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Vás list čfalo/zo dfta; 97/358493/2019
Nsše číslo: 97/358493/2019 OBECPOPROČ
Vybavuje: Linka VSD Školská2Tdefón/E-maÍI: 0850123312
Miesto/Dátum: Košice/14.06.2019 Poproč

04424

Vážený zákazník,

v nasledujucich termfnpch a časoch je naplánované prerušenie distribúcte elektriny
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vašho mesta resp. obce:

OBEC POPROC y úseku: ul. PotoCnáod y. 1po e.d. 5, ul. Krátka od C.d. 1 po í.d. 4,
č.d. 7, uL KostolnáodU. 1 po e.d42.ul. Skolská č:d. 2;od č:d:5 po é.ď:8:ul.
Zépadná C.d. 1. Z. 3,7,1pJ5. 19.21.23,32.34,39. 42,46.48, uJ. Nová č.d. 1.2,
!8- 2°'od td-22 P°-e4.57.odtd-59 Poe-d.62. C.d. 66. ul. Sadová od č.d. 1p6
č.d. IZC.d. p. Kul. Požiarna od C.d. 2 po  .d. 10, qd č.d. 12 po  .d. 15. C.d. 17. o'd
č.d. 20 po td. 25. od č.d. 27 po č.d. 30. č.d. 3Z. 35.37.40/41,42. ul. Obchodná
 d. 18. od C.d. 21 po č.d 24. od č.d. 27 po  .d. 32, od č.d. 35 po C.d. 66. č.d. 68.70,
72, ul. Oružstevná č.d. 2.42,43. 44. od č.d. 46 po č.d. 50, ť.d. 52. obecný úrad.
požiarna zbrojnfca, základná škola

vterminoch

9. júl 2019 od 07:40 h do 17:30 h

10. júl 2019 od 07:40 h do 17:30 h

Je nám Fúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou
?!ÍS)?t!,?%jiÍlŕl?! s^?-aiY^^rII^C!??_rIa-^tflrl^tn:? c^?fyu. vianie e!e*<trinyvo
vašej obci. Údržbaje yšak krúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej
distribucnej sústavy. Je zároveň úČínnou prevenciou pred neplanovanymi
poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstavky. Vás nedokážeme vopred
upozorniť.
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovanfobČanov o
plánovanej odstávke miestne obvyktým spôsobom (napr. vyhlasením v miestnom
rozhlase. unniestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnenim oznamu na Kontakty

Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhradom najeho charakter T LMcVSDi
0850123312* * > f

považujeme za oznamenie vo verejnom zäujme. E info@vsds.sk
I wwnu.vsds.skUrpbfmevšetko preto. aby bola distribúcía elektriny v tejto oblasti obnovená  o F +42155678-6516

najskôr. Pokiar to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované
PoruchoriMcVSD:prerusenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informécie o prfpadnom skoršom 0800123332

ukončeníprác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).
Admn pre pfBomný kootokt

Akp^ferujte etektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál v^si>^.
eVSD. Po zaregistrovanť budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom distfibučná, B.S.

Mlynskä 31042 91 Kosicemieste k dispozicii aj z pohodlia Váshp domova. Zároveň si ako užívateľ portálu Slouenské republika
môžete nastaviť eKomunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení Spctotnartjt nplunt v Obchodnom
distribúcie. čijeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho r-lrtfl Okruntho nkk) KoSca I,

Ofl(WS<,vkiBt<WH/V
odberného miesta bude dostávať e-mailom. ICO; 36 S99 3CH Dlč: 20220S299T
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