávnený odber plynu je upravený v 
§ 82 ZoE; jedná sa napríklad o odber plynu bez uzavretej Zmluvy, alebo odber bez určeného meradla alebo s určeným 
meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu Koncového odberateľa nezaznamenáva, alebo nesprávne 
zaznamenáva odber plynu).  

 
19. Závislý odberateľom elektriny v domácnosti je odberateľ elektriny v domácnosti, ktorého životné funkcie sú závislé 

od odberu elektriny, alebo ktorý je ťažko zdravotne postihnutý a elektrinu využíva na vykurovanie a túto skutočnosť 
oznámil a preukázal sám alebo prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, 
do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, spôsobom uvedeným vo vyhláške Úradu č. 24/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška o pravidlách trhu“). Závislý odberateľom plynu v domácnosti je 
odberateľ plynu v domácnosti, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý a plyn využíva na kúrenie, a ktorý túto skutočnosť 
oznámil a preukázal sám alebo prostredníctvom svojho dodávateľa plynu prevádzkovateľovi distribučnej siete, do 
ktorej je jeho odberné miesto pripojené, spôsobom uvedeným vo Vyhláške o pravidlách trhu. 

 
20. Jednotlivé zložky ceny za združenú dodávku elektriny sú určené všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä 

vyhláškou Úradu č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a vyhláškou Úradu č. 
223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve. Koncový odberateľ môže získať údaje o cene za 
združenú dodávku, vrátane jej štruktúry, ako aj informácie o právach Koncového odberateľa týkajúcich sa dostupných 
prostriedkov na urovnanie sporu aj prostredníctvom webového sídla Dodávateľa.  

 
21. Právne predpisy, na ktoré sa v týchto Poučeniach pre odberateľa elektriny a odberateľa plynu súvisiacich s dodávkou 

elektriny a dodávkou plynu odkazuje sú zverejnené na webovom sídle portálu právnych predpisov (www.slov-lex.sk) 
a na webovom sídle Úradu (www.urso.gov.sk).  

 
 
 

 
1 § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov v znení zákona č. 102/2014 Z.z. 

mailto:urso@urso.gov.sk
http://www.slov-lex.sk/
http://www.urso.gov.sk/
aspi://module='ASPI'&link='250/2007%20Z.z.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='372/1990%20Zb.'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='102/2014%20Z.z.'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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INTELIGENTNÉ MERACIE SYSTÉMY - 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. 

 
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 
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