Milé starostky a milí
starostovia,
Už druhý mesiac žijeme všetci dobu,
ktorú sme doteraz nepoznali. Mnohé
veci robíme prvý krát a mnohé robíme
inak, ako doteraz. Či už hovoríme
o občanoch doma, vás na obecných
úradoch alebo nás – elektrikároch. V aktuálnom vydaní Regionálneho
špeciálu VSD by sme vás dnes chceli poinformovať o jednej činnosti, ktorú
robíme už desiatky rokov úplne pravidelne, ale teraz trochu inak.
Budeme radi, ak venujete pozornosť tomuto oznamu a v prípade otázok zo
strany vašich občanov potvrdíte, že ide o pravdivú informáciu a ubezpečíte
ich, že sa nemusia ničoho obávať.

Samoodpočet elektriny eliminuje osobný kontakt
V priebehu roka robí VSD raz ročne odpočet stavu všetkých elektromerov
(okrem inteligentných, ktoré je možné odpočítať aj na diaľku). Jednotlivé
odberné miesta sú proporčne rozdelené do 11 odpočtových cyklov
v priebehu roka. Každý mesiac okrem decembra tak odpočtári navštívia
každé z vyše 500 tisíc odberných miest na východe Slovenska a odčítajú
spotrebu za uplynulý rok. Kvôli potrebe rozložiť kapacity odpočtárov, našich
účtovníkov aj Slovenskej pošty sú tieto aktivity rozložené rovnomerne po
celom území nášho regiónu. Niekomu vo vašej obci teda padne odpočet na
január a inému domu alebo ulici zase napríklad na máj.
A práve v prípade ak je u vás v obci aktuálny májový odpočet, poslali sme
nedávno vašim občanom e-mail, v ktorom ich nabádame, aby uskutočnili
odpočet elektromera sami a nahlásili nám jeho stav cez mobilnú aplikáciu
VSD Samoodpočet.
Ide o jednoduchý úkon, ktorého cieľom je eliminovať potrebu osobného
kontaktu a tým pádom aj rizika nákazy občanov aj odpočtárov. Stačí

nainštalovať aplikáciu do mobilného telefónu, urobiť fotku
elektromera a odoslať.
Takže, ak v najbližších mesiacoch príde rad aj na odpočet u vás v obci či
meste, upokojte občanov a podporte našu iniciatívu. Spolu to zvládneme.
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