
 

 

OBJEDNÁVKA │ VÝMENA VODOMEROV 
 

v objekte: ...................................................................................................... 

 

OBJEDNÁVATEĽ:  

Meno, priezvisko:   ................................................................ Tel.:  ............................................... 

Funkcia:                    ................................................................ Email:  ............................................ 

  

V zmysle zákona o metrológii č. 142/2000 Zb. a súvisiacich predpisov si u Vás objednávame výmenu 

meračov pretečeného množstva vody na základe Vami/nami spracovaného zoznamu. 

 

   
VODOMER: STUDENÁ VODA 

počet kusov 
TEPLÁ VODA 
počet kusov 

  klasický antimagnetický nový   

  ISTA (bez rádiomodulu)   

  ISTA vrátane rádiomodulu   

  rádiomodul ISTA (bez vodomeru)   

  ISTA s premontovaním rádiomodulu   

 

 

DOHODNUTÁ CENA MONTÁŽE:   ................................ EUR / ks  bez DPH  (vrátane DPH 20%) 
(ak nie je uvedená dohodnutá cena, platia aktuálne ceny spoločnosti ENERGOBYT s.r.o. Humenné pre dané obdobie) 

 

 

DOHODNUTÝ PLÁNOVANÝ TERMÍN REALIZÁCIE:   ....................................  

 

POZNÁMKA: ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 

V Humennom, dňa .................................. 

..................................................... 

Pečiatka a podpis objednávateľa 

Lipová 1, 066 01  Humenné 
IČO: 31680321     IČ DPH: SK2020511042 
www.energobythe.sk s.r.o. HUMENNÉ 



Vysvetlivky: 

 

  klasický antimagnetický nový Nový vodomer zvolenej značky. Štandardne ponúkame vodomery 

značky POWOGAZ. V prípade záujmu o iný vodomer je potrebné ho 

v poznámke čo najpresnejšie špecifikovať. 

 

  ISTA (bez rádiomodulu) Bytový vodomer značky ISTA domaqua m, ktorý bude namontovaný 

bez rádiomodulu umožňujúceho diaľkový odpočet nameraných 

údajov. Ten bude možné osadiť neskôr, ak to bude potrebné. 

 

  ISTA vrátane rádiomodulu Bytový vodomer značky ISTA domaqua m, ktorý bude namontovaný 

súčasne s rádiomodulom umožňujúcim diaľkový odpočet nameraných 

údajov. 

 

  rádiomodul ISTA (bez vodomeru) Dodávka a montáž samostatného rádiomodulu, ktorý bude osadený 

na už inštalovaný vodomer ISTA domaqua m. 

 

  ISTA s premontovaním rádiomodulu Túto možnosť zaškrtnite v prípade, že v objekte už v minulosti boli 

inštalované vodomery ISTA domaqua m s rádiomodulom a vodomeru 

skončila metrologická platnosť, pričom rádiomodul je stále funkčný 

a je nutné ho namontovať na vodomer nový 

 

Iné požiadavky na materiál alebo práce špecifikujte prosím v POZNÁMKE. 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BYTOVÉ VODOMERY - ZMENA LEGISLATÍVY 

Bytové vodomery na teplú aj studenú vodu, namontované po 1. auguste 2019, majú 
jednotný čas platnosti overenia, a to päť rokov. Nové pravidlá, definované vyhláškou č. 
161/2019 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 27. 
mája 2019 o meradlách a metrologickej kontrole, ktorá nadobudla účinnosť od 1. augusta 
2019, sa týkajú všetkých bytových vodomerov, ktoré sa nachádzajú v bytových 
a nebytových priestoroch za fakturačným meradlom (vodomerom) a merajú spotrebu 
teplej a studenej vody pre užívateľské jednotky (byt, nebytový priestor). Namerané 
spotreby na bytových vodomeroch slúžia ako podklad pre rozpočítanie celkových nákladov 
za studenú a teplú vodu medzi konečných spotrebiteľov. 


