
Informácia k výmene vodomerov v roku 2022 

V roku 2018 boli v bytových domoch v správe OSBD Michalovce v zmysle vtedy platnej legislatívy 

namontované vodomery na studenú vodu a teplú vodu. Tieto vodomery boli osadené rádiovým 

modulom, ktorý spolu so zbernicou dát nainštalovanou v bytovom dobe zabezpečil odpočty stavov 

vodomerov bez potreby vstupu do bytu. Tento rádiový modul má batériu so životnosťou maximálne 

10 rokov. V zmysle legislatívy platnej v roku 2018 bol čas platnosti overenia vodomerov na studenú 

vodu 6 rokov a vodomerov na teplú vodu 4 roky. Z uvedeného vyplýva, že v roku 2022 je naplánovaná 

výmena vodomerov na teplú vodu (s použitím aktuálneho rádiového modulu), v roku 2024 by mala 

prebehnúť výmena vodomerov na studenú vodu (s použitím aktuálneho rádiového modulu) a následne 

v roku 2027 opäť výmena vodomerov na teplú vodu zároveň spojená už aj s výmenou rádiových 

modulov, atď...   V roku 2019 bol v rámci zmeny legislatívy zjednotený čas platnosti overenia bytových 

vodomerov na studenú aj teplú vodu namontovaných po 1.8.2019 na rovnakú dobu, a to 5 rokov.  

OSBD Michalovce odporúča vlastníkom bytov odsúhlasiť výmenu vodomerov na studenú vodu v roku 

2022, čím by sa zjednotila aj následná výmena vodomerov na studenú aj teplú vodu v roku 2027, kde 

by bol zároveň vymenený aj rádiový modul. Výrazne by sa tým obmedzila potreba vstupov do 

jednotlivých bytov kvôli výmene jednotlivých vodomerov.  

Zosúladenie výmeny vodomerov na teplú a studenú vodu v roku 2022 by malo za následok aj ušetrenie 

finančných prostriedkov vlastníkov bytov, kumulovaných na „Fonde meracej a regulačnej techniky“, 

z ktorého bude výmena financovaná. 

Pri výmene len vodomeru na teplú vodu je cena za 1ks vodomera vrátane montáže vodomera 

a preprogramovania rádiového modulu od spoločnosti ISTA Slovakia s.r.o. 23,28€ s DPH. 

Pri výmene vodomerov na teplú vodu a zároveň aj na studenú vodu je cena za 1ks vodomera 

vrátane montáže vodomera a preprogramovania rádiového modulu od spoločnosti ISTA Slovakia s.r.o. 

22,32€ s DPH. 

Na základe všetkých uvedených informácií odporúčame vlastníkom bytov odsúhlasiť zosúladenie 

výmeny vodomerov na studenú a teplú vodu v roku 2022. 
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