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POSTUP PRI ZMENE ISTIČA - zníženie hodnoty
1. Požiadavka ZVB – domovníka správcovi na zmenu ističa a distribučnej sadzby, ktorej by
malo predchádzať prípadné rozhodnutie vlastníkov o zrušení nepoužívaného zariadenia **.
2. Zamestnanec oddelenia služieb do 10 pracovných dní od doručenia požiadavky písomne, na
predpísanom tlačive požiada dodávateľa elektriny alebo priamo prevádzkovateľa distribučnej
sústavy, (SSE – Distribúcia, a.s.) o zmenu hodnoty hlavného ističa pred elektromerom.
V žiadosti požiada o vyjadrenie k zníženiu maximálnej rezervovanej kapacity, požiada
o uzatvorenie „Zmluvy o pripojení“ a uvedie:
•

adresu odberného miesta + EIC kód pre identifikáciu

•

existujúcu hodnotu hlavného ističa (overí ZVB – domovník)

•

požadovanú hodnotu hlavného ističa.

3. SSE - Distribúcia a.s. (SSE-D), resp. dodávateľ elektriny, štandardne v termíne do 30 dní
zašle vyjadrenie k žiadosti a vystaví bezplatne pripojovaciu zmluvu.
4. Zamestnanec oddelenia služieb bude o stanovisku SSE-D čo najskôr informovať ZVB –
domovníka a vyzve ho na doručenie žiadanky na realizáciu výmeny hlavného ističa na
odbernom mieste za istič požadovanej hodnoty a vyhotovenie revíznej správy (žiadanku na
uvedené môže doručiť súčasne s požiadavkou na zmenu ističa).
5. Zamestnanec technického útvaru zabezpečí výmenu ističa na odbernom mieste odborným
pracovníkom, zabezpečí vypracovanie revíznej správy k vykonanej zmene (odplombovanie
ističa môže vykonať odborný pracovník). Zástupca vlastníkov bytov môže dodávateľa
odporučiť.
6. Zamestnanec oddelenia služieb bude informovať dodávateľa elektriny (SSE-D)
o zrealizovaní zmeny ističa, súčasne mu zašle revíznu správu a požiada o zaplombovanie
ističa.
7. SSE - D vykoná kontrolu zrealizovanej úpravy a zaplombuje hlavný istič pred elektromerom,
po vykonaní zašle protokol a faktúru na vykonané práce. Táto služba je spoplatnená v
zmysle platného cenníka (38,40 Eur s DPH).
8. Zníženie zálohových platieb vykoná automaticky dodávateľ elektriny po uzatvorení
kalendárneho roka. V prípade rapídneho poklesu (viac ako 1 Euro/mesiac/byt) zálohových
platieb OSBD Žilina požiada dodávateľa elektriny o mimoriadne prehodnotenie zálohových
platieb.
9. Prípadná zmena mesačných zálohových predpisov za elektrinu
ročnom vyúčtovaní nákladov.

bude vykonaná až po

** Požiadať o zmenu 3-fázového ističa na 1-fázový je možné len v prípade, že na odberné
miesto nie je zapojený žiadny trojfázový motor. (Na trojfázové elektromery a tým aj ističe sú
inštalované zväčša zariadenia – výťah, mangel, práčka,...).

Za OSBD Žilina vybavuje: Ing. Eva Babíková, č.dv. 104, 555 33 57, babikova@osbdza.sk

